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ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาจะต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับใน
ขณะนั้นซึ่งประมวลกฎหมายที่บัญญัติให้บังคับใช้ในปัจจุบันนั้นคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ดังนั้นเมื่อสมรสถูกต้องตามกฎหมายและถ้าหากภายหลังสามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุความสัมพันธ์ทาง
ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาก็ยังคงมีผลบังคับใช้เนื่องจากว่ากฎหมายมิได้บัญญัติให้การสมรสเป็นอัน
สิ้นสุดเพราะสามีอุปสมบทจึงมีประเด็นเรื่องการตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุตามมาตรา 1623 โดย
วางหลักไว้ว่าทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างอุปสมบทเมื่อภายหลังท่านมรณภาพให้ทรัพย์สินตก
เป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ ดังนั้นทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังอุปสมบทนั้นอาจแยก
ตามความเป็นจริงนั้นคือได้ทรัพย์สินมาจากการท าบุญตามพระพุทธศาสนาและได้ทรัพย์สินมาโดยไม่
เกี่ยวกับการท าบุญตามพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการได้รับมรดกจากบิดามารดาหรือการได้มาโดย
เสน่หาโดยได้มาไม่เกี่ยวกับการนับถือเป็นพระภิกษุ และเมื่อภายหลังพระภิกษุมรณภาพนั้นโดยผล
กฎหมายปัจจุบันบัญญัติให้ทรัพย์สินดังที่ได้อธิบายมาข้างต้นนี้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของ
พระภิกษุทั้งหมด ซึ่งประเด็นการตกทอดทรัพย์สินในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้น่าจะไม่เป็น
ธรรมกับทายาทโดยธรรมของพระภิกษุที่กฎหมายบัญญัติให้ทรัพย์สินที่ ได้มาโดยไม่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามมาตรา 1623 บทกฎหมาย
ดังกล่าวนี้เชื่อว่ามีท่ีมาจากแนวความคิดในกฎหมายดังเดิมของไทยคือกฎหมายตราสามดวง  

ดังนั้นจึงต้องศึกษากฎหมายในอดีตคือกฎหมายตราสามดวงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามี
ภรรยาในกรณีที่สามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยกฎหมายที่บัญญัติไว้ในประเด็นดังกล่าวนั้นคือ 
กฎหมายลักษณะผัวเมียซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะกฎหมายตราสามดวงอย่างเช่น กฎหมายลักษณะผัวเมีย 
ในบทที่ 38 ที่วางหลักให้สินเดิมและสินสมรสตกเป็นของภรรยาและการสมรสเป็นอันสิ้นสุดนับตั้งแต่
สามีได้อุปสมบทแล้ว ซึ่งในประเด็นทรัพย์สินตามกฎหมายลักษณะผัวเมียเกี่ยวกับทรัพย์สินของสามีที่
ได้มาก่อนอุปสมบทนั้นตกเป็นของภรรยาทั้งหมดนับตั้งแต่ได้อุปสมบท และเมื่ออุปสมบทแล้วทรัพย์สิน
ที่พระภิกษุได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นโดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุ
โดยเฉพาะและถ้าหากพระภิกษุมรณภาพทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังอุปสมบททั้งหมดตกเป็นสมบัติของ
วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามกฎหมายตราสามดวงในลักษณะของกฎหมายลักษณะมรดกในบท
ที่ 36  
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แต่เนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันได้น ากฎหมายในอดีตมาบังคับใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น ฉะนั้น
จึงมีประเด็นที่กฎหมายในปัจจุบันได้วางหลักไว้แตกต่างจากฎหมายในอดีตนั้นคือประเด็นเรื่องการ
สิ้นสุดการสมรสและประเด็นเรื่องการตกทอดทรัพย์สินในกรณีที่สามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการแบ่งทรัพย์สินของพระภิกษุในปัจจุบันจึงมีข้อเสนอแนะว่าถ้าหาก
ภรรยาไม่ต้องการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาก็ควรอ้างเหตุของการฟ้องหย่าได้ตามมาตรา 1516 อนุ (4) 
ซึ่งเมื่อการสมรสเป็นอันสิ้นสุดก็ต้องแบ่งสินสมรสตามกฎหมาย และในประเด็นการตกทอดทรัพย์สิน
ตามมาตรา 1623 นั้นก็ควรต้องแยกทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างอุปสมบทว่าเป็นทรัพย์สินที่
ได้มาเนื่องจากความเป็นพระภิกษุที่มีผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาถวายแก่พระในฐานะผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาทรัพย์สินในส่วนนี้เท่านั้นที่สมควรตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ และ
เฉพาะในส่วนทรัพย์สินที่ได้มาจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติเช่นจากการตกทอดมรดกของบิดา
มารดาตามมาตรา 1622 หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยเสน่หาโดยไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่น ศาสนิก
ชนหรือเครือญาติให้ความเคารพเป็นการส่วนตัวยกทรัพย์สินให้ซึ่งทรัพย์สินในส่วนนี้ก็ควรตกเป็น
ทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุ 
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The relationship between husband and wife must adhere to the current 

enacted laws, which, at present, is the Civil and Commercial Code. After the spouses 
get married legislatively, if the husband later enters monkhood, the property 
relations between husband and wife resumes for the law does not cover the case. In 
fact, there is an interesting point about the devolution of asset of monk in section 
1623 of the Civil and Commercial Code stating that if the monk passes away, asset 
acquired during monkhood, which includes both asset related and not related to 
Buddhism, shall belong to the monastery in the monk’s domicile. Therefore, such 
content of the law might be unfair to the statutory heirs. It is believed that section 
1623 of the Civil and Commercial Code derives from the Three Seals Law, the first 
enacted Thai law. 

In order to fully understand the law, it is necessary to study the Three Seals 
Law by focusing on the Law of the Spouses; for example, in chapter 38, it is required 
that the estate the husband has acquired before marriage along with his marriage 
property become his wife’s soon after the ordination, while the property the monk 
obtained during monkhood belongs to him. And if the monk passes away, such 
property becomes that of the monastery in the monk’s domicile as stated in chapter 
36 of the Three Seals Law. 

However, as the current enacted law does not copy the whole past law, 
there are some different points in the content of the termination of marriage and the 
devolution of asset when the husband enters monkhood. In this case, in order to 
make the devolution of the monk’s asset fair, there is a suggestion that if the wife 
does not want to remain the relationship as husband and wife, she shall claim for 
the divorce as stated in Section 1516 sub (4). After the divorce, while personal 
property is to each party’s ownership, marriage property must be divided to both 
parties accordingly. Also, the law concerning the devolution of monk’s property in 
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chapter 1623, the classification between the property the monk obtains during the 
monkhood which related to Buddhism and not related to Buddhism. Only the 
property related to Buddhism shall be of the monastery of the monk’s domicile. For 
the property not related to Buddhism, such as inheritance and objects given as the 
monk’s property by his followers, shall be the devolved to his statutory heirs. 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  

การอุปสมบทเป็นพระภิกษุของประเพณีไทยเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยส่วนใหญ่ชายไทยเมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอุปสมบท เพ่ือศึกษาพุทธศาสนาหรือ
ทดแทนบุญคุณบิดามารดาตามประเพณีของบุคคลผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ การอุปสมบทในอดีตนั้นเพ่ือ
ศึกษาเล่าเรียนเพ่ืออ่านและเขียนหนังสือได้ ซึ่งโดยปกติแล้วก็ต้องเรียนพระธรรมวินัยอันเป็นหลักตาม
ค าสอนของพระพุทธศาสนาและก็มีพระภิกษุจ านวนไม่น้อยที่ต้องการอุปสมบทโดยไม่สึกเลยเพราะ
ต้องการศึกษาพระธรรมวินัย เพ่ือมุ่งหวังบรรลุมรรคผลนิพพานโดยการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและ
การอุปสมบทส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาอย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งพรรษาขึ้นไป แล้วแต่กุลบุตรมีความ
ประสงค์ในการอุปสมบทอันเป็นการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาการอุปสมบทนั้นมิได้บังคับไว้ว่า
จะต้องอุปสมบทเป็นระยะเวลาเท่าใด ดังนั้นเป้าหมายในการอุปสมบทของแต่ละบุคคลจึงไม่เหมือนกัน
ถ้าบุคคลเหล่านั้นต้องการอุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยที่สั่งสอนให้เป็นคนดี มีวินัยและช่วยให้
สังคมอยู่อย่างสงบสุข การอุปสมบทเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมไทยปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าชาว
ไทยพุทธทีมี่ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้อุปสมบทเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่การอุปสมบทก็
มีเป้าหมายและรูปแบบวิธีเปลี่ยนไปจากเดิม   ซึ่งปัจจุบันนี้การอุปสมบทต้องการศึกษาพระธรรมวินัย
เป็นระยะเวลายาวนานเท่าใดนั้นแล้วแต่ความประสงค์ของกุลบุตรที่ต้องการจะอุปสมบทอาจจะเป็น  
7 วัน 15 วัน 1 เดือน หรือ 1 พรรษา ดังนั้นถ้ากุลบุตรมีโอกาสก็ควรจะอุปสมบทอย่างน้อยระยะเวลา
หนึ่ง เพ่ือจะได้ศึกษาอบรมตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา สังคมในอดีตและสังคมในปัจจุบัน
การบวชในสังคมไทยได้มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลายประการด้วยกันโดยจะขออธิบายเกี่ยวกับ
การอุปสมบทท่ีชาวไทยพุทธในสังคมไทยนิยมอุปสมบท ดังนี้ 

1. ตอบแทนพระคุณของบิดามารดา โดยกุลบุตรเกือบทุกคนเมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้ว
ต้องอุปสมบททดแทนบุญคุณบิดามารดาดังที่เราถือกันมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีว่า ถ้าใครได้
อุปสมบทกุลบุตรแล้วได้บุญได้กุศลเป็นอย่างมากช่วยให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์การ
อุปสมบทก็เลยมีความหมายเป็นการตอบแทนคุณของบิดามารดาที่อบรมเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโต
ด้วยความยากล าบาก ดังนั้นจึงสมควรที่กุลบุตรทุกคนต้องบวชเพ่ือทดแทนคุณบุพการี  

2. พระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธเกือบจะทุกคน เมื่อมีความทุกข์
แล้วต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อต้องการความสงบ ความสุข เพ่ือเยียวยากับปัญหาของตนเองที่ได้
ผจญมาจนอาจจะแก้ปัญหาเทียบไม่ได้หรือไม่ได้เลย ดังนั้นเมื่อต้องการดับทุกข์จึงต้องการมาศึกษา
พระธรรมวินัยอันเป็นหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือขัดเกลาจิตใจให้สงบจึงมีชาวไทยพุทธ
บางส่วนต้องการอุปสมบท 
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3. การอุปสมบทตามพระพุทธศาสนาก็เพ่ือศึกษาค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน าไปปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตที่พระธรรมวินัยสอนให้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ซึ่งการอุปสมบทนั้นพระภิกษุเป็นที่
เคารพของศาสนิกชนทั่วไปจึงจ าเป็นต้องน าหลักพระธรรมวินัยอบรมสั่งสอนศาสนิกชนให้เป็นคนดีไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืนทั้งยังท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

ในโลกสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมวัตถุประสงค์
ในการอุปสมบทก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยชาวไทยพุทธแต่ละบุคคลก็จะมีวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจในการ
อุปสมบทที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการอุปสมบทเพ่ือขัดเกลากิเลสในตนเพ่ือผลคือนิพพานจึงมี
น้อยลง ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วการอุปสมบทนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนคุณบิดามาดาอันเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเชื่อในการที่จะชักน าคนเข้าหาพระพุทธศาสนาเพ่ือศึกษาอบรมตนเองตามหลักค าสอน
ทางพระศาสนาหรือศึกษาวิชาการต่างๆ ดังที่พบเห็นในปัจจุบันที่มีการชักชวนให้อุปสมบทในภาคฤดู
ร้อนที่จะชักจูงกุลบุตรเข้ามาศึกษาตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยบอกวัตถุประสงค์คือตอบ
แทนคุณบิดามาดา เพ่ือให้กุลบุตรทั้งหลายสนใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นดุจเช่นในอดีต
ตัวอย่างเช่น เมื่อกุลบุตรมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ทางฝ่ายบิดามารดาก็มักจะให้บุตรของตนเข้า
อุปสมบทเพ่ือศึกษาค าสอนทางพระพุทธศาสนาอันแล้วแต่ว่ากุลบุตรมีความประสงค์จะศึกษาพระ
ธรรมวินัยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่หรืออุปสมบทแล้วไม่สึกออกมา โดยมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรมวินัย
เพ่ือตัดกิเลสโดยไม่ยุ่งกับทางโลกและมรณภาพในผ้าเหลืองก็มีพบเห็นอยู่มากทั้งในอดีตและในปัจจุบัน 

และในสังคมปัจจุบันนี้ใช่ว่ากุลบุตรอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วจะอุปสมบทเสมอไปไม่กุลบุตร
บางคนอาจจะสมรสก่อนอุปสมบทเพราะว่าในโลกสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปในอดีตอันเนื่องจาก
กุลบุตรยังไม่พร้อมเมื่อตอนอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ถึงอย่างไรก็ยังสามารถอุปสมบทเมื่อมีอายุ
มากกว่านั้นก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นผู้ชายไทยพุทธหลายคนเมื่อได้สมรสแล้วและอาจจะมีบุตรหรือไม่ก็
ตามนั้นต้องการจะอุปสมบทเพ่ือศึกษาหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามีความรู้สึกเบื่อในทางโลกโดย
เอาหลักค าสอนของพุทธศาสนามาเป็นที่พ่ึง เพ่ือตัดกิเลสในด้านต่างๆ หรือเพ่ือต้องการดับทุกข์ที่
ตนเองได้ประสบพบมาในขณะที่ตนเองยังเป็นฆราวาสจึงต้องการอุปสมบทศึกษาหลักค าสอน
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบสุข ดับทุกข์ดับกิเลส แต่เนื่องจากกิจของพระสงค์ใช่ว่าจะศึกษาพระ
ธรรมวินัยแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าต้องมีการประกอบพิธีกรรมตามหลักประเพณีของศาสนาพุทธใน
เรื่องต่างๆเช่น พิธีกรรมในการขึ้นบ้านใหม่ พิธีกรรมในวันเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเป็นต้น เมื่อมี
พิธีกรรมดังที่ยกตัวอย่างดังนั้นจึงต้องมีปัจจัยหรือเงินทองมาเกี่ยวข้องกับพระภิกษุอันเนื่องมาจากการ
ประกอบพิธีกรรมที่ฆราวาสหรือศาสนิกชนทั่วไปที่ให้ความเคารพหรือศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือ
ในฐานะเป็นพระภิกษุของแต่ละรูปโดยศาสนิกชนต้องการท าบุญโดยบริจาคทรัพย์สินหรือน าสิ่งของมา
ถวายเพ่ือเป็นท าบุญ ถึงแม้ว่าจะถวายแด่พระภิกษุโดยเฉพาะก็ตามแต่ก็ถือว่าท าบุญต่อพระพุทธศาสนา
เมื่อมีทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระภิกษุซึ่งอาจจะมีจ านวนมากหรือน้อยก็ตามมักจะมีปัญหาด้าน
การจัดการทรัพย์สินของพระภิกษุ  

การอุปสมบททั้งในอดีตและในปัจจุบันมิใช่ว่าจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยและหลักค าสอน
ของพุทธศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งพระภิกษุต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่หลัก
พระพุทธศาสนาได้วางกฎ ระเบียบให้พระภิกษุต้องประพฤติหรือปฏิบัติตนเป็นที่เคารพศาสนิกชน
ทั่วไป ดังนั้นพระภิกษุต้องถือศีลถึง 227 ข้อ ซึ่งมากกว่าการถือศีลของสามเณรที่นับถือศีลเพียง 10 ข้อ
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เท่านั้นและในศีลข้อที่ 10 ของสามเณรนี้เป็นการห้ามมิให้จับเงินและทองได้ เมื่อพระภิกษุต้องถือศีล
มากกว่าสามเณรก็ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและพระภิกษุก็ไม่สามารถรับเงินและทองได้ดังสามเณร
เช่นกัน แต่ถึงแม้ว่าพระธรรมวินัยจะมีข้อห้ามมิให้รับเงินและทองก็ตามแต่การด ารงชีพพระภิกษุก็มี
ความจ าเป็นต้องจัดหาปัจจัย 4 ได้คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่นอนที่นั่ง และยารักษาโรค ดังนั้นจึง
ปฏิบัติตนฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระธรรมวินัยซึ่งถือว่าเป็นการอาบัติในศีลข้อที่ 10 และเมื่อดูพฤติการณ์
แล้วน่าจะไม่มีความรุนแรงถึงขั้นสึกเลยที่เดียวเพราะปัจจัย 4 นี้มีความจ าเป็นในการด ารงชีพ ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้มีศาสนิกชนได้ท าบุญท าทานเป็นจ านวนมากและทรัพย์สินที่ได้ท าบุญดังกล่าวก็ถวายให้กับ
วัดและบางส่วนก็ถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะ แต่มิใช่ว่าจะถวายเป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียวอาจ
ถวายทรัพย์สินอ่ืนๆ อีกมากมายทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างเช่น ถวายที่ดิน รถ 
หรือเงินให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะและการถวายในแต่ละครั้งมักมีทรัพย์สินจ านวนมากๆ ที่ถวายให้กับ
พระภิกษุเมื่อทรัพย์สินที่ได้เกินความจ าเป็นในการจัดหาปัจจัย 4 ก็มีทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้อันอาจมี
จ านวนมากและยังอาจมีเงินที่ไปเทศนาตามบ้านอีกต่างหาก แต่มิใช่ว่าจะมีทรัพย์สินที่ได้ จากการ
ท าบุญเพียงเท่านี้พระภิกษุก็ยังมาสามารถรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือในฐานะผู้รับ
พินัยกรรม ดังนั้นทรัพย์สินที่ได้มาเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทที่ได้รับมาในฐานะ
พระภิกษุและในฐานะบุคคลที่ไม่เก่ียวกับการเป็นพระภิกษุแต่ได้มาในระหว่างอุปสมบท 

ดังนั้นประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษานี้คือจะมุ่งประเด็นในเรื่องความสัมพันธ์ทางทรัพย์สิน
ระหว่างสามีภรรยาและการตกทอดทรัพย์สินในกรณีที่สามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุซึ่งเกิดความไม่เป็น
ธรรมส าหรับภรรยาของพระภิกษุแยกได ้ดังนี้  

1.  ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสนั้นซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าการสมรสสิ้นสุดตามกฎหมายเพราะการอุปสมบท เมื่อการสมรสยังไม่สิ้นสุด
แล้วทรัพย์สินของภรรยาที่ได้มาตามมาตรา 1474 ในระหว่างสามีอุปสมบทนั้นย่อมตกเป็นสินสมรส
ตามกฎหมาย ถ้าหากสามีอุปสมบทในระยะเวลานานตัวอย่างเช่นอุปสมบทระยะ 10 พรรษาหรือ 15 
พรรษาและภายหลังต้องการหย่าขาดจากการสมรสจึงฟ้องร้องการหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยา
เมื่อการสมรสสิ้นสุดตามมาตรา 1516 ก็ต้องมีการแบ่งสินสมรส ดังนั้นสินสมรสที่ภรรยาหามาได้ใน
ระหว่างสามีอุปสมบทน่าจะไม่เป็นธรรมส าหรับภรรยาของพระภิกษุที่ท ามาหาได้ด้วยตัวคนเดียวแต่
ต้องแบ่งสินสมรสให้กับพระภิกษุซึ่งในส่วนพระภิกษุที่ได้ทรัพย์สินมาระหว่างอุปสมบทนั้นทรัพย์สินที่
ได้มาในระหว่างอุปสมบทไม่ตกเป็นสินสมรสตามมาตรา 1623 และประเด็นเกี่ยวกับการสมรสยังไม่
สิ้นสุดนั้นเคยมคี าพิพากษาของศาลฎีกาท่ี 135/2498 “เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่
ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และคงเป็นสามีภรรยากันตลอดมาจนใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 แล้วในชั้นหลังนี้เมื่อมีปัญหาว่าสามีภรรยาจะขาดจากกันหรือไม่
ย่อมจะต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่ในขณะที่เหตุที่อ้างนั้นเกิดขึ้นบังคับแก่กรณีคือประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 5 จะใช้กฎหมายเก่าหาได้ไม่ ดังนั้นการที่สามีได้อุปสมบทนั้นหาท าให้การสมรส
สิ้นสุดไม่และจะถือว่าเป็นการทิ้งร้างก็ตาม แต่ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างอุปสมบทไม่เป็น
สินสมรส”ดังนั้นสรุปตามค าพิพากษาดังกล่าวได้คือเมื่อมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายบรรพ 5 ที่
น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันแล้วการสมรสจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนหย่าตามมาตรา  1515 
เมื่อยังมิได้จดทะเบียนหย่ากันตามกฎหมายการสมรสก็ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งประเด็นปัญหาตามฎีกา 135/2498 
นี้คือสามีได้อุปสมบทโดยมิได้จดทะเบียนหย่าตามกฎหมายดังนั้นความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่าง
สามีภรรยาก็ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายไดบ้ัญญัติไว้ในเรื่องสินสมรสตามมาตรา 1474  
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2.  เรื่องทรัพย์มรดกโดยจะอธิบายได ้2 ประเด็นด้วยกันนั้นจะอธิบายได ้ดังนี้  
1) ประเด็นเรื่องทรัพย์มรดกของภรรยาของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์นั้นตามมาตรา 1599 และมาตรา 1600 ซึ่งตามกฎหมายทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดย
ธรรมและโดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าสามีเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 วรรคสอง
เนื่องจากว่าการสมรสยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนั้นพระภิกษุก็มีสิทธิรับ
มรดกตามมาตรา 1629 วรรคสองประกอบกับมาตรา 1635 ถึงแม้ว่าตามมาตรา 1622 จะวางหลักให้
พระภิกษุสึกออกมาเรียกร้องทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม แต่ก็เป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่
พระภิกษุต้องสึกออกมาเท่านั้นโดยมิได้ตัดสิทธิว่าถ้าอุปสมบทไม่มีสิทธิรับทรัพย์มรดกภายหลังเมื่อ
ภรรยาเสียชีวิตก่อนตนและในกรณีที่พระภิกษุถูกฟ้องโดยมิได้เรียกร้องเอาทรัพย์มรดกพระภิกษุก็ไม่
ต้องสึกตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้  ซึ่งเคยมีค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ 341/2495 “ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 เป็นบทบัญญัติห้ามมิให้พระภิกษุเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกใน
ฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม แต่ถ้าพระภิกษุถูกฟ้องเป็นจ าเลยแล้ว ศาลพิพากษาให้พระภิกษุได้รับ
ส่วนแบ่งมรดกด้วย ก็ไม่เป็นการขัดกับมาตรา 1622” ตามค าพิพากษาพระภิกษุถูกฟ้องโดยมิได้
เรียกร้องเอาทรัพย์มรดกและเมื่อมีค าพิพากษาดังกล่าวพระภิกษุก็มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกหรือถ้าใน
กรณทีี่ทายาทโดยธรรมแบ่งทรัพย์มรดกให้กับพระภิกษุแล้วพระภิกษุก็ไม่ต้องสึกออกมาเรียกร้องตาม
กฎหมายได้เช่นกันเหมือนกับค าพิพากษาฎีกาท่ี 341/2495 

2) ประเด็นเรื่องทรัพย์มรดกของพระภิกษุซึ่งตามมาตรา 1623 ได้วางหลักไว้ว่าทรัพย์สินที่
ได้มาระหว่างอุปสมบทของพระภิกษุนั้นให้ตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุที่มรณภาพ ซึ่ง
ถ้าหากพิเคราะห์ตามประเด็นกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้นั้นเมื่อการสมรสยังไม่สิ้นสุดทรัพย์สินที่ได้มาใน
ระหว่างอุปสมบทโดยไม่เกี่ยวพระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่น ได้รับมรดกจากบิดามารดาหรือได้มาโดย
เสน่หาโดยไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุตามพระพุทธศาสนาจากเครือญาติเป็นต้น ดังนั้นทรัพย์ที่ไม่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้ควรตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุตาม
กฎหมายเนื่องจากว่าพระภิกษุยังมีสิทธิรับทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม แต่ทายาทโดยธรรม
ตามกฎหมายของพระภิกษุนั้นไม่มีสิทธิรับทรัพย์มรดกของพระภิกษุได้ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก
เพราะมาตรา 1623 วางหลักไว้ชัดเจนนั้นคือ เมื่อพระภิกษุมรณภาพให้ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่าง
อุปสมบทตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุเท่านั้น ดังนั้นภรรยาของพระภิกษุนั้นโดยผลของ
กฎหมายนั้นถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 วรรคสอง แต่ภรรยาพระภิกษุมีสิทธิได้รับ
ทรัพย์มรดกได้เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทตามมาตรา 1624 เท่านั้นและยังเคยมีค าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 2741/2541  “ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุ ส. ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณ
เพศและพระภิกษุ ส. ไม่ได้จ าหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือท าพินัยกรรมไว้เป็นอย่างอ่ืน ที่ดินพิพาท
จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งเป็นวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ ส. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1623” ซึ่งประเด็นตามค าพิพากษานี้นั้นคือเมื่อมิได้จ าหน่ายที่ดินระหว่างมีชีวิตหรือ
ท าพินัยกรรมไว้เมื่อพระภิกษุมรณภาพทรัพย์สินย่อมตกเป็นของวัดตามกฎหมายโดยตามหลักค า
พิพากษาฎีกานี้เป็นการวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทจึงตกทอดแก่วัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุเพราะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบท 

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นการแบ่งทรัพย์สินนั้น ภรรยาของพระภิกษุที่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่ตก
เป็นทรัพย์มรดกได้เฉพาะก่อนที่พระภิกษุได้อุปสมบทเท่านั้น แต่ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบท
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นั้นไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกตามมาตรา 1623 ซ่ึงทรัพย์สินบางชนิดทีไ่ด้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นไม่
เกี่ยวกับการท าบุญตามพระพุทธศาสนา ดังนั้นทรัพย์สินในส่วนนี้ควรตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่
ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุภายหลังที่ท่านมรณภาพซึ่งภรรยาของพระภิกษุที่กฎหมายวางหลักให้คู่
สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 วรรคสอง ฉะนั้นจึงเกิดความไม่เป็นธรรม
กับภรรยาของพระภิกษุฝ่ายเดียวจึงจ าเป็นต้องศึกษากฎหมายในอดีตนั้นคือ กฎหมายลักษณะผัวเมีย
ในเรื่องความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่สามีได้อุปสมบทและกฎหมายลักษณะ
มรดกในเรื่องการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินของพระภิกษุ เพ่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบันในเรื่องการตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุ  

 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 

1.  เพ่ือศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุ 
2.  เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามี

ภรรยาและการตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุตามกฎหมายในอดีต 
3.  เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามี -

ภรรยาและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกตามกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบัน 
4.  เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกระหว่างสามีที่อุปสมบทเป็น

พระภิกษุกับคู่สมรสในกรณีที่มิได้หย่าขาดจากการสมรสตามกฎหมาย 
5.  เพ่ือเสนอแนะหลักเกณฑ์ในการก าหนดความสัมพันธ์ของทรัพย์สินระหว่างสามีที่เป็น

พระภิกษุกับคู่สมรสที่เป็นธรรม 
 
1.3  สมมุติฐำนในกำรศึกษำ 
  

สิทธิของคู่สมรสของพระภิกษุย่อมเกิดขึ้นได้จากความเป็นจริงที่คู่สมรสยังมิได้หย่ากันตาม
กฎหมายในเรื่องการจัดการสินสมรสและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่
สมรสหรือทายาทโดยธรรมโดยต้องการศึกษาเรื่องทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทว่าทรัพย์สิน
ประเภทใดของพระภิกษุที่สมควรตกทอดแก่คู่สมรส ทายาทโดยธรรมหรือตกเป็นของวัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุตามกฎหมาย 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย 
  

ต้องการศึกษาเฉพาะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ใช้บังคับอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในมาตรา 1622 มาตรา 1623 และมาตรา 1624 ทั้งที่เป็นเถรวาท ได้แก่ นิกายมหายาน 
และนิกายหินยาน (ธรรมยุตนิกาย) ทั้งนี้ยังรวมถึงพระภิกษุในจีนนิกายและอนัมนิกายที่ได้บัญญัติไว้
ตามกฎหมายคณะสงฆ์ที่ให้ความหมายไว้ตามคณะสงฆ์อ่ืน ดังนั้นขอบเขตของการศึกษา เรื่องทรัพย์สิน
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ของพระภิกษุตามพระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้จึงต้องศึกษาตามกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันอัน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่สามีอุปสมบทกล่าวโดยเฉพาะนั้นคือ เรื่องทรัพย์สิน
ของคู่สมรสที่ได้มาก่อนสามีจะอุปสมบทและได้มาในระหว่างสามีอุปสมบท โดยต้องการศึกษา
พิเคราะห์ถึงการแบ่งสินสมรสกรณีท่ีมีเหตุของการหย่าขาดจากการสมรสและการรับทรัพย์มรดกของคู่
สมรสในกรณีที่สามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 
  

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ในก่อนที่จะศึกษาหลักในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในการแบ่งแยก
สินสมรสและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนั้น
จึงต้องศึกษากฎหมายในอดีตที่ได้บังคับใช้ในขณะนั้นโดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวนี้
นั้นคือ กฎหมายตราสามดวง ดังที่ได้บัญญัติไว้สองลักษณะคือ กฎหมายลักษณะผัวเมียและกฎหมาย
ลักษณะมรดก เพ่ือน ามาเปรียบเทียบพิเคราะห์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่น ามา
บังคับใช้ในปัจจุบัน และหลักค าพิพากษาของศาลฎีกาและทั้งนี้ก็ต้องศึกษากฎหมายอันเกี่ยวกับ
พระภิกษอัุนได้แก่ กฎพระสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 
(ฉบับที่ 2) ที่ได้บัญญัติบังคับใช้กับพระภิกษุไว้โดยเฉพาะ 
 
1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรศึกษำวิจัย 
  

ท าให้ทราบถึงประวัติแนวความคิดและเหตุผลในหลักการเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุที่
ได้มาก่อนอุปสมบทและภายหลังที่อุปสมบทตามกฎหมายในอดีตและตามหลักกฎหมายที่น ามาบังคับ
ใช้ในปัจจุบันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ซึ่งได้บัญญัติไว้
แตกต่างกันในเรื่องการสิ้นสุดการสมรสเพราะการอุปสมบทที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งทรัพย์สินระหว่าง
สามีภรรยาอันอาจน าหลักกฎหมายในอดีตน ามาบังคับใช้ในกฎหมายปัจจุบันเท่าที่จ าเป็นในการตก
ทอดแห่งทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ผลของการศึกษาในลักษณะ
ประวัติการบัญญัติของกฎหมายเรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุนี้ ก็เพ่ือประโยชน์ในการน ามาพิจารณา
ปรับใช้ในเรื่องการแบ่งแยกสินสมรสและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกของพระภิกษุที่จะช่วยคุ้มครอง
สถาบันครอบครัวให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สมรสและทายาทโดยธรรมของพระภิกษุ นอกจากนี้
ผู้เขียนยังมุ่งหวังถึงประโยชน์ในการพิจารณาเป็นข้อเสนอปรับปรุงในส่วนการสิ้นสุดแห่งการสมรสเพ่ือ
มิต้องพิเคราะห์ถึงความไม่เป็นธรรมแก่คู่สมรสของพระภิกษุ เกี่ยวกับเรื่องสินสมรสและการตกทอด
แห่งทรัพย์มรดก 



 
บทท่ี 2 

 
วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุ 

 
ประวัติศาสตร์การบัญญัติกฎหมายเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวพระภิกษุนั้น ตามที่ได้ปรากฏเป็น

ลายลักษณ์อักษรที่น ามาบังคับใช้กับพระภิกษุตามพุทธศาสนาของประเทศในขณะนั้นคือกฎหมายตรา
สามดวงที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะผัวเมียและกฎหมายลักษณะมรดก เบื้องต้นจุดก าเนิดของการ
บัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร อาจเนื่องจากการที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นชุมชน
และในอดีตมีการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักพระพุทธศาสนา จึงท าให้ชาวไทยพุทธมี
ความเคารพศรัทธาและได้บวชหรืออุปสมบท และฆราวาสที่มีความเคารพเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
ต้องการท าบุญเพ่ือให้ตนเองพ้นทุกข์ ถ้าหากได้ท าบุญแล้วจะท าให้ชีวิตตนเองดีขึ้น หรือถ้าเสียชีวิตไป
แล้วจะได้ไปสวรรค์  ดังนั้นจึงมีการท าบุญถวายทรัพย์สินซึ่งอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ โดยถวายให้กับวัดหรือพระภิกษุโดยเฉพาะในฐานะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า ในสมัย
ดั้งเดิมแรกๆ ที่มนุษย์เข้ามารวบรวมอยู่เป็นชุมชนกฎหมายยังมิได้กระท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร1

ภายหลังชุมชนขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มีมนุษย์อยู่ร่วมกันมากขึ้นฆราวาสที่มีความเคารพเลื่อมใส
พระพุทธศาสนาได้ช่วยกันสร้างวัดและกุลบุตรต้องการอุปสมบทเพ่ิมขึ้น เมื่อมีการสร้างวัดและ
ลูกหลานของตนเองได้ท าการอุปสมบท ดังนั้นศาสนิกชนทั่วไปก็ต้องการท าบุญหรือถวายทรัพย์สินก็
เพ่ิมมากขึ้นจึงอาจเกิดปัญหาในเรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุที่อาจมีมากขึ้นตามสังคมที่มีชุมชนขนาด
ใหญ่ เมื่อศาสนิกชนทั่วไปเล็งเห็นได้ว่าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นไม่สมควรตกเป็นของ
ฆราวาสเพราะเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการท าบุญตามหลักพระพุทธศาสนา ดั งนั้นทรัพย์สินใดซึ่ง
พระภิกษุได้มาในระหว่างที่ยังอยู่ในสมณเพศจึงไม่สมควรให้เป็นทรัพย์มรดกที่จะตกทอดไปยังทายาท
ของพระภิกษุ2 จึงมีการบัญญัติกฎหมายเรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุดังที่ได้วางหลักไว้ในกฎหมาย
ลักษณะมรดก การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายยังมีประโยชน์ที่ท าให้เรารู้ถึงวิธีต่างๆ ทางกฎหมายที่
มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นในอดีตกาล3 ซึ่งกฎหมายในอดีตอาจน ามาบังคับใช้เท่าที่จ าเป็นในสังคม
ปัจจุบันได้ด้วยดังนั้นมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงต้องพัฒนาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
ทรัพย์มรดกของพระภิกษุเพ่ือให้ทันกาลต่อความเจริญก้าวหน้าในสังคมที่เจริญเติบโตขึ้นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

                                                           
1ร.แลงกาต,์ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 6. 
2พินัย ณ นคร, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2555), หน้า 255. 
3ร.แลงกาต,์ เรื่องเดิม, หน้า 9.  
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ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มรดกนั้นเป็นกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในในอดีตมานานแล้ว
ซึ่ง “กฎหมายลักษณะมรดกมีจารีตประเพณีใช้บังคับมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดย
พิจารณาได้จากหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช”4 ที่จารึกเกี่ยวกับการตกทอดทรัพย์
มรดกแต่มิได้จารึกเรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุและใน “สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัฐสมัยมาเด็จพระเอกา
ทศรถก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บัญญัติกฎหมายลักษณะมรดกขึ้นมา”5 ที่ทรัพย์สินของเจ้า
มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมเช่นกันและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้มีการ
รวบรวมกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา6 ซึ่งกฎหมายที่ได้รวบรวมมานั้นได้ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงที่
ได้บัญญัติเรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุไว้ในกฎหมายลักษณะมรดกตัวอย่างเช่น การตกทอดทรัพย์สิน
ของพระภิกษุ เป็นต้น ภายหลังได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 6 ว่าด้วยมรดกซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 ว่าด้วยมรดกนี้ ได้ร่างขึ้น
โดยอาศัยจารีตประระเพณีกฎหมายเดิมของสังคมไทยในอดีต และในปี พ.ศ. 2477 ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 
และให้เพ่ิมบทบัญญัติ บรรพ 6 ตั้งแต่มาตรา 1599 ถึง มาตรา 1755  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2478 เป็นต้นไป7โดยประมวลกฎหมายดังกล่าวนี้ก็ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันด้วยเมื่อมี
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 ก็เป็นอันยกเลิกกฎหมายลักษณะ
มรดกไปในตัว8 

 
“การรับรองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน นอกจากให้สิทธิแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ระหว่างมีชีวิตอยู่แล้วยังรับรองให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิหวงแหนให้กรรมสิทธิ์ของ
ตนนั้นตกทอดแก่ญาติหรือบุคคลอื่นใดที่ตนเห็นสมควรเมื่อตนถึงแก่กรรมด้วยดังนั้น
จึงเกิดหลักการและเหตุผลของกฎหมายลักษณะมรดก”9 
 
พระภิกษุนั้นก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่จะแตกกันทีฐ่านะทางสังคมเท่านั้น ดังนั้นกฎหมาย

จึงได้มีการบัญญัติเรื่องสิทธิในทรัพย์สินของพระภิกษุไว้  ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 
มาตรา คือ มาตรา 1622 มาตรา 1623 และมาตรา 1624 และกฎหมายในอดีตก็ยังบัญญัติไว้ใน
กฎหมายตราสามดวงในลักษณะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่สามีต้องการ
                                                           

4สุภาพ สารีพิมพ์, ค าบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก, พิมพ์ครั้งที่ 4                  
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), หน้า 1. 

5เรื่องเดียวกัน, หน้า 1. 
6สหัส สิงหวิริยะ,  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก, 

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2547), หน้า 4. 
7ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2478  
8สหัส สิงหวิริยะ, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
9อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก,   

(กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2550), หน้า 1. 
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อุปสมบทนั้นคือกฎหมายลักษณะผัวเมียและการตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุภายหลังที่ท่าน
มรณภาพนั้นคือกฎหมายลักษณะมรดก โดยในอดีตนั้นได้มีการวางหลักกฎหมายเรื่องการตกทอด
ทรัพย์มรดกไว้ดังที่ได้กล่าวมาอันเป็นจุดเริ่มต้นของหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกฉบับ
ปัจจุบัน ดังนั้นจึงแยกหลักกฎหมายว่าด้วยมรดกแต่ละยุคสมัยได้ดังนี้ 

 

2.1  วิวัฒนาการและแนวคิดกฎหมายมรดกในสมัยสุโขทัย 
 

ในอดีตมนุษย์ที่ได้อยู่รวมเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่ชนนั้นต้องมีการสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันดังนั้น
จึงต้องมีภาษาเป็นของตนเองในแต่ละท้องถิ่นของกลุ่มชนในการสื่อสารกันให้เข้าใจในการด ารงชีพและ
ในกลุ่มชนนั้นต้องมีภาษาพูดเป็นของตนเองในแต่ละท้องถิ่นที่ได้อยู่อาศัยหรืออาจเป็นภาษามือที่ใช้ใน
การสื่อสารกันและยิ่งไปกว่านั้นบางหมู่ชนที่อยู่ร่วมกันมากขึ้นและมีความเจริญมากขึ้นนั้นอาจมี
เอกลักษณ์ของกลุ่มชนของตนเองที่แตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆตัวอย่างเช่น การวาดภาพสิ่งของต่างๆก็
เป็นการสื่อสารให้กับบุคคลอ่ืนๆ ให้เข้าใจได้ เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับมนุษย์กลุ่มอ่ืนๆนั้นอาจไม่เป็น
ที่เข้าใจกันในการพูดหรือภาษามือในการใช้ติดต่อสื่อสารดังนั้นการเขียนนั้นอาจมีความจ าเป็นในการ
สื่อสารกันอาจจะมีการวาดภาพสิ่งต่างๆ เพ่ือสื่อสารตัวอย่างเช่นเขียนภาพสัตว์ชนิดต่างๆ เขียนภูมิ
ประเทศหรือต้นไม้ เป็นต้นก็อาจเป็นที่เข้าใจกันได้กับกลุ่มชนอ่ืน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาภาษาเขียนเพ่ือ
ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั่วไปเช่นติดต่อค้าขายกันในการ
สั่งซื้อสิ่งของในการเขียนบนกระดานไม้ เป็นต้น แต่ก็ต้องมีภาษาที่เป็นกลางที่หมู่ชนอ่ืนต้องรู้ด้วยว่า
เมื่อเขียนค าใดๆ แล้วต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันเพราะว่าเมื่อกลุ่มคนอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้ว
และได้ขยายขึ้นไปเรื่อยจนเป็นสังคมขนาดใหญ่ จึงจ าเป็นต้องมีภาษาเขียนที่ควรเรียนรู้และใช้ร่วมกัน
ส าหรับมนุษย์จึงได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เนื่องจากพ่อขุนรามค าแหง
ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 182610  การประดิษฐ์ตัวอักษรของพ่อขุนรามค าแหง
นี้โดยทั่วไปแล้วเรียกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงและได้จารึกเกี่ยวกับมรดกในศิลาจารึกมีข้อความ
มรดกว่า 

 
“ศิลาจารึกมีข้อความมรดกไว้ดังนี้ ‘ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล ล้มหายตายกว่า 
เหย้าเรือนพ่อเชื้อ เสื้อค ามัน ช้างขอลูก เมียเยียวข้าว ไพร่ฟ้าข้าไทย ป่าหมากป่าพลู 
พ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้น’”11 
 

                                                           
10ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, หนังสือประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์

กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2550), หน้า 9. 

11เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
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“หมายความว่า เมื่อบุคคลใดตายทรัพย์มรดกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน เสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม ข้าทาสบริวาร รวมทั้งที่ดินที่ครอบครองท าประโยชน์ปลูกหมาก ปลูก
พลู ตกทอดไปยังบุตรทั้งสิ้น ญาติอื่นไม่ได้รับส่วนแบ่งมรดกเลย”12 
 
เมื่อพิเคราะห์ตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงแล้วมรดกตกทอดแก่ทายาทชั้นบุตร

เท่านั้นและทรัพย์มรดกที่ตกทอดกับทายาทชั้นบุตรก็น่าจะมีการรับทรัพย์มรดกในส่วนเท่าๆ กัน ดังนั้น
ถ้าหากบุตรของเจ้ามรดกที่ได้ไปบวชก็น่าจะมีสิทธิรับมรดกเท่ากับทายาทคนอ่ืนจากบิดามารดาที่เป็น
เจ้ามรดก เนื่องจากว่าบุตรที่ได้บวชนั้นก็เป็นทายาทของเจ้ามรดกเพียงแต่หลักศิลาจารึกมิได้จารึก
เกี่ยวกับทายาทชั้นบุตรที่ได้ไปบวชก็มีสิทธิรับมรดกเอาไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักศิลาจารึกนั้นได้จารึก
เฉพาะทายาทชั้นบุตรของเจ้ามรดกมีสิทธิรับมรดกทุกๆ คน 

ดังนั้นเมื่อหลักศิลาจารึกมิได้จารึกไว้ว่าบุตรที่ได้ไปบวชนั้นก็มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาท
โดยธรรมอาจเป็นเพราะว่าการบวชในสมัยนั้นเป็นบุคคลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนา
และมีหน้าที่สืบทอดทางพระพุทธศาสนาอันเนื่องจากได้อุปสมบทแล้วจึงแยกจากทางโลกไม่เกี่ยวกับ
เรื่องทรัพย์สิน ซึ่งพระภิกษุต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยวัดจะเป็น
ศูนย์รวมเพ่ือเป็นที่พ่ึงของประชาชนแตต่ามความเป็นจริงพระภิกษุก็เป็นบุตรของเจ้ามรดก  

และตามหลักความเป็นจริงทายาทของเจ้ามรดกก็จะรวมถึงบุตรที่ได้ไปบวชก็มีสิทธิรับมรดก
ด้วยเช่นกันดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงนั้นมิได้จารึกเรื่องการตกทอด
แห่งทรัพย์มรดกของพระภิกษุว่าเมื่อพระภิกษุได้มรณภาพทรัพย์มรดกของพระภิกษุจะตกทอดแก่ผู้ใด
ซึ่งถ้าหากพระภิกษุมีบุตรก่อนอุปสมบททรัพย์มรดกก็น่าจะตกแก่ทายาทชั้นบุตรตามหลักศิลาจารึก 
แต่ถ้าพระภิกษุไม่ได้สมรสมาก่อนหรือสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรทรัพย์มรดกของพระภิกษุก็น่าจะตกเป็น
ของวัดที่ เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ เนื่องจากว่าชาวไทยพุทธในสมัยอดีตมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาทรัพย์สินของพระภิกษุนั้นก็น่าจะเป็นทรัพย์สินของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุด้วย 

ดังนั้นจะขอยกตัวอย่างในการแบ่งทรัพย์มรดกในสมัยสุโขทัยซึ่งจะคล้ายกับสังคมในปัจจุบัน
บางประการคือ ในส่วนที่ทรัพย์มรดกตกทอดแก่บุตรเลี้ยงดูบิดามารดาโดยเจ้ามรดกมีเจตนาต้องการ
ยกทรัพย์สินของตนให้กับบุตรที่เลี้ยงดูตนในวัยชราได้ ดังนี้ 

 
“พ่อแม่มีลูกชาย 3 คน ลูกหญิงหนึ่งคน ลูกชายคนหนึ่งไปกับนาอยู่กับขุน ลูกชาย
คนหนึ่งไปบวช อีกคนหนึ่งไปค้าขาย ลูกสาวซึ่งเข้าใจว่าเป็นคนสุดท้องอยู่เลี้ยงดู
อุปัฐฐากพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่ตายให้แบ่งทรัพย์มรดกออกเป็น 15 ส่วนดังนี้ (1) ให้ลูกผู้
ไปอยู่กับนากับขุน 2 ส่วน เพราะว่าพ่อแม่ยังหวังพ่ึงได้อยู่ (2) ให้ลูกชายผู้ไปค้าขาย 
2 ส่วน เพราะถ้าพ่อแม่เสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ยังหวังจะพ่ึงลูกได้ (3) ให้ลูกผู้ไป
บวช 5 ส่วนเพราะจะเป็นผู้ช่วยให้พ่อแม่พ้นทุกข์ซึ่งหมายความว่าช่วยให้ไปสวรรค์ 
(4) ส่วนลูกสาวที่คอยรักษาอุปัฐฐากพ่อแม่มิให้ทรัพย์สมบัติสูญหายไปให้ได้รับส่วน
แบ่ง 6 ส่วน”13  

                                                           
12พรชัย สุนทรพันธุ์, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546), หน้า 1. 
 

13ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, เรื่องเดิม, หน้า 31. 
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เมื่อพิเคราะห์ตามตัวอย่างการแบ่งทรัพย์มรดกให้กับบุตรที่ไปบวชนั้นจะก าหนดให้รับทรัพย์
มรดกได้น้อยกว่าบุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดาเท่านั้นแต่ก็ยังได้มากกว่าบุตรคนอ่ืนๆ ซึ่งก็เป็นเจตนาของ
เจ้ามรดกที่ต้องการยกทรัพย์มรดกให้กับบุตรคนใดได้มากน้อยเท่าใดเท่านั้น ดังนั้นตามตัวอย่างข้างต้น
ก็จะคล้ายๆ กับการแบ่งทรัพย์มรดกของสังคมไทยในปัจจุบันที่สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีใน
สมัยกรุงสุโขทัยโดยเจ้ามรดกต้องการยกทรัพย์มรดกให้กับบุตรคนไหนมากน้อยเท่าใดก็แล้วแต่ตาม
เจตนาของเจ้ามรดก และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันได้บัญญัติ
ให้บุตรทุกคนของเจ้ามรดกมีสิทธิรับทรัพย์มรดกเท่าๆ กันทุกคนถึงแม้ว่าจะได้ไปบวชหรืออุปสมบทก็
ตามซ่ึงน่าจะสอดคล้องกับหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงที่ทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทชั้นบุตร
ได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน แต่บทบัญญัติของกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันก็อาจจะแตกต่างกับ
หลักศิลาจารึกบางประการเท่านั้นที่บัญญัติให้ทายาทอ่ืนๆ ก็มีสิทธิรับทรัพย์มรดกตัวอย่างเช่น บิดา
มารดา ญาติพ่ีน้องก็มีสิทธิรับทรัพย์มรดก เป็นต้น ดังนั้นกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันก็น่าจะน า
หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงเก่ียวกับการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกสมควรตกเป็นของทายาทชั้น
บุตรทุกๆ คน 

 
2.2  วิวัฒนาการและแนวคิดกฎหมายมรดกในสมัยอยุธยา 
  

อาณาจักรอยุธยาได้สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองสืบต่อจากอาณาจักรสุโขทัยสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงอาณาจักรนั้นมีเหตุอัน
เนื่องมาจากการรุกรานของอยุธยา14 แต่อาณาจักรสุโขทัยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาและ
มีการปกครองแบบอาณาจักรอยุธยาเพราะว่าในลักษณะสังคมและการปกครองสมัยนี้เป็นอาณาจักรที่
มีขนาดใหญ่และมีพลเมืองจ านวนมากจึงมีการปกครองที่แตกต่างจากอาณาจักรสุโขทัย ส าหรับ
กฎหมายซึ่งถือเป็นแม่บทอันส าคัญเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาก็คือคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ อันมีที่ มาจาก
ประเทศอินเดีย15 

เนื่องจากกฎหมายในสมัยอยุธยานี้ได้ถูกท าลายหรือสูญหายเป็นจ านวนมากอันเกิดจาก
ประเทศพม่าได้ท าศึกสงครามกับกรุงศรีอยุธยาจึงท าให้การค้นคว้าต้นฉบับมีน้อยดังนั้น“หลักฐานอัน
ส าคัญที่ใช้ประกอบการค้นคว้าถึงกฎหมายในกรุงศรีอยุธยานั้นคือชุมชนกฎหมายที่ได้ประมวลใน
รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”16 ในสมัยนี้ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยบุคคล
ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในสายตาของกฎหมายที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ ตนหามาได้17ฉะนั้น
กฎหมายให้ความส าคัญต่อสิทธิของบุคคลในเรื่องทรัพย์สินที่บุคคลนั้นๆท ามาหาได้ซึ่งถ้าพิเคราะห์
เจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วเมื่อมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนแล้วก็มีสิทธิ์ห้ามบุคคลอ่ืนที่ไม่มีสิทธิ

                                                           
14แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2552), หน้า 77. 
15เรื่องเดียวกัน, หน้า 84. 
16เรื่องเดิม, หน้า 63. 
17เรื่องเดิม, หน้า 97. 
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ตามกฎหมายเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนทั้งยังมีสิทธิ ในการติดตามทวงคืนจากผู้ที่แย่ง
กรรมสิทธิ์จากเจ้าของที่แท้จริงได้  

 
“ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 มีกฎหมาย
ลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 43 ปี พ.ศ. 1903 บัญญัติว่า ‘หัวป่าและที่มีเจ้าของสืบสร้าง 
และผู้นั้นตายได้แก่ลูกหลาน’ ถ้อยค าส าคัญในประโยคนี้เป็นการกล่าวถึงเรื่องมรดก
ตกทอดที่เป็นที่ดิน”18 

 
ในสมัยอยุธยานี้มีจ านวนประชากรมากกว่าสมัยสุโขทัยจึงมีความจ าเป็นต้องบันทึกเรื่อง

ทรัพย์สินไว้เพ่ือที่ทายาทจะได้ทราบเกี่ยวกับมรดก โดยได้ประกาศกฎหมายลักษณะมรดกบังคับให้
ญาติพ่ีน้องบุตรภรรยาผู้ตายท าบัญชีทรัพย์มรดกยื่นต่อสมุหมรดก เพ่ือจัดการแบ่งปันตามกฎหมาย19 
กฎหมายมรดกได้ก าหนดไว้ว่าถ้าไม่มีพินัยกรรมไว้ให้แบ่งมรดกเป็น 4 ส่วน คือ ภาคหลวง ภาคบิดา
มารดา ภาคญาติซึ่งรวมทั้งบุตรด้วยและภาคภริยา20 “กฎหมายลักษณะมรดกในสมัยกรุงศรีอยุธยามี
ความแตกต่างกับกฎหมายในสมัยกรุงสุโขทัยในประการส าคัญคือ กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้
ก าหนดส่วนแบ่งแก่ญาติของผู้ตายให้ได้รับมรดกหมดทุกคน”21  

เรื่องการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างคู่สมรสในสมัยกรุงศรีอยุธยาน่าจะเป็นต้นฉบับในการวาง
หลักในเรื่องทรัพย์สินในกรณีที่สามีต้องการจะอุปสมบทและในภายหลังได้อุปสมบทแล้วได้วาง
หลักการตกทอดทรัพย์มรดกในกรณีที่พระภิกษุได้มรณภาพ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้ในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์นี้ได้รวบรวมกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยรวบรวมกฎหมายเท่าที่รวบรวมได้น าไป
บังคับใช้ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายลักษณะผัวเมียและกฎหมาย
ลักษณะมรดกเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุซึ่งจะว่ากล่าวกันต่อไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  

ดังนั้นกล่าวโดยสรุปการแบ่งทรัพย์มรดกในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังกล่าวมีการแบ่งทรัพย์มรดก
ให้กับทายาทโดยธรรมนั้นคือ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง บุตรและคู่สมรสของเจ้ามรดก ซึ่งจะสอดคล้อง
กับการแบ่งทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันและถ้า
พิเคราะห์ในกรณีทายาทโดยธรรมที่ไปบวชหรืออุปสมบทก็น่าจะมีสิทธิรับทรัพย์มรดกด้วยเช่นกันใน
สมัยกรุงศรีอยุธยานี้ แต่ในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นได้แบ่งทรัพย์มรดกให้ทายาทชั้นบุตรเท่านั้นโดยมิได้
ก าหนดว่าเมื่อสามีหรือภรรยาตายต้องแบ่งมรดกระหว่างคู่สามีภรรยาซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคน
สุดท้องต้องเลี้ยงดูบิดาหรือมารดาหรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นบุตรคนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบิดา
มารดาในกรณีที่บุตรคนนั้นอาศัยอยู่โดยมิได้แยกครอบครัวไปอยู่ที่อ่ืนอันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา
ตั้งแต่สมัยอดีตกาลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

                                                           
18หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, ค าบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517), หน้า 40. 
19เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
20เรื่องเดิม, หน้า 98-99. 
21เรื่องเดิม, หน้า 2. 
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2.3  วิวัฒนาการและแนวคิดกฎหมายมรดกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
 
จุดเริ่มต้นที่ปรากฏกฎหมายตราสามดวง ซึ่งเป็นกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในสมัยอดีตนั้นก็คือ 

“สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ได้มีการช าระสะสางและรวบรวมกฎหมายกรุงศรีอยุธยาขึ้นไว้ 
ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ประทับตราราชการไว้เป็นส าคัญ 3 ดวง คือ ตราพระราชสีห์ คชสีห์ และตราบัว
แก้ว”22 จึงเป็นเหตุให้เรียกว่ากฎหมายตราสามดวง“สาเหตุที่ได้มีการรวบรวมกฎหมายเก่าขึ้นเมื่อต้น
รัชกาลที่ 1 ปรากฏมูลกรณีในพระราชปรารภว่า นายบุญศรีช่างตีเหล็กหลวงร้องทุกข์กล่าวโทษพระ
เกษมกับนายราชาอรรถว่าพิจารณาคดีไม่สัจเป็นธรรม”23 ในมูลคดีที่อ าแดงป้อมฟ้องหย่านายบุญศรี
ซึ่งอ าแดงป้อมนั้นได้กระท าความผิด โดยมีชู้กับนายราชาอรรถแต่ก็สามารถฟ้องหย่าได้ตามกฎหมาย
จึงไม่เป็นธรรมแก่นายบุญศรี กฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในสมัยนี้เป็นกฎหมายที่รวบรวมขึ้นไว้ใน
กฎหมายตราสามดวงจึงเป็นกฎหมายกรุงศรีอยุธยา ได้ช าระรวบรวมเสร็จเมื่อ พ .ศ. 234724 โดยการ
รวบรวมกฎหมายในสมัยอยุธยานั้น เพ่ือจัดให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือจ าแนกหลักเฉพาะกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไว้ในแต่ละลักษณะการประมวลกฎหมายในรัชกาลที่ 1 มีลักษณะต่างๆ รวม 29 ลักษณะ
ด้วย25 ซึ่งจะประกอบด้วยกฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายลักษณะมฤดกและกฎพระสงฆ์รวมอยู่
ด้วยที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง โดยกฎหมายลักษณะผัวเมียได้บทบัญญัติที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตัวอย่างเช่น การสิ้นสุดการสมรสในกรณีที่สามีได้บวช
หรืออุปสมบท สินเดิมและสินสมรสตกเป็นกรรมสิทธิ์ของภรรยานับแต่สามีได้อุปสมบทตามกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียในบทท่ี 38 เป็นต้น และตามกฎหมายลักษณะมรดกนั้นได้บัญญัติเรื่องการตกทอดแห่ง
ทรัพย์มรดกตัวอย่างเช่น คู่สามีภรรยาถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตก่อนทรัพย์มรดกนั้นคือสินเดิม
และสินสมรสซึ่งสินเดิมของเจ้ามรดกนั้นให้ตกทอดกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกส่วนสินสมรสนั้น
แบ่งกันคนละครึ่งกับคู่สมรสและส่วนที่แบ่งให้กับคู่สมรสนั้นคือเจ้ามรดกนั้นทรัพย์มรดกก็ตกทอดกับ
ทายาทโดยธรรมเช่นเดียวกับสินเดิมตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 21 เป็นต้น ซึ่งจะว่ากล่าวใน
หัวข้อ 2.3.2 ต่อไปและในการศึกษาค้นคว้ากฎหมายลักษณะผัวเมียและกฎหมายลักษณะมรดก
ดังกล่าวนี้นั้นคือต้องการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่สามีต้องการอุปสมบท
และการตกทอดทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกของพระภิกษุโดยเฉพาะ ส่วนกฎพระสงฆ์นั้นเป็นลักษณะที่
เป็นข้อบังคับให้พระสงฆ์ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาให้ประพฤติตนสมกับการเป็นพระภิกษุ
และถ้าหากฝ่าฝืนก็ต้องถูกลงโทษตามความผิดที่ได้กระท าการฝ่าฝืนแต่กฎหมายที่วางหลักเกี่ยวข้อง
กับการศึกษานั้นคือ เรื่องภูมิล าเนาของพระภิกษุตามกฎหมายของพระสงฆ์ ดังนั้นกฎหมายในอดีต
ดังกล่าวน่าจะเป็นต้นฉบับในการบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และยังน ามาบังคับใช้ใน
ปัจจุบันเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกระหว่างสามีภรรยาและการตกทอดทรัพย์สินของ
พระภิกษุตามมาตรา 1623 ทั้งนี้จะอธิบายลักษณะกฎหมายดังกล่าวทั้ง 3 ลักษณะได้ดังนี้ 

                                                           
22เรื่องเดิม, หน้า 4. 
23เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
24เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
25ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, เรื่องเดิม, หน้า 40. 
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2.3.1  กฎหมายลักษณะผัวเมียหรือพระอัยการลักษณผัวเมีย 
2.3.1.1  เรื่องความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 
กฎหมายลักษณะผัวเมียได้บัญญัติเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาไว้คือเรื่องสิน

เดิมและสินสมรสซึ่งเป็นต้นแบบในการบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสิน
ส่วนตัวและสินสมรสอธิบาย ดังนี้  

กฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 64 บัญญัติ คือ “ชายก็ดีหญิงก็ดีได้ทาษเปนทรัพยม
รฎกแห่ง พ่อแม่ พ่ีน้อง มาก็ดีไถ่มาก็ดี แลได้รับพระราชทานพัทยาไร่นาอากร เมื่อเฃาผัวเมียยังอยู่
ด้วยกันไซ้ ให้เอาเปนสมรศ” 

กฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 72 บัญญัติ คือ 
 
“อนึ่งบิดามานดาพ่ีน้องลูกหลานหนหญิงก็ดี  ชายก็ด ีแลเขาล้มตายไซ้  หน
ชายได้สิ่งสีนมากน้อยเท่าใดก็ดี หนหญิงได้สิ่งสีนมากน้อยเท่าใดก็ดี ท่านว่า
เฃาผัวเมียได้ท าบุญด้วยกันเฃาให้เอาเปนสินสมรศ แม้นบิดามานดา ญาติ
หนหญิงให้สิ่งสีนแก่หญิงก็ดี บิดามานดา ญาติหนชายให้แก่ชายก็ดี เมื่อวัน
มีแขกให้เอาเปนเดิม ถ้าให้เมื่อมาอยู่เปนผัวเมียกันแล้วให้เอาเปนสมรศ 
แม้นได้ไร่นาอากรเมื่ออยู่เปนผัวเมียก็ให้คิดเอาเปนสมรศ” “สินเดิม สินเดิม
เป็นทรัพย์ที่ชายหญิงได้มาก่อนการเป็นสามีภรรยากัน ค าว่า สินเดิมมีนัย
เดียวกันกับค าว่าทุนสินเดิมจะต้องมีลักษณะที่สามารถใช้เป็นทุนได้ในการ
อยู่กินเป็นสามีภรรยากันอาจเป็นทรัพย์ที่ทั้งสองฝ่ายเอามากองหรือรับรอง
ว่าให้เป็นทุนในเวลาแต่งงานกัน ทรัพย์ที่ชายหญิงได้มาเมื่อวันมีแขกให้เอา
เป็นสินเดิม (บทที่ 72) สินสมรส  คือทรัพย์สินที่สามีภรรยาได้มาภายหลัง
แต่งงานอยู่กินด้วยกัน”26  

 
พิเคราะห์ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 64 นี้จะบัญญัติเรื่องสินสมรสที่บิดา

มารดามอบทรัพย์สินให้คู่สามีภรรยามีกรรมสิทธิ์ทั้งสองคน ซึ่งตามบทดังกล่าวนี้โดยผลของกฎหมาย
นั้นถือว่าทาษนั้นเป็นสินสมรสถึงแม้ว่ามีการไถ่ตัวทาษและได้ทรัพย์สินก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินระหว่าง
สมรสและถ้าได้รับพระราชทานที่นา ไร่ สวน ก็ให้ตกเป็นสินสมรส  

และบทที่ 72 นี้ได้บัญญัติแบ่งแยกเรื่องสินส่วนตัวและสินสมรสระหว่างสามีภรรยา
เอาไว้ดังนั้นสินส่วนตัวคือ ทรัพย์สินที่แต่ละฝ่ายได้มาก่อนแต่งงานย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของสามีหรือ
ภรรยาก่อนที่จะได้สมรสและภายหลังแต่งงานกันแล้วทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอยู่ด้วยกันหรือท ามา
หาได้ด้วยกันนั้นย่อมตกเป็นสินสมรสที่สามีภรรยามีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน  

2.3.1.2  กรณีเหตขุองการหย่าขาดจากการสมรสระหว่างสามีภรรยา 
กฎหมายในอดีตเกี่ยวกับการหย่านั้นมีบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะผัวเมียซึ่งเป็น

หนึ่งในลักษณะของกฎหมายตราสามดวงในบทที่ 65 บัญญัติว่า “สามีภิริยาวิวาทจะหย่ากัน สามีให้

                                                           
26ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, เรื่องเดิม, หน้า 51. 
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หนังสือแก่ภิริยา ภิริยาให้หนังสือแก่สามี ต่อหน้าผู้เถ้าผู้แก่ ท่านว่าฟังเอาหนังสือสามีภิริยานั้นได้ เขา
สามีภิริยาฃาดจากผัวเมียกัน” 

ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 65 นี้พิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นการตกลงยินยอม
ทั้งสองฝ่ายที่ท าหนังสือการหย่ากันต่อหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ได้ ดังนั้น
การหย่าตามกฎหมายลักษณะผัวเมียตามบทที่ 65 นี้น่าจะต้องท าเป็นหนังสือเป็นหลักฐานว่าได้หย่า
ขาดจากกัน และเมื่อพิเคราะห์เรื่องการหย่าตามกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในสมัยปัจจุบันกฎหมายได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะว่ากล่าวกันต่อไปในบทที่ 3 ในหัวข้อ 3.2.2 กรณี
เรื่องเหตุของหย่าขาดจากการสมรสในกฎหมายลักษณะผัวเมียนี้การที่สามภีรรยาต้องการหย่าขาดจาก
การสมรสในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้จะแยกพิเคราะห์ได้คือ 

1.  ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 65 วางหลักว่าต้องท าเป็นหนังสือและมีพยาน
ด้วยคือการท าหนังสือต่อหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ดังนั้นการหย่าขาดกรณีนี้น่าจะเป็นการตกลงยินยอมของฝ่าย
สามีและภรรยาที่ไม่ต้องการอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเพราะว่าด้วยกันไม่ได้อย่างปกติสุขจึงต้องแยกทาง
กัน การหย่าขาดจากการสมรสจึงมีผลตามบทที่ 65 การสมรสิ้นสุดทันทีซึ่งจะสอดคล้องกับการสิ้นสุด
การสมรสในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา 1515 นั้นคือได้จดทะเบียนหย่ากัน 

2.  ในอดีตก็มีการฟ้องร้องเรื่องการหย่ากันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ดังที่กล่าวมาใน
หัวข้อ 2.3  เรื่องอ าแดงป้อมฟ้องหย่าและและได้มีค าตัดสินให้มีการหย่าขาดจากการสมรสซึ่งน่าจะ
เป็นการตัดสินที่คล้ายคลึงกับกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาการสิ้นสุดการสมรสในปัจจุบัน   

เมื่อมีการหย่าก็ต้องแบ่งสินสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียโดยกฎหมายลักษณะ
ผัวเมียบทที่ 68 บัญญัติว่า 

 
“ผัวเมียอยู่ด้วยกัน ต่างคนต่างผิดใจกันจะหย่ากันไซ้ ให้หญิงส่งสีนสอด
ขันหมากแก่ชาย ถ้ามีลูกด้วยกันไซ้ ท่านมิให้ส่งสีนสอดขันหมากแก่ชายเลย 
ให้เรียกสีนเดิมทังสองข้าง สินสมรศไซ้ให้แหวกปันเปนสามส่วนให้ชายสอง
ส่วน ให้แก่หญิงส่วนหนึ่ง ถ้าหญิงนั้น เขามีทุนเดิมซื้อฃจ่ายายได้ก าไร แล
ชายหาทุนเดิมมิได้ไซ้ ท่านให้ปันสีนสมรศนั้นสามส่วน ได้แก่หญิงสองส่วน 
ได้แก่ชายส่วนหนึ่งเพราะชายหาทุนมิได้ ชายได้ไปหารักษาจึ่งได”้ 

  
  ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 68 นี้เป็นกรณีที่มีหย่าขาดจากการเป็นสามี
ภรรยากันและได้มีการแบ่งปันสินสมรสในระหว่างที่อยู่กินด้วยกันและการแบ่งสินสมรสนั้นศาลฎีกา
เคยมีค าพิพากษาที่สามีมีสินเดิมฝ่ายเดียวนั้นหากภายหลังได้หย่าขาดจากกันสามีได้สินสมรสทั้งหมด
เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นส่วนภรรยาไม่มีสิทธิในสินสมรส27แต่ถ้าทั้งสามีภรรยามีสินเดิมทั้งสองฝ่ายนั้น
ศาลฎีกาเคยมีค าพิพากษาคือ  ถ้าท้ังสองฝ่ายมีสินเดิมให้แบ่งสินสมรสเป็น 3 ส่วน ชายได้ 2 ส่วน หญิง

                                                           
27ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 152/2527 การแบ่งสินสมรสระหว่างสามีภริยาซึ่งสมรสกันก่อน

ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ต้องแบ่งตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68 
ซึ่งบัญญัติว่าถ้าชายมีสินเดิมฝ่ายเดียว หญิงไม่มีสินเดิม ชายได้สินสมรสทั้งหมด หญิงไม่มีส่วนได้เลย
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ได้ 1 ส่วน28 ซึ่งการแบ่งสินสมรสตามหลักฎีกานี้ภรรยาได้รับสินสมรสน้อยกว่าสามีอาจจะเป็นเพราะว่า
สามีมีภรรยาหลายคนที่ต้องเลี้ยงดูรวมทั้งบุตรที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูด้วยและกฎหมายลักษณะผัวเมียนี้
สามีน่าจะมีอ านาจจัดการสินสมรสฝ่ายเดียวเจตนารมณ์ของกฎหมายจึงวางหลักให้สามีได้รับสินสมรส
มากกว่า 

2.3.1.3  การสิ้นสุดจากการสมรสระหว่างสามีภรรยา 
การสิ้นสุดการสมรสตามกฎหมายหรือไม่นั้นกฎหมายลักษณะผัวเมียนั้นวางหลักไว้

ว่าการบวชหรืออุปสมบทนั้นเป็นเหตุให้การสมรสสิ้นสุดหรือยังไม่สิ้นสุดต้องเป็นไปตามที่กฎหมายได้
บัญญัติไว้ โดยกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 นั้นได้วางหลักไว้ว่าเมื่อสามีอุปสมบทแล้วการสมรส
นั้นสิ้นสุดทันที ซึ่งการวางหลักกฎหมายตามบทที่ 38 นั้นจะสอดคล้องกับกฎหมายลักษณะผัวเมียใน
บทที่ 37 แต่บทท่ี 37 นี้กฎหมายได้วางเงื่อนไขไว้ว่าการสมรสนั้นสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดนั้นต้องพิเคราะห์
ว่าคู่สมรสต้องการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาหรือต้องการหย่าร้างกันตามกฎหมายที่ได้วางเงื่อนไขไว้
และตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 และบทที่ 38 นั้นกฎหมายยังได้บัญญัติเรื่องทรัพย์สินไว้
ว่าทรัพย์สินของชายทั้งสินเดิมและสินสมรสนั้นให้ตกแก่หญิงในภายหลังที่อุปสมบท  

ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 นั้นจะวางหลักไว้แตกต่างจากบทที่ 38 ซึ่ง
ในกรณีนี้ต้องพิเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะถือว่าการสมรสจะสิ้นสุดหรือไม่ตามเงื่อนไขที่
กฎหมายได้วางหลักไว้ โดยกฎหมายในบทท่ี 37 นี้ได้บัญญัติไว้ว่า 

 
“สามีศรัทธาในพระสาศนาสละภรรยาแลทรัพยสิ่งสีนสรรพเหดุ ออกบวด
เปนภิษุและสามเณรแล้ว สีนเดิมและสีนสมรศของชายสิทธิแก่หญิง พ่อแม่
พ่ีน้องชายจะเอา อย่าพึงให้เลย ถ้าเมื่อแรกจะบวดนั้นชายแหวกแบ่งปันทรัพย
สิ่งใดไว้ จึ่งได้ ถ้าหญิงยังครองตัวอยู่ถ้าผัว ผัวศึกออกมาอยู่กินด้วยหญิงอีก
เล่าไซ้ บุตรภรรยาแลทรัพยสิ่งของทังปวงนั้นก็สิทธิแก่ชาย เหดุว่าเรือนท่าน
เคยอยู่ อู่ท่านเคยนอน หมอนท่านเคยเรียง เสบียงท่านเคยกิน ถ้าหญิงท าชู้
นอกใจผัวไซ้ ให้ไหม” 

  
ดังนั้นพิเคราะห์ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 แล้วสามารถวิเคราะห์ได้

หลายประการด้วยกันคือ 
1.  การบวชตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 ดังกล่าวนี้น่าจะเป็นการบวชใน

ระยะสั้นโดยผู้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรนี้ยังต้องการที่จะสึกออกมา ซึ่งมิได้มีเจตนาที่จะหย่าร้าง
กับภรรยาของตนจึงน่าจะสอดคล้องกับการอุปสมบทของชาวไทยพุทธในปัจจุบัน  ตัวอย่างเช่น 
อุปสมบทตอนเข้าพรรษา อุปสมบททดแทนบุญคุณบิดามารดา เป็นต้น โดยสามีเจตนาที่จะบวชระยะ
สั้นซึ่งอาจจะเป็นเพียง 1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 พรรษาและภายหลังสึกออกมา แล้วก็กลับมาอยู่กิน
ฉันสามีภรรยาดังเดิม 

                                                           
28ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1351/2531 สามีภรรยาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 5 การแบ่งสินสมรสต้องบังคับตามกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 68 ซึ่งก าหนดว่า ถ้าทั้งสอง
ฝ่ายมีสินเดิมให้แบ่งสินสมรสเป็น 3 ส่วน ชายได้ 2 ส่วน หญิงได้ 1 ส่วน 
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2.   กฎหมายลักษณะผัวเมียตามบทที่ 37 นี้ยังมีเงื่อนไขในกรณีที่ภรรยาต้องการ
กลับมาอยู่กินฉันสามีภรรยาการสมรสยังไม่สิ้นสุดและถ้าภรรยานอกใจสามีไปหลับนอนกับชายอ่ืนซึ่ง
ตามบทท่ี 37 ตอนท้ายนี้ได้วางหลักไว้ให้ปรับไหม ซึ่งน่าจะเป็นการปรับไหมชายชู้ที่กระท าอนาจารกับ
ภรรยาของตนเอง ดังนั้นถ้าภายหลังสึกออกมาแล้วกลับมาอยู่กินฉันสามีภรรยาดังเดิมตามหลัก
กฎหมายก็ถือว่าการสมรสยังไม่สิ้นสุดดังที่กล่าวมาเนื่องจากหญิงยินยอมอยู่กินด้วยและทรัพย์สินที่
เป็นสินสมรสและสินเดิมนั้นก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ดังเดิมของสามีเหมือนครั้งที่ยังไม่ได้อุปสมบท แต่ถ้า
ภรรยาไม่ต้องการอยู่กินกับสามีตัวอย่างเช่นมีสามีคนใหม่หรือท้ังสองฝ่ายมีเจตนาตั้งแต่อุปสมบทว่าจะ
ไม่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาคือต้องการหย่าขาดจากกันเมื่อภายหลังอุปสมบทไปแล้วตามกรณีที่ได้
กล่าวมานี้การสมรสก็น่าจะเป็นอันสิ้นสุดตามบทที่ 37 ซึ่งน่าสอดคล้องกับกฎหมายลักษณะผัวเมียใน
บทที่ 38 โดยถือว่าการสมรสเป็นอันสิ้นสุดซึ่งจะว่ากล่าวกันในหัวข้อกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 
38 ต่อไป 

3.  ประเด็นเรื่องทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 นี้จะวาง
หลักเรื่องสินเดิมและสินสมรสนั้นถ้าหากฝ่ายชายมิได้แบ่งทรัพย์สินให้กับทายาทของตนก่อนอุปสมบท
สินเดิมและสินสมรสก็ตกเป็นของภรรยาแต่เพียงผู้เดียวและกฎหมายก็ยังห้ามมิให้แบ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวแก่ทายาทของตนเมื่อได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณร แต่ถ้าฝ่ายชายได้แบ่ งปันทรัพย์สิน
ให้กับบิดามารดา ญาติพ่ีน้องของตนก่อนอุปสมบททรัพย์สินที่แบ่งปันให้ก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล
ที่ฝ่ายชายได้ยกให้กับบุคคลนั้นๆ ตามท่ีกฎหมายได้วางหลักเอาไว้ 

4.  กฎหมายลักษณะผัวเมียให้ความเป็นธรรมแก่ภรรยาของพระภิกษุที่สมควรยกสิน
เดิมและสินสมรสให้กับภรรยาของตนเองเพราะต้องด ารงเลี้ยงชีพด้วยตัวเองตามล าพังและอาจต้องมี
บุตรที่ต้องเลี้ยงดูอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่ามิได้ดูแลบุตรก็ตามทรัพย์สินบางอย่างอาจต้องมีค่าบ ารุงรักษา
หรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ตัวอย่างเช่น โค กระบือ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูหรือที่ดินก็ต้องจ่ายค่าภาษี
ให้กับรัฐ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากว่าภายหลังสามีได้อุปสมบทและศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องการ
ลาสิกขาบทอีกเลยดังนั้นทรัพย์สินทั้งหมดก็สมควรตกเป็นของหญิงที่เป็นภรรยาตามกฎหมาย 

5.  กรณีการอุปสมบทตอนแรกอาจจะบวชระยะสั้นเพ่ือต้องการกลับมาอยู่กันกับ
ภรรยาและภรรยายังครองตัวเป็นโสดซึ่งยังต้องการอยู่กินฉันสามีภรรยาเมื่อภายหลังสามีได้สึกออกมา
ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 แต่ภายหลังได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงต้องการบวชอย่างถาวรหรือ
ตลอดชีวิตโดยไม่สึกเลย เมื่อได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วตามบทบัญญัติในบทที่ 37 การสมรสก็
น่าจะเป็นอันสิ้นสุดตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 เพราะกฎหมายวางหลักไว้ว่าสละซึ่งทรัพย์
สิ่งสินและภรรยาตั้งแต่เริ่มอุปสมบทแล้วและเม่ือได้อุปสมบทโดยไม่สึกออกมาทรัพย์สินทั้งสินเดิมและ
สินสมรสนั้นตกเป็นของภรรยาของพระภิกษุทั้งหมดนับตั้งแต่สามีได้อุปสมบทโดยสามีมิได้แบ่ง
ทรัพย์สินให้กับทายาทหรือบุคคลอื่นๆ ก่อนที่จะอุปสมบทดังกฎหมายได้วางหลักไว้ 

ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 นั้นกฎหมายได้บัญญัติให้การสมรสเป็นอัน
สิ้นสุดทันทีเมื่อสามีได้บวชหรืออุปสมบทซึ่งกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 38 บัญญัติไว้ว่า 

  
“หญิงชายราษฎรอยู่กินเปนผัวเมียกัน สามีสรัทธาสละภรรยาแลทรัพย
สิ่งของบวดเปนภิษุ สามเณรแล้ว แลสึกออกมาจะคืนอยู่กินด้วยหญิงอีกไซ้ 
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ถ้าหญิงมิสมักเปนภรรยาชายนั้นต่อไปก็ตามใจหญิง เหดุว่าบวดแล้วขาด
จากผัวเมียกัน ถ้าชายถูลากข่มขืนหญิงนั้น ท่านให้ไหมชายดุจท าแก่หญิง
ม่ายนั้น” 

 
ดังนั้นพิเคราะห์ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 แล้วสามารถวิเคราะห์ได้

หลายประการด้วยกันคือ   
1.  ฝ่ายสามีนั้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชหรืออุปสมบทดังนั้นกฎหมาย

ได้วางหลักว่าเมื่อศรัทธาพระพุทธศาสนาแล้วต้องการอุปสมบทจึงมีเจตนาที่จะตัดขาดเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยารวมทั้งทรัพย์สินนั้นก็สมควรยกให้กับภรรยาทั้งหมดเมื่อได้อุปสมบท
แล้ว ซ่ึงการอุปสมบทตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 นี้อาจจะต้องการอุปสมบทตลอดชีวิต
หรืออุปสมบทระยะเวลาหนึ่งแล้วสึกออกมา 

2.  เมื่อฝ่ายสามีได้อุปสมบทแล้วกฎหมายก็วางหลักไว้ว่าการสมรสเป็นอันสิ้นสุด
ทันทีตามกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ซึ่งน่าจะคล้ายกับการจดทะเบียนหย่าขาดจากการสมรสใน
กฎหมายปัจจุบันตามมาตรา 1515 ซึ่งหมายความว่าฝ่ายภรรยาก็เป็นหญิงม่ายและถ้าหากฝ่ายชายสึก
ออกมาภายหลังก็เป็นพ่อม่ายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 38 

3.  หากสามีสึกออกมาและต้องการกลับมาอยู่กินกับภรรยาคนเดิมนั้นกฎหมายวาง
หลักว่าถ้าภรรยาไม่ยอมอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาดังเดิมนั้นก็แล้วแต่เจตนาของฝ่ายหญิง ซึ่งถ้าภรรยา
คนเดิมไม่ต้องการอยู่ด้วยกันและฝ่ายชายท าอนาจารกับฝ่ายหญิงกฎหมายก็วางหลักให้ปรับฝ่ายชาย
เหมือนกับท ากับหญิงม่ายโดยกฎหมายผลของกฎหมายนั้นถือว่าเป็นบุคคลอ่ืนไปแล้วซึ่งไม่มีนิติ
สัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน 

4.  ในกรณีที่ฝ่ายหญิงตกลงยินยอมอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาดังเดิมนั้นกฎหมายก็
มิได้วางหลักเรื่องทรัพย์สินทั้งที่เป็นสินเดิมและสินสมรสนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายชายเช่นเดิมซึ่ง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น เมื่ออุปสมบทการสมรสก็เป็นอันสิ้นสุดทันที่ทรัพย์สินตกเป็นของ
ภรรยาตั้งแต่อุปสมบทแล้วถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงยินยอมอยู่ด้วยกันดังเดิมกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ไม่ตกเป็น
ของฝ่ายชาย เมื่อพิเคราะห์แล้วก็น่าจะเหมือนกับการสมรสครั้งใหม่กับหญิงอ่ืนถึงแม้ว่าจะเคยเป็นสามี
ภรรยากันมาก่อนก็ตาม 

ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียที่เก่ียวกับภรรยาต้องการบวชตัวอย่างเช่น บวชเป็นแม่ชี
ภรรยาก็ต้องได้รับความยินยอมจึงถือว่าเป็นเหตุให้การสมรสิ้นสุดตามบทท่ี 39 บัญญัติว่า 

  
“ภิริยาลาสามีจะไปบวด สามีก็ยอมให้ภิริยาไปบวด ท่านว่าสามีภิริยาขาด
จากผัวเมียกัน ถ้าภิริยาสึกออกมาจมีสามีอ่ืนไซ้ ท่านว่าหาโทษมิได้ ถ้าสามี
มิได้สละให้บวดภิริยากระท าความผิดแล้วหนีไปบวด ถ้าสึกออกมามีชู้มีผัว
ไซ้ ให้ไหมโดยขนาดเพราะเหดุว่าสามีเฃามิได้สละให้ไปบวด” 
 
ซึ่งตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 39 นี้จะแตกต่างกันที่สามีต้องให้ความยินยอม

เท่านั้นการสมรสก็จะสิ้นสุดตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ดังเห็นได้ว่าทั้งสองมาตรานี้ได้วางหลักไว้ว่า
เมื่อได้บวชแล้วการสมรสย่อมสิ้นสุดทันทีความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาก็ไม่มีนิติ
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สัมพันธ์ใดๆ แล้วตั้งแต่ได้บวชตามเจตนาของตนเองที่ต้องการศึกษาพระธรรมวินัยที่ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  

ซึ่งทั้งกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 และบทที่ 39 นี้พิเคราะห์แล้วจะแตกต่าง
กันถ้าสามีต้องการบวชหรืออุปสมบทก็ไม่ต้องได้รับความยินยอมกับภรรยาก็ได้ แต่ฝ่ายภรรยาเมื่อ
ต้องการบวชต้องได้รับความยินยอมจากสามีซึ่งโดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าการสมรสสิ้นสุดทันทีโดย
พิเคราะห์ได้คือ 

1.  ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 39 เมื่อภรรยาได้สึกออกมาถ้าภรรยา
ต้องการอยู่ด้วยกับสามีคนเดิมโดยฝ่ายชายยินยอม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะผัวเมียใน
บทที่ 38 แล้วก็จะคล้ายกันดังที่กล่าวมาแล้วคือเป็นการสมรสครั้งใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นสามีคนเดิมก็ตาม
ดังที่กล่าวมาแล้วในกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 

2.  ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 39 เมื่อภรรยานั้นต้องการบวชโดยไม่ได้
ความยินยอมจากสามี เมื่อสึกออกมาและภายหลังได้มีคู่สมรสคนใหม่นั้นถือว่าสามีได้รับความเสียหาย
เพราะการสมรสยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายได้วางหลักให้ปรับไหมสามีคนใหม่
เนื่องจากว่าสามีคนเดิมยังมิได้หย่าร้างกันซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ถ้าสามีไม่ได้ยินยอมให้บวชโดยผลของ
กฎหมายนั้นถือว่าการสมรสยังไม่สิ้นสุด 

 
2.3.2  กฎหมายลักษณะมรดกหรือพระอัยการลักษณมรดก 

กฎหมายลักษณะมรดกบัญญัติขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ในปีพุทธศักราช 215529 ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งใน 29 ลักษณะของกฎหมายตราสามดวงที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องมรดกตามพระอัยการ
ลักษณมรดก มรดกย่อมได้แก่บรรดาทรัพย์สินของผู้ตาย30ตามหลักกฎหมายในลักษณะมรดกนี้ได้วาง
หลักในการการแบ่งทรัพย์มรดกของสามีภรรยาหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก่อนก็มีสิทธิรับมรดกของอีก
ฝ่ายตามกฎหมายลักษณะมรดก  

กฎหมายลักษณะมรดกเป็นหนึ่งในลักษณะของกฎหมายตราสามดวงที่วางหลักไว้ในการแบ่ง
มรดกตัวอย่างเช่น กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 1 บทที่ 3 ที่วางหลักในการแบ่งทรัพย์มรดกของผู้มี
บันดาศักดิ์ ส่วนกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 18 และบทที่ 21 เป็นการแบ่งทรัพย์มรดกของบุคคล
ธรรมดาหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น ในกรณีนี้จะพิเคราะห์การแบ่งทรัพย์มรดกของผู้มีบันดาศักดิ์ซึ่ง
กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 3 ได้บัญญัติไว้คือ 

 
“เสนาบดีมลตรีมุกขลูกขุน เจ้าราชนิกุญหมื่นพันทนายผู้มีบันดาศักดิทังปวง แลบิดา
มานดาแต่งให้มีเรือนแต่อายุสมควรจะมีเรือน แลคนทังนั้นมีทรัพยสิ่งสีน ด้วยผล
ราชการอันพระราชทานให้ก็ดี ด้วยท ามาหากีนด้วยกันก็ดี แลผู้นั้นถึงแก่มรณภาพลง 
ให้เอาเครื่องสรรพาวุธช้างม้าเครื่องพัทยาบ่าวไพร่ แลเรือยาวแต่ 7 วาขึ้นไปยกไว้
เปนหลวง แลทรัพยสิ่งสีนทาษกรรมกร (ชาย, หญิง) เรือกสวนไร่นานั้น ยังมากน้อย

                                                           
29กฎหมายตราสามดวง เล่ม 3, (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2515), หน้า 21, อ้างถึงใน  

ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, เรื่องเดิม, หน้า 55. 
30เรื่องเดียว, หน้า 55. 
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เท่าใดให้ประมวนไว้ ถ้าแลผู้มรณภาพนั้น มีนี่มากน้อยเท่าใดก็ดี ให้บิดามานดาบุตร
ภรรยา เอาทรัพยนั้นไช้นี่จงครบก่อน ถ้าแลผู้มรณภาพหานี่มิได้ก็ดี  ให้เอาทรัพย
สิ่งของทังปวงซึ่งยังอยู่นั้น แบ่งออกเปนส่วน ให้ท าเปนสี่ภากๆ หนึ่งเข้าพระคลัง 
ภากหนึ่งให้แก่บิดามานดา ถ้าบิดาถึงแก่มรณภาพยังแต่มานดา ให้มานดานั้นได้
ทรัพยทังส่วน ถ้าบิดามานดาหย่าร้างกันแล้ว ให้ได้ทรัพยคนละกึ่งส่วน แลภาคหนึ่ง
ให้แก่พ่ีน้องลูกหลานแลญาติกาถึงผู้มรณภาพ ภาคหนึ่งให้แก่พิริยา ถ้าแลผู้มรณภาพ
หาแม่เจ้าเรือนมิได้ ให้ยกไว้เปนหลวง” 
 
และพระอัยการลักษณมรดกบทที่ 1 ซึ่งมีบทบัญญัติท่อนหนึ่งคือ “ถ้าแลผู้มีบันดา
ศักดิตั้งแต่นา 400 ขึ้นไป ถึงแก่มรณภาพแลจะแบ่งปันทรัพยมรดกเปนส่วน ซึ่งจะ
ได้แก่บิดามานดาแลญาติพี่น้องบุตรภรรยาหลานเหลนลื่อนั้น” 
 
“ผู้ที่ เป็นขุนนางมีศักดินาสูงตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป หากรับราชการและได้รับ
พระราชทานทรัพย์สินจากพระมหากษัตริย์เมื่อท าความดีความชอบ เช่นได้รับ
พระราชทานเครื่องศาสตราวุธ ช้างม้า เครื่องพัทยา ถือว่าเป็นของหลวง ถ้าถึงแก่
ความตายให้ส่งคืนท้องพระคลัง และถ้ายังมีทรัพย์สินอ่ืนๆ นอกจากของหลวง
เหลืออยู่อีกก็ให้แบ่งมรดกออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบ่งให้แก่บิดามารดา (ถ้าฝ่ายใดตายให้ฝ่ายที่มีชีวิตอยู่ได้ส่วนแบ่ง
ครึง่หนึ่ง) 

ส่วนที่ 2 แบ่งให้คู่สมรส แต่ในกรณีที่ชายมีภริยาหลายคนให้ภริยาหลวงได้
มากกว่าอนุภริยา (ถ้าไม่มีคู่สมรสให้ตกเป็นของแผ่นดิน) แต่มีเงื่อนไขว่าต้องรักษาไข้
และปลงศพผู้ตาย 

ส่วนที่ 3 แบ่งให้แก่ญาติ ซึ่งได้แก่ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา 
ยาย ลุง ป้า น้า อาของผู้ตายได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน”31 

 
กฎหมายลักษณะมรดกที่ได้รวบรวมกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นน่าจะเริ่มวาง

หลักการแบ่งทรัพยส์ินของเจ้ามรดกให้ตกทอดตามกฎหมาย เมื่อพิเคราะห์ตามกฎหมายลักษณะมรดก
ในบทที่ 3 นี้ได้วางหลักในการแบ่งทรัพย์มรดกออกเป็นสี่ส่วนคือ  

1. ตกเป็นของแผ่นดิน  
2. ตกเป็นของบิดามารดาของเจ้ามรดกถ้าหากว่าบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง

เสียชีวิตก็ให้ทรัพย์สินตกเป็นของบิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าบิดามารดกหย่าร้างกันก็ให้แบ่ง
กันคนละครึ่งตามส่วนที่บิดามารดกจะได้รับทรัพย์มรดก  

3. ตกเป็นของทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี น้อง ปู่ 
ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อาของเจ้ามรดกได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันในส่วนที่แบ่งให้หนึ่งส่วนนี้ 

4. ภรรยาของเจ้ามรดก  
                                                           

31พรชัย สุนทรพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 1-2. 
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ดังนั้นพอสรุปได้ว่าการแบ่งทรัพย์มรดกตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 1 นี้จะ
เป็นการแบ่งทรัพย์มรดกของผู้ที่มีต าแหน่งในหน้าที่การงานราชการยังไม่สูงมากนักและเมื่อเทียบกับ
กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 3 แล้วซึ่งในบทที่ 3 นี้น่าจะมีหน้าที่การงานในต าแหน่งที่สูงกว่า
กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 1 ดังนั้นดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการแบ่งทรัพย์มรดกในกรณีนี้ที่เจ้า
มรดกเป็นผู้มบีันดาศักดิ์ซึ่งอาจมีทรัพย์มรดกมากพอที่จะแบ่งให้กับทายาทโดยธรรมทุกๆคนเท่ากันได้  

ส าหรับบุคคลทั่วไปหรือราษฎรแล้วตามกฎหมายลักษณะมรดกก็จะคล้ายกับ
กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 1 และบทที่ 3 แต่อาจจะมีการแบ่งทรัพย์มรดกแตกต่างอยู่บ้างบาง
ประการโดยการแบ่งทรัพย์มรดกตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 18 และบทที่ 21 จะแยก
พิเคราะห์ได้คือ 

ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 18 บัญญัติว่า “บิดามารดาแต่งให้บุตรหญิงชาย
มีเรือนแล้ว แต่ทว่าได้ให้ทรัพยสิ่งสีนนั้นน้อย แลบิดามารดานั้นมรณภาพทรัพยสิ่งสีนยังมีมาก ให้
แบ่งปันทรัพยนั้นให้แก่บุตรอันมีเรือนแล้ว แต่กึ่งส่วนบุตรหญิงชายซึ่งยังมิได้แต่งให้มีเรือนนั้น” 

ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 21 บัญญัติว่า “หญิงชายสมรศด้วยกันแลเฃานั้น
ตายจากกัน ท่านให้ยกสินเดิมให้แก่ญาติพ่ีน้องเฃาตามมากน้อยแลศมรศท าได้ด้วยเท่าใด ให้แบ่งปัน” 

ดังนั้นเมื่อพิเคราะห์ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 18 แล้วนั้นทรัพย์มรดกของ
บิดามารดานั้นตกทอดแก่ทายาทชั้นบุตรทุกๆ คนที่สมควรได้รับตามส่วนที่กฎหมายได้บัญญัติไว้แต่จะ
มีความแตกต่างกันในการรับทรัพย์มรดกนั้นคือ บุตรที่แต่งงานไปแล้วนั้นได้ทรัพย์สินจากบิดามารดก
ไปบางส่วนและเมื่อภายหลังบิดามารดาเสียชีวิตถ้าหากมีทรัพย์สินยังมีมากก็ให้แบ่งทรัพย์มรดกให้กับ
บุตรที่แต่งงานไปแล้วครึ่งหนึ่งของทรัพย์มรดกทั้งหมดและอีกครึ่งส่วนให้ตกทอดแก่บุตรที่ยังไม่ได้
แต่งงานซึ่งการแบ่งทรัพย์มรดกในกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 18 นี้เป็นการแบ่งทรัพย์มรดกให้กับ
ทายาทโดยธรรมแต่ทายาทดังกล่าวนี้ก็เป็นเพียงทายาทชั้นบุตรเท่านั้น  ซึ่งจะแตกจากจากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันที่ทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตาม 
1629 วรรคแรกที่วางหลักไว้ว่าทายาทมีทั้งหมด 6 ล าดับชั้นแต่การรับทรัพย์มรดกต้องเป็นไป
ตามล าดับชั้นที่มีสิทธิจะได้รับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  และตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 21 
นั้นได้วางหลักเรื่องทรัพย์มรดกของคู่สมรสในกรณีที่ชายหญิงได้สมรสแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เสียชีวิต
ไปก่อนตนนั้นสินเดิมตกเป็นของญาติฝ่ายตนที่มีสิทธิจะได้รับทรัพย์มรดกและศมรศนั้นท ามาหาได้
ด้วยกันก็ต้องแบ่งระหว่างสามีภรรยา โดยจะแตกต่างกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นคือ
ภรรยามีสิทธิได้รับในทรัพย์มรดกที่เป็นสินส่วนตัวด้วย ซึ่งกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันนี้การ
แบ่งทรัพย์มรดกนั้นคือ ทายาทชั้นบุตร บิดามารดา ญาติล าดับชั้นอ่ืนๆ และภรรยาก็มีสิทธิรับทรัพย์
มรดกด้วย ส่วนการแบ่งสินสมรสตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 21 นั้นก็วางหลักว่าต้องแบ่งคน
ละครึ่งระหว่างคู่สมรสด้วยกันนี้จะสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่น ามาบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน แต่สินสมรสที่แบ่งกันคนละครึ่งกับสามีหรือภรรยา (เจ้ามรดก) นั้นจะแตกต่างกันคือคู่สมรส
ไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินที่ตกเป็นทรัพย์มรดกที่ได้จากการแบ่งสินสมรสเนื่องจากกฎหมายวางหลักให้ตก
ทอดแก่ญาติพ่ีน้องของเจ้ามรดกตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 21 

กฎหมายลักษณะมรดกที่บัญญัติเกี่ยวกับการตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุนั้นตาม
กฎหมายได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนั้นคือ กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 และบทที่ 36 โดยกฎหมาย
มิได้วางหลักว่าเป็นทรัพย์มรดกเนื่องจากว่าทรัพย์สินของพระภิกษุก่อนอุปสมบทนั้นตกเป็นของภรรยา
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นับตั้งแต่อุปสมบทแล้วตัวอย่างเช่น ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 ดังนั้นจึงไม่มีทรัพย์มรดก
ของพระภิกษุที่จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมในกรณีท่ีพระภิกษุมรณภาพซึ่งการตกทอดแห่งทรัพย์สิน
ของพระภิกษุนั้นตามกฎหมายลักษณะมรดกใน บทที่ 36 บัญญัติไว้ว่า 

 
“ภิกษุจุติจากอาตมภาพแลคหัถจะปันเอาทรัพยมรดกนั้นมิได้ เหตุว่าเขา
เจตนาท าบุญให้แก่เจ้าภิกษุเปนของอยู่ในอารามท่านแล้ว ถ้าเจ้าภิกษุอุทิศ
ไว้ให้ทานแก่คหัถๆ จึ่งรับทานท่านได้ อนึ่งถ้าคหัถมรณภาพ บิดา มารดา 
ญาติพ่ีน้องลูกหลานเปนเจ้าภิกษุอยู่ในสิกฃาบทแล้ว จะปันเอาทรัพย
มรดกคหัถนั้นมิได้ เหตุว่าเปนบุตรพระเจ้าแล้ว ถ้าคหัถผู้มรณภาพนั้นอุทิศ
ไว้ ถวาย สวิญาณกะทรัพย  แลอะวิญาณกะทรัพยแก่เจ้าภิกษุผู้เปนญาติพ่ี
น้อง  ลูกหลาน จึ่งรับเอาทรัพยทังนั้น เปน ของเจ้าภิกษุได้ ถ้าเจ้าภิกษุจุติ
จากอาตมภาพ ทรัพยนั้นคงเปนของในอาราม ผู้ใดว่าจะกล่าวเอา ท่านว่า
หามิได้เลย” 
 
จุติ หมายถึง เคลื่อน เปลี่ยนสภาพจากก าเนิดหนึ่งไปเป็นอีกก าเนิดหนึ่ง 
(มักใช้กับเทวดา)32 
จุติ หมายถึง ตาย (มักใช้แก่เทวดา)33 
 
“ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทไม่ว่าจะได้มาโดยมีผู้ท าบุญถวายหรือ
ได้มาโดยทางใดก็ตาม และจะได้น าเข้ามาปกครองอยู่ในอารามหรือไม่ก็
ตาม ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดเสมอไป เว้นแต่พระภิกษุนั้นจะได้อุทิศไว้ให้
เป็นทานแก่ผู้ใดจึงจะตกเป็นของผู้นั้นโดยไม่เป็นสมบัติของวัด”34  

 
อวิญญาณกะทรัพย์หมายถึงทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ ที่ดิน บ้านเรือน ไร่นา 

เป็นต้น สวิญญาณกะทรัพย์หมายถึงทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ข้าทาส ช้าง ม้า โค กระบือ เป็น
ต้น35 

ตามความคิดเห็นแล้วตามเจตนารมณ์ของกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 เมื่อ
พิเคราะห์แล้วอาจจะแยกอธิบายได ้ดังนี้ 

                                                           
32พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
33พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
34โชค จารุจินดา, ค าบรรยายลักษณะมรดกมหาวิทยาลัยรามค าแหง, พิมพ์ครั้งที่ 4               

(กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2531), หน้า 51. 
35มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว-

มรดก, พิมพ์ครั้งที่ 21 (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), หน้า 59-60. 
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1.  กรณีพิเคราะห์ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 และบทที่ 38 นั้นเมื่อ
สามีต้องการจะอุปสมบทและภายหลังได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วซึ่งกฎหมายวางหลัก เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทั้งสินสมรสและสินเดิมของพระภิกษุนั้นตกเป็นของภรรยาทันทีเมื่อได้อุปสมบทแล้ว ดังนั้น
ทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของภรรยาพระภิกษุแต่ผู้เดียวถ้าในกรณีท่ีก่อนจะอุปสมบทนั้นไม่ได้
ยกให้กับญาติพ่ีน้องหรือบุคคลอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 
กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 นี้ประเด็นเรื่องทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทนั้นถ้าหากพระภิกษุ
มรณภาพแล้วทรัพย์สินดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์มรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุ
นั้นจึงไม่มีเพราะเนื่องจากว่าสินเดิมและสินสมรสนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของภรรยาภายหลังที่ได้
อุปสมบทแล้วดังที่กล่าวมาในกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทท่ี 37 และบทที่ 38 

2.  ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 วรรคแรกนั้นกรณีพระภิกษุมรณภาพ
เมื่อพระภิกษุได้มรณภาพในชายผ้าเหลืองทรัพย์สินของท่านทั้งหมดที่ได้มาระหว่างอุปสมบทนั้นตาม
กฎหมายให้ตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุทายาทไม่มีสิทธิที่จะน าทรัพย์มรดกมาแบ่งปัน
กันเพราะว่าทรัพย์สินที่ท่านได้รับนั้นได้มาจากการที่ฆราวาสได้ท าบุญแก่พระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะ
ถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะก็ตาม เว้นแต่พระภิกษุจะน าทรัพย์สินนั้นมอบให้กับฆราวาสเองจึงจะ
รับได้  

3.  กรณตีามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 วรรคสองตอนต้นเมื่อคฤหัสถ์ถึงแก่
กรรมซึ่งคฤหัสถ์นี้น่าจะหมายถึงเจ้ามรดกที่เสียชีวิต ดังนั้นเมื่อบุคคลผู้เป็นทายาทโดยธรรมของเจ้า
มรดกที่ได้อุปสมบทแล้วย่อมละกิเลสจากทางโลกไม่สมควรเกี่ยวข้องเรื่องทรัพย์สินของใดถึงแม้ว่าตน
จะมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกก็ตามไม่ควรเรียกร้องแบ่งทรัพย์มรดกให้กับตนในฐานะทายาทโดยธรรม
ภายหลังที่เจ้ามรดกได้เสียชีวิตแล้ว ซึ่งกฎหมายได้วางหลักว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วดังนั้นพระภิกษุ
ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ควรเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก  

4.  กรณีตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 วรรคสองถ้าคฤหัสถ์ (เจ้ามรดก) มี
เจตนายกทรัพย์มรดกให้กับพระภิกษุซึ่งพระภิกษุอาจจะรับทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือ
ทายาทโดยพินัยกรรมก็ได้ตามกฎหมายวางหลักไว้ ฉะนั้นพระภิกษุก็สามารถรับมรดกได้โดยไม่ต้อง
เรียกร้องเอาทรัพย์มรดกเนื่องจากพระภิกษุก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งจะแตกต่างกันที่ฐานะทาง
สังคมเท่านั้นเพราะกฎหมายบัญญัติว่าเป็นบุตรของพระเจ้า เมื่อกฎหมายได้วางหลักไว้พระภิกษุก็มี
สิทธิที่จะครอบครองทรัพย์สินได้เนื่องจากว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายที่มีสิทธิในทรัพย์สินเช่นกัน ดังนั้น
เมื่อเจ้ามรดกยกทรัพย์สินให้กับพระภิกษุผู้เป็นทายาทโดยธรรมทรัพย์สินดังกล่าวก็ตกเป็นของ
พระภิกษุโดยเฉพาะและทรัพย์สินดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการได้มาในระหว่างอุปสมบท 

5.  ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 วรรคสองตอนท้ายทรัพย์สินของ
พระภิกษุเป็นการได้มาในระหว่างอุปสมบทดังกล่าวนี้จะแตกต่างจากบทที่ 36 วรรคแรก เนื่องจากว่า
ทรัพย์สินที่ได้มานี้เป็นการได้มาจากการรับทรัพย์มรดกที่เจ้ามรดกมีเจตนายกให้กับพระภิกษุ
โดยเฉพาะและตามกฎหมายก็วางหลักให้ทรัพย์สินเป็นของอยู่ในอารามหรือตกเป็นของวัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุแล้วถ้าภายหลังพระภิกษุมรณภาพทรัพย์สินดังกล่าวนี้ให้ตกเป็นของวัดซึ่ง
กฎหมายวางหลักห้ามบุคคลใดๆน าทรัพย์สินในส่วนนี้ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น  

นอกจากนี้กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 ยังวางหลักเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุ
ที่ได้มาระหว่างอุปสมบทซึ่งในบทที่ 2 บัญญัติไว้ว่า  



24 

 

 “อนึ่ง ผู้มรณภาพนั้น เอาสะวิญาณกะทรัพแลอะวิญาณกะทรัพไปฝากไว้
ยังอารามก็ดี แลสั่งไว้ให้ท าบูญให้ทานก็ดี แลจ าเภาะให้แก่เจ้าภิกษุองคใดก็
ดี ผู้ใดจะเอาออกจากอารามนั้นมิได้ ท่านว่าผู้นั้นมิพ้นจัตุราบาย” 
 
“ดังนั้นทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศเพราะเหตุเขา
ท าบุญให้ จึงไม่อยู่ในบังคับกฎหมายครอบครัว ไม่เป็นสินสมรสและคู่สมรส
ของพระภิกษุจะแบ่งทรัพย์สินก่อนตกเป็นสมบัติของวัดหาได้ไม่”36  

 
เมื่อพิเคราะห์ของความหมายค าว่า “ผู้มรณภาพ” นี้มีความหมายได้สองนัยด้วยกัน

นั้นคืออาจจะเป็นพระภิกษุที่มรณภาพหรือฆราวาสที่ได้เสียชีวิตแล้วได้ยกหรือถวายทรัพย์สินต่างๆแก่
วัดหรือพระภิกษุก็ตามก็ผู้ใดจะน าทรัพย์สินมาเป็นของตนเองอีกไม่ได้ โดยตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 2 เรื่องทรัพย์สินที่ต้องการท าบุญหรือทรัพย์มรดกเช่นการท าพินัยกรรม 
เมื่อผู้มรณภาพซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ในฐานะทายาทหรือไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆเลยเพราะเป็นบุคคล
อ่ืนโดยมิใช่ทายาท ดังนั้นภายหลังได้เสียชีวิตโดยผลของกฎหมายถือว่าเป็นเจ้ามรดกโดยจะแยก
อธิบายตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 ได ้ดังนี้ 

1.  ก่อนจะเสียชีวิตเจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินไปบริจาค ท าบุญท าทานให้แก่วัด
หรือเฉพาะเจาะจงมอบให้พระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งนั้นซึ่งอาจจะยกหรือมอบให้อันจะคล้ายกับการให้
โดยเสน่หาหรือท าบุญเพ่ือพระพุทธศาสนาให้กับพระภิกษุในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าและทรัพย์สินที่
ได้มาดังกล่าวนี้จึงเป็นการได้มาระหว่างอุปสมบทดังนั้นทายาทของพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนใดจะเอา
ทรัพย์สินมาเป็นของตนเองมิได้ภายหลังที่พระภิกษุมรณภาพแล้ว ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวนี้ตกอยู่ใน
อารามนั้นคือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ 

2.  กรณีผู้มรณภาพซึ่งโดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าเป็นเจ้ามรดกจะมีนิติสัมพันธ์
ใดๆกับพระภิกษุหรือไม่ก็ตามดังท่ีกล่าวมาข้างต้น เมื่อเจ้ามรดกมีเจตนายกทรัพย์มรดกให้กับพระภิกษุ
ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมก็ตามซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมายลักษณะมรดกใน
บทที่ 36 วรรคสอง แต่จะแตกต่างกันบางประการนั้นคือตามบทที่ 2 นี้อาจจะไม่เป็นญาติพ่ีน้องกับ
พระภิกษุก็ได้ดังนั้นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทดังกล่าวนี้โดยผลของกฎหมายถือว่าทรัพย์อยู่ใน
อารามหรือเป็นของวัดถึงแม้ว่าจะถวายหรือยกให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะก็ตามถ้าภายหลังพระภิกษุ
มรณภาพทรัพย์สินดังกล่าวย่อมตกเป็นของวัดดังที่ได้ว่ากล่าวในประการแรกมาแล้ว 

3.  กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 นี้บัญญัติว่า “ผู้ใด” ดังนั้นน่าจะมีความหมาย
ในทางกว้างกล่าวคือผู้ใดก็หมายถึงฆราวาสหรือศาสนิกชนทั่วไปที่กฎหมายวางหลักห้ามเอาทรัพย์สิน
ของวัดหรือทรัพย์สินที่ถวายหรือยกให้กับพระภิกษุนี้ไปเป็นของตนเองและจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งนั้น
คือกรณีพระภิกษุสึกออกมานั้นพระภิกษุนี้น่าจะมีความหมายเป็น “ผู้ใด” เช่นกันเมื่อพระภิกษุได้สึก
ออกมาเป็นฆราวาสแล้วก็ไม่น่าจะน าทรัพย์สินที่ท่านได้มาในระหว่างอุปสมบทนี้มาเป็นของตนเอง
ภายหลังที่ท่านได้สึกออกมาแล้วเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวนี้เป็นการได้มาจากการท าบุญตาม
พระพุทธศาสนา 
                                                           

36อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง, เรื่องเดิม, หน้า 79.  
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สรุปหลักกฎหมายลักษณะผัวเมียและกฎหมายลักษณะมรดกตามความคิดเห็นใน
เรื่องส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาและทรัพย์สินที่ฆราวาสได้มอบหรือถวายให้กับพระภิกษุที่
ได้ทรัพย์สินมาในระหว่างอุปสมบทนั้นตามกฎหมายลักษณะมรดกวางหลักให้ตกทอดแก่วัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น คือ 

1. กรณีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาซึ่งถ้าหากพิเคราะห์ตามกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 นั้นดังที่ได้พิเคราะห์มาแล้วเมื่อได้บวชหรืออุปสมบทและภายหลังได้
มรณภาพนั้นก็เป็นการบวชที่ไม่สึกออกมาหรือสึกออกมาภายหลัง ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภรรยานั้นถือว่าสิ้นสุดลงแล้วเมื่อพระภิกษุได้บวชเป็นพระภิกษุซึ่งตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 
38 นั้นโดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าการสมรสสิ้นสุดทันทีตั้งแต่ที่ท่านได้อุปสมบทแล้วและพิเคราะห์
กรณีตามกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 37 นั้นเจตนาในการอุปสมบทนั้นต้องการจะสึกออกมาอยู่กิน
ฉันสามีภรรยาแต่ก็ยังมีเงื่อนไขว่าภรรยาต้องอยู่กินฉันสามีภรรยากับพระภิกษุภายหลังที่ท่านได้สึก
ออกมาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นโดยผลของกฎหมายก็ยังถือว่าการสมรสยังไม่สิ้นสุดแต่ถ้าภายหลังที่
อุปสมบทไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีเจตนาสึกออกมาอยู่กันกับภรรยาและภรรยาก็ยังครองตัวเป็นโสดเพ่ือจะ
กลับมาอยู่กินด้วยกันก็ตาม แต่พระภิกษุได้มรณภาพในระหว่างอุปสมบทดังนั้นการสมรสก็น่าจะสิ้นสุด
ตามบทท่ี 38 เช่นกันเพราะท่านได้มรณภาพแล้ว 

2.  ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเรื่องทรัพย์สินนั้น ซึ่งตามกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 และบทที่ 38 เรื่องทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสและสินเดิมของพระภิกษุ
ทั้งหมดนั้นภายหลังที่ท่านบวชหรืออุปสมบททรัพย์สินดังกล่าวก็ตกเป็นของภรรยาของพระภิกษุ
ทั้งหมด แต่จะแตกต่างกันที่บทที่ 37 ที่กฎหมายวางหลักเงื่อนไขเอาไว้นั้นคือถ้าหากท่านได้แบ่ง
ทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนที่ท่านจะบวชหรืออุปสมบททรัพย์สินที่ได้ให้ไว้ก่อนนั้น
ก็ตกเป็นของบุคคลนั้นตามเจตนาที่พระภิกษุได้ให้ไว้ก่อนบวชหรืออุปสมบทดังที่ได้พิเคราะห์มาแล้วที่
เกี่ยวกับบทที่ 37  

3.  ทรัพย์สินของพระภิกษุภายหลังที่ท่านได้บวชหรืออุปสมบทนั้นซึ่งหากพิเคราะห์
ตามกฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 2 และบทที่ 36 วรรคแรก นั้นทรัพย์สินที่ฆราวาสท าบุญหรือถวาย
ให้กับพระภิกษุนี้ตามหลักพุทธศาสนาน่าจะเป็นการท าบุญเพ่ือพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าทรัพย์สิน
บางอย่างจะเจาะจงให้กับพระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามและบทที่ 36 วรรคสอง เป็นการได้ทรัพย์สิน
มาจากการรับทรัพย์มรดก เมื่อพระภิกษุได้รับทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 
และบทที่ 36 นี้โดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าได้มาในระหว่างอุปสมบทและภายหลังเมื่อท่านได้
มรณภาพทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้น
ฆราวาสจึงไม่มีสิทธิที่จะน าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทมาเป็นของตนตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ได้วางหลักไว้ แต่ตามบทที่ 36 วรรคแรกนั้นยังมีเงื่อนไขไว้ในกรณีที่พระภิกษุมีเจตนายก
ทรัพย์สินของท่านให้กับฆราวาสก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั้นโดยผลของกฎหมายทรัพย์สินดังกล่าวตก
เป็นของบุคคลนั้นๆตามเจตนาที่พระภิกษุต้องการยกทรัพย์สินให้ก่อนมรณภาพและถึงแม้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาจะสิ้นสุดตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย แต่ถ้าหากว่าพระภิกษุมีเจตนา
ยกทรัพย์สินให้กับบุคคลซึ่งเคยเป็นภรรยาของตนเองมาก่อนดังนั้นเมื่อกฎหมายได้วางหลักไว้บุคคล
ดังกล่าวนี้ก็มีสิทธิรับทรัพย์สินตามบทที่ 36 วรรคแรก 

4.  ตามกฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 36 นี้ที่กฎหมายวางหลักว่า “คฤหัสถ์” ดังนั้นจึง
ต้องมีความสัมพันธ์กันในฐานะทายาทโดยธรรม แต่เมื่อกฎหมายลักษณะผัวเมียโดยผลของกฎหมาย
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ถือว่าการสมรสเป็นอันสิ้นสุดกรณีภรรยาของพระภิกษุจึงไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
และตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 บัญญัติว่า “ผู้มรณภาพ” ภรรยาจึงมีความหมาย
เช่นเดียวกันตามความหมายในบทท่ี 2 เพราะการสมรสสิ้นสุดแล้วเมื่อบุคคลดังกล่าวนี้ยกทรัพย์มรดก
ให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะทรัพย์มรดกดังกล่าวก็ตกเป็นของพระภิกษุตามกฎหมายลักษณะมรดกในบท
ที่ 2 

  
2.3.3  กฎหมายพระสงฆ ์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งมีราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะท าบ ารุง

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเคียงคู่กับฝ่ายอาณาจักร ดังที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ใน
นิราศท่าดินแดงว่า  

“ตั้งใจจะอุปถัมภก        ยอยกพระพุทธศาสนา  
  ป้องกันขอบขัณฑสีมา   รักษาประชาชนและมนตรี”  
ดังนั้นพระองค์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎพระสงฆ์ขึ้นรวม 10 ฉบับ เพ่ือให้

เป็นมาตรการทางกฎหมายส าหรับลงโทษแก่พระภิกษุบางหมู่บางเหล่าที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบของพระธรรมวินัยสืบไป37 

ยกตัวอย่างบางตอนของกฎหมายคณะสงฆ์ ฉบับที่ 6 ที่บัญญัติการกระท าที่พระภิกษุได้ปฏิบัติ
ตนเป็นที่เสื่อมเสียกับพระพุทธศาสนาดังนี้ คือ 

 

“ทุกวันนี้ภิกษุแลสามเณรผู้รับทาน รักษาสิกขาบทนั้นฟ่ันเฟือน มักมากโลภรับเงิน
ทองของอันมีควรด้วยกิจพระวิไนย สั่งสมทรัพยสิ่งของ เที่ยวผะสมผะสานท าการ
ของฆราวาศ การศภ การเบญจา เปนหมอนวด หมอยา หมอดู ใช้สอยอาษาการ
กระหัฐ แลให้สิ่งของต่างๆ แก่กระหัฐ เพ่ือประโยชนจะให้เกิดลาภผลเลี้ยงชีวิตผิด
ธรรมมิควรนัก”38 

 
 ตามความคิดเห็นเมื่อพิเคราะห์ตามกฎพระสงฆ์ฉบับที่ 6 นี้แล้วพระภิกษุกระท าผิดพระธรรม
วินัยเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่น ในเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่เป็นปัญหาส าคัญเพราะว่ายังมีความโลภ มัก
มากด้วยกิเลสตัณหาโดยไม่สละทางโลกท่ีสร้างปัญหามีแต่ความวุ่นวายทั้งยังท าให้ประชาชนเดือดร้อน
ในการกระท าของตนเองเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืนเพ่ือท าให้ตนเองมีความสุขสบายและการอุปสมบทก็
มิใช่เป็นการประกอบอาชีพอันจะหารายได้ให้กับตนเองในการด ารงชีพเหมือนกับอาชีพที่ประชาชน
ทั่วไปต้องท ามาหากินเพ่ือความอยู่รอดของตนเองในการด ารงชีพนั้น  ดังนั้นเมื่ออุปสมบทแล้วสมควร
ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาต้องท าตนให้เป็นที่เคารพนับถือต่อศา
สนิกชนทั่วไปที่บุคคลเหล่านั้นเคารพเลื่อมใสในพุทธศาสนา แต่มนุษย์หรือพระภิกษุก็ เป็นบุคคลทั่วไป

                                                           
37แสวง อุดมศรี, ประมวลกฎหมายคณะสงฆ์ (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร วัด

มหาธาตุ ท่าพระจันทร์, 2550), หน้า 1. 
38เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
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ที่ยังมีกิเลสตัณหาจะแตกต่างกันที่พระภิกษุเป็นบุคคลที่เคารพนับถือของศาสนิกชนที่นับถือศาสนา
พุทธที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าหากปฏิบัติตนผิดพระธรรมวินัยก็ท าให้ศาสนามัว
หมองและอีกประการที่กฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างเช่น กฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 38 เรื่องทรัพย์สิน 
(สินเดิมและสินสมรส) การอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ย่อมสละกิเลสเพราะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า
จึงสมควรยกทรัพย์สินให้กับภรรยาของตนเองโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเลย แต่ ถ้า
พระภิกษุปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องมีกฎ ระเบียบที่ต้องลงโทษในแต่ละสถาน
ตามกฎหมายพระสงฆ์ที่ได้บัญญัติไว้ดังกล่าวเพ่ือเป็นเยี่ยงอย่างกับพระภิกษุรูปอ่ืนๆที่คิดจะปฏิบัติตน
ไปในทางที่เสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนายกตัวอย่างกฎหมายพระสงฆ์ฉบับที่ 6 ที่บัญญัติไว้ในการ
ลงโทษที่พระภิกษุกระท าความผิด คือ 
 

“ถ้าแลพระราชาคณะ เจ้าธิการ ภิกษุสามเณร ฆราวาศ สังกะรีธรรมการผู้ใดๆ มิ
กระท าตามพระราชก าหนดกฎหมายนี้ แลละเมินเสียมิได้ก าชับว่ากล่าวกัน กระท า
ให้พระสาศนาเศร้าหมองดุจหนึ่งแต่ก่อนนั้น ฝ่ายพระราชาคณะพระภิกษุสามเณร 
จะเอาญาติโยมเปนโทษ ฝ่ายฆราวาศทั้งปวง จะให้ลงพระอาชญาเฆี่ยนตามโทษนุ
โทษ”39 
 
สรุปตามกฎพระสงฆ์ที่ได้ตราไว้นี้ เพ่ือให้พระภิกษุปฏิบัติตามพระธรรมวินัยห้ามฝ่าฝืนเพราะ

จะท าให้ศาสนาเสื่อมเสียไม่เป็นที่เคารพศรัทธาของศาสนิกชนเพราะเมื่ออุปสมบทแล้วจะปฏิบัติตน
เยี่ยงฆราวาสไม่ได้ต้องส ารวมกิริยาบทให้เป็นที่เคารพนับถือของฆราวาสให้สมกับเป็นบุตรของ
พระพุทธเจ้าซึ่งถ้าหากพระภิกษุรูปไหนกระท าการฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามความหนักเบา ตัวอย่างเช่นให้
สึกจากการเป็นพระภิกษุ เป็นต้น กฎพระสงฆ์นี้มิได้ตราไว้เกี่ยวกับการรับมรดกของพระภิกษุใน
ระหว่างอุปสมและการตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุไว้ว่ าเมื่อมรณภาพแล้วมรดกจะตกทอดกับ
บุคคลใดการตราดังกล่าวจึงเป็นเพียงพระธรรมวินัยที่บัญญัติให้พระภิกษุทุกรูปต้องปฏิบัติตามเพ่ือมิให้
พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเท่านั้น 

 
2.3.4  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.121 
เมื่อสังคมมีการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและมี

ประชาชนทั่วไปต้องการอุปสมบทนั้นมีจ านวนมากขึ้นกว่าในอดีตและการปกครองพระภิกษุอาจ
เป็นไปค่อนข้างยากยิ่งขึ้นดังนั้นสมควรที่จะมีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติขึ้นเพ่ือใช้
ปกครองคณะสงฆ์อันเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับพระภิกษุทั่วประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่แยกต่างหาก
จากการปกครองประชาชนทั่วไปและพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้น่าจะเป็นต้นแบบของ
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ฉบับอ่ืนที่มีการแก้ไขและบัญญัติข้ึนใหม่โดยมีบางส่วนยังคงไว้ซึ่ง
ข้อความที่กฎหมายได้วางหลักไว้ในฉบับนี้ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 มีพระบรมราช
โองการให้บัญญัติขึ้นดังนี้ 

                                                           
39เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
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 “มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า ทุกวันนี้การ
ปกครองข้างฝ่ายพระราชอาณาจักร ก็ได้ทรงพระราชด าริห์แก้ไขและจัดตั้งแบบ
แผนการปกครองให้เรียบร้อยเจริญดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเปนหลายประการแล้ว และฝ่าย
พระพุทธจักรนั้นการปกครองสงฆ์มณฑล ย่อมเปนการส าคัญทั้งในประโยชน์แห่ง
พระสาสนา และประโยชน์ความเจริญของพระราชอาณาจักรด้วย ถ้าการปกครอง
สงฆม์ณฑลเปนไปตามแบบแผนอันเรียบร้อยพระสาสนาก็จะรุ่งเรืองถาวร และจะชัก
น าประชาชนทั้งหลายให้เลื่อมไสศรัทธาในพระพุทธสาสโนวาท ประพฤติสัมมา
ปฏิบัติและร่ าเรียนวิชาคุณในสงฆ์ส านักยิ่งขึ้นเปนอันมาก มีพระราชประสงค์จะทรง
ท านุบ ารุงสงฆมณฑลให้เจริญคุณสมบัติมั่นคงสืบในพระสาสนา จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราเปนพระราชบัญญัติไว้สืบไป”40 
 
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฏรถวายค าปรึกษา
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 
121 ในเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา”41 

  
การพระราชทานวิสุงคามสีมา42 นั้นท่านว่าจะได้ออกให้เป็นพระราชบัญญัติ และเป็นอัน

บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นรายๆ ไป”43  
ภายหลังต่อมาได้มีการประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร .ศ. 121 

มาตรา 7 ในส่วนที่บัญญัติว่า “ที่วัดก็ดี ที่ธรณีสงฆ์ก็ดี เปนสมบัติส าหรับพระสาสนา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผู้เปน อรรคสาสนูปถัมภกทรงปกครองรักษาโดยพระบรมราชานุภาพ ผู้ใดผู้หนึ่งจะโอน
กรรมสิทธ์ที่นั้นไปไม่ได้” โดยแก้ไขเพ่ิมเติมคือ ที่วัดก็ดี ที่ธรณีสงฆ์ก็ดี เป็นสมบัติส าหรับพระศาสนา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงปกครองรักษาโดยพระบรมเดชานุภาพ 
ผู้ใดผู้หนึ่งจะโอนกรรมสิทธ์ที่นั้นไปไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมายฉะเพาะ”44

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 แบ่งออกเป็น 8 หมวด 45 มาตรา45 ซึ่งหมวดที่ 3 
เกี่ยวกับวัดและหมวดที่ 4 เกี่ยวกับเจ้าอาวาส 

 

                                                           
40พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 
41พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2475 
42วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตท่ีพระราชทานแก่สงฆ์เพ่ือใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 
43พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 มาตรา 4 
44พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2477 มาตรา 7 
45แสวง อุดมศรี, เรื่องเดิม, หน้า 25. 
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับดังกล่าวนี้ได้บัญญัติเรื่องเก่ียวกับวัดไว้ในหมวดที่ 3 ในมาตรา 5 
และบรรดาพระภิกษุสามเณรต้องสังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งตามมาตรา 15 ดังนั้นเมื่อได้อุปสมบทจึง
จ าต้องพ านักอยู่ประจ าในวัดใดวัดหนึ่งเพราะว่าพระภิกษุต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามค าสอนของ
พระพุทธศาสนาและเพ่ือความสะดวกทีศ่าสนิกชนทั้งหลายต้องการท าบุญท าทานจึงให้ความหมายของ
วัดเอาไว้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อันเป็นสถานที่เคารพบูชาและประกอบพิธีตามพระพุทธศาสนาและ
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออุปสมบทแล้วต้องมีผู้ปกครองคณะสงฆ์ที่ต้องคอยสอดส่องดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการปฏิบัติตนของคณะสงฆ์ให้เป็นที่เคารพต่อศาสนิกชนตามค าสอนของพระพุทธศาสนา
เมื่อพระภิกษุได้พ านักในสถานที่โดยเฉพาะแล้วก็สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์สะดวกมากขึ้น ดังนั้นวัดจึง
เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุซึ่งจ าต้องสังกัดอยู่กับวัดใดวัดหนึ่งตามความหมายของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ฉบับนี้ 

  
2.4  วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุในปัจจุบัน 

 
ดังที่ ได้อธิบายมาแล้วในหัวข้อวิวัฒนาการและแนวคิดกฎหมายมรดกในสมัยต้นกรุง

รัตนโกสินทร์ซึ่งกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของพระภิกษุและการตกทอดแห่งทรัพย์สินของ
พระภิกษุในสมัยอดีตก็คือ กฎหมายลักษณะมรดกที่ได้บัญญัติในกรณีที่พระภิกษุนั้นมรณภาพ
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของวัดตัวอย่างเช่น ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 ที่บัญญัติให้
ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทตกเป็นของวัดแต่มิได้วางหลักว่าทรัพย์สินนั้นต้องตกอยู่กับวัดที่เป็น
ภูมิล าเนาหรือวัดอ่ืนใดที่ได้จ าพรรษาชั่วคราวของพระภิกษุที่ได้มรณภาพ ส่วนพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ร.ศ. 121 ได้บัญญัติว่าพระภิกษุต้องสังกัดกับวัดใดวัดหนึ่งซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์นั้นมีผลบังคับเกี่ยวกับการพิเคราะห์เรื่องภูมิล าเนาในการตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุตาม
มาตรา 1623 ภายหลังได้มีการออกกฎหมายลักษณะมรดกที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของพระภิกษุและ
การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในแต่ละฉบับโดยอธิบายได้ ดังนี้ 

 
2.4.1  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 ตราไว้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2484 ในพระ

ปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล “โดยที่สภาผู้แทนราษฏรลงมติว่า สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงมีพระราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นโดย
ค าแนะน าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฏร”46 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้บัญญัติไว้ 8 หมวด
เหมือนกันแต่จะบัญญัติแต่ละหมวดแตกต่างกันอย่างเช่นหมวดที่ 4 จะบัญญัติเกี่ยวกับวัดกับพระภิกษุ
และหมวดที่ 7 ซึ่งจะเป็นหมวดที่เป็นบทลงโทษพระภิกษุที่กระท าความผิดพระธรรมวินัยว่าร้ายแรง
มากน้อยเพียงใดอันเป็นบทที่ป้องกันการปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

 
 
 

                                                           
46พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 
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2.4.2  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 

250547 “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 ที่รัฐตราไว้ให้คณะสงฆ์ใช้เป็นแม่บทในการ
ปกครองเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2484 นั้น หากพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วก็ถือว่ามี
โครงสร้างเหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์มากที่สุด แต่ที่ถูกยกเลิกไป”48  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. 2505 มีทั้งหมด 46 มาตรา รวม 8 หมวดซึ่งยังคงมีหมวดเกี่ยวกับวัดและพระภิกษุคงเดิมแต่จะ
บัญญัติในหมวดที่ 4 และ 5 ส่วนหมวดที่ 7 ก็ยังคงเป็นบทลงโทษตามเดิม 

 
 “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่การจัดด าเนินกิจการ
คณะสงฆ์มิใช่เป็นกิจการอันพึงแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ถ่วงดุลแห่งอ านาจเช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบันและโดยที่ระบบเช่นว่านั้น
เป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่
ให้สมเด็จพระสังฆราชองค์สกลมหาสังฆประณายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหา
เถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
พระพุทธศาสนา”49 
 
2.4.3  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ในปี พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 253550 มีทั้งหมด 46 มาตราเช่นเดียวกัน
กับฉบับก่อนแต่มีการแก้ไขใน 4 มาตราเท่านั้น คือ มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 2151  

 
“เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและการแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 
การแต่งตั้งและการถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุ อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติ
หน้าที่ของมหาเถรสมาคม การปกครอง การสละสมณเพศของคณะสงฆ์และคณะ
สงฆ์อ่ืน วัด การดูแลรักษาวัด ทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางตลอดจน
ปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้”52  

                                                           
47พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
48แสวง อุดมศรี, เรื่องเดิม, หน้า 59. 
49พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
50พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2535 
51พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2535 
52พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2535 
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ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้มิได้บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของพระภิกษุแต่ก็บัญญัติในเรื่องวัดที่พระภิกษุต้องสังกัดในวัดใดวัดหนึ่งและถ้าหากไม่สังกัดวัดใดวัด
หนึ่งหรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วพระภิกษุรูปนั้นขาดคุณสมบัติจากการเป็นพระภิกษุต้อง
สึกตามกฎหมายพระสงฆ์ ดังนั้นวัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นตามความหมายของ
กฎหมายแล้ว คือเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุเพราะว่าจะเกี่ยวกับการตกทอดแห่งทรัพย์สินของ
พระภิกษุในกรณีที่พระภิกษุได้มรณภาพแล้ว เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวของพระภิกษุที่ได้มาระหว่าง
อุปสมบทนั้นก็ต้องตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามกฎหมายในมาตรา 1623 

 
2.4.4  แนวคิดเกี่ยวกับพระภิกษุต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
พระภิกษุโดยทั่วไปแล้วต้องถือศีล 227 ข้อซึ่งจะแตกต่างกับฆราวาสที่ต้องถือศีลเพียง 5 ข้อ

และสามเณรเพียง 10 ข้อ ซึ่งในศีลข้อที่ 10 ของสามเณรนั้นเกี่ยวกับการห้ามรับเงิน ทอง ดังนั้น
พระภิกษุต้องถือศีลเคร่งครัดกว่าสามเณร ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก โกสิยวรรค มีสิกขาบทที่ห้ามพระภิกษุ
สงฆ์รับเงินและทอง53 แต่เนื่องจากพระภิกษุโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้มีทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย
และเรื่องการรับถวายทรัพย์สินนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยเคร่งครัดมากเท่าไรนัก แต่ถึงอย่างไรก็ยังถือว่า
กระท าความผิดพระธรรมวินัย แต่น่าอยู่ในขั้นอาบัติเท่านั้นที่ยังไม่ร้ายแรงถึงขนาดมีการลงโทษสถาน
หนักอาจจะเป็นเพราะว่าพระภิกษุจ าเป็นต้องใช้ในเรื่องปัจจัยพ้ืนฐานนั้นคือ ปัจจัย 4 นั่นเอง (อาหาร 
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค) ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินจึงมีความส าคัญไม่มากก็น้อย
ส าหรับพระภิกษุในสังคมปัจจุบันนี้แม้แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ยังบัญญัติเกี่ยวกับ
พระภิกษุในเรื่องการรับมรดกของพระภิกษุและทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างอุปสมบท แต่การ
ถือศีล 227 ข้อนี้ก็ยังเป็นที่ต้องปฏิบัติของพระภิกษุอยู่ตามพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระภิกษุจ านวนไม่
น้อยที่ถือศีลครบหรือเกือบจะครบ 227 ข้อ ถึงแม้จะมีการอาบัติในบางข้อก็ตามแต่ก็ปฏิบัติตาม
พระพุทธศาสนาแล้วดังนั้นศีล 227 ข้อของพระภิกษุก็ต้องปฏิบัติตามค าหลักค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาที่ห้ามพระภิกษุฝ่าฝืนซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนแล้วจะมีโทษตามความหนักเบาจนถึงสึกจาก
การเป็นพระภิกษุ 

 
2.4.5  แนวคิดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของกฎหมายว่าด้วยมรดก 
กฎหมายในเรื่องมฤดกที่ใช้อยู่ก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 คือกฎหมาย

ลักษณะมฤดก54 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วกฎหมายลักษณะมฤดกนี้เป็นกฎหมายเก่าแก่มีมาหลายยุคหลาย
สมัยซึ่งกฎหมายลักษณะมรดกนี้ได้มีการรวบรวมกฎหมายที่ตกทอดมาจากกฎหมายสมัยอยุธยาใน
สมัยรัชกาลที่ 1 ดังที่กล่าวแล้วโดยกฎหมายลักษณะมรดกอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุบัญญัติไว้
อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 และบทที่ 2 ดังนั้นบทบัญญัติกฎมาย

                                                           
53 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, รายงานวิจัยเรื่องพระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว 

(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 45. 
54สะอาด นาวีเจริญ, ค าบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมฤดก 

พ.ศ. 2497 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), หน้า 4. 
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ลักษณะมรดกนี้น่าจะเป็นต้นฉบับในการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนเกี่ยวกับ
พระภิกษุโดยเฉพาะ การเริ่มจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2451 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว55ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก
นี้ ได้ร่างขึ้นโดยอาศัยจารีตประระเพณีกฎหมายเดิมของสังคมไทยในอดีต ซึ่งในปี พ.ศ. 2477 ได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 
2477 และให้เพ่ิมบทบัญญัติ บรรพ 6 ตั้งแต่มาตรา 1599 ถึง มาตรา 1755  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2478 และประมวลกฎหมายดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันด้วย เมื่อมีพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 ก็เป็นอันยกเลิกกฎหมายลักษณะมรดกไปในตัวดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นของบทท่ี 2   

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 เป็นประมวลกฎหมายที่บัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับพระภิกษุไว้และปัจจุบันนี้ก็ยังคงน าประมวลกฎหมายดังกล่าวนี้น าไปบังคับใช้
เกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุดังเช่นในอดีตถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ค าศัพท์ที่แตกต่างกับตัวบท
กฎหมายในฉบับปัจจุบันก็ตามแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายก็มีเจตนารมณ์เหมือนกันทุกประการ  ซึ่ง
การบัญญัตปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในอดีตนั้นได้บัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 1622 พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มฤดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้  
เว้นแต่จะสึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในก าหนดอายุความตามมาตรา 1754 
 แต่พระภิกษุนั้น อาจเป็นผู้รับพินัยกรรม์ได้ 
 มาตรา 1623 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อ
พระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้น
จะได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม์ 
 มาตรา 1624 ทรัพย์สินใดเป็นของของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตก
เป็นสมบัติของวัดไม่และให้เป็นมฤดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นจะ
จ าหน่ายโดยกฎหมายก็ได้ 
 ในปัจจุบันทั้ง 3 มาตราดังกล่าวข้างต้นก็ยังน าไปบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องพระภิกษุโดยเฉพาะที่
วางหลักไว้ชัดเจนตามท่ีกล่าวมาข้างต้นตัวอย่างเช่น การรับมรดกของพระภิกษุตามมาตรา 1622 เป็น
ต้น ซึ่งตามมาตรา 1622 ดังกล่าวนี้ถึงแม้ว่าพระภิกษุเป็นทายาทโดยธรรมก็ตามจะเรียกร้องมรดก
ไม่ได้เพราะกฎหมายบัญญัติห้ามไว้แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าต้องสึกก่อนจึงจะเรียกร้องได้แต่ก็ต้องเรียกร้อง
มรดกภายในอายุความเท่านั้น การที่กฎหมายบัญญัติข้อห้ามไว้ก็มิได้หมายความว่าจะห้ามเด็ดขาดเลย
ที่เดียวว่าจะต้องสึกออกมาก่อนจึงจะรับมรดกได้เพราะการห้ามเช่นนี้ก็เฉพาะการเรียกร้องมรดกที่อาจ
มีปัญหากับญาติพ่ีน้องในการแบ่งมรดกว่าตนมีสิทธิจะได้เท่าไหร่อันเป็นการตกลงกันไม่ลงตัวและ
ภายหลังก็มีการฟ้องร้องด าเนินคดีเรื่องการแบ่งมรดกต่อไปในอนาคตก็ได้ ส่วนการรับมรดกในฐานะ
ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมที่เจ้ามรดกแบ่งให้นั้นก็สามารถรับได้โดยไม่ต้องสึกออกมาถ้าหาก
การรับมรดกไม่มีปัญหากับทายาทคนอ่ืนๆที่บุคคลเหล่านั้นสมควรมีสิทธิได้รับมรดกนั้นและการที่

                                                           
55มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

กฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 33 (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), หน้า 9. 
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กฎหมายบัญญัติว่าต้องสึกออกมาตามมาตรา 1622 นั้นการสึกออกมาก็ใช่ว่ากฎหมายจะห้ามมิให้
อุปสมบทอีกภายหลังที่ได้รับมรดกเสร็จและเม่ือภายหลังได้รับมรดกแล้วก็สามารถอุปสมบทอีกก็ได้ 

แต่แม้กฎหมายลักษณะมรดกถูกยกเลิกไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องซึ่งจะต้องน ากฎหมายเก่ามา
บังคับคดีเช่นพินัยกรรมที่ท าไว้ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 รับมรดกก่อนใช้
บรรพ 656 ซึ่งศาลได้เคยมีค าพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมตามกฎหมายลักษณะมรดกเรื่องพยาน
ในการลงลายมือชื่อรับรองในขณะที่ท าพินัยกรรมต้องกระท าตามกฎหมายบัญญัติไว้ถ้าหากพยานไม่
ครบตามท่ีกฎหมายก าหนดพินัยกรรมก็เป็นอันบังคับใช้ไม่ได้มีดังนี้ 

 
“พินัยกรรมท าเมื่อก่อนใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ. 2475 และ
ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ต้องใช้กฎหมายลักษณะมรดก บท
ที่ 49 บังคับ ผู้ตายท าพินัยกรรมเมื่อใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 
แล้ว ในพินัยกรรมมีพยานลงลายมือชื่อเพียง 2 คน และมีผู้พิมพ์ลายมืออีก 2 คน 
แต่ไม่มีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ ดังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 1 มาตรา 9 บังคับให้มีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือพินัยกรรม
ดังกล่าวจึงมีผู้ลุกนั่งเพียง 2 คน ไม่ครบ 3 คนตามกฎหมายลักษณะมรดก บทที่ 49 
จึงไม่สมบูรณ์”57 
 
เมื่อพิเคราะห์ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 ในมาตรา 

1622 มาตรา 1623 และมาตรา 1624 ซึ่งทั้งสามมาตรานี้ ยังคงน ามาบังคับใช้ในกฎหมายปัจจุบัน
ด้วยโดยกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 บทที่ 36 นั้นโดยจะพิเคราะห์เฉพาะกรณีทรัพย์สินที่ได้มา
ในระหว่างอุปสมบทและการเรียกร้องเอาทรัพย์สินของพระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม ซึ่งตาม
มาตรา 1622 และมาตรา 1623 นี้น่าจะน าเอาหลักกฎหมายลักษณะมรดกที่ได้วางหลักเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่เป็นของพระภิกษุโดยเฉพาะ ดังนั้นทรัพย์สินของพระภิกษุนี้ตามกฎหมายได้วางหลักไว้ว่า
ต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดหรือบุคคลใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายวางหลักไว้ภายหลังเมื่อท่านได้
มรณภาพไปแล้วและตามมาตรา 1624 ที่บัญญัติเรื่องทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทนั้นวางหลักไว้
แตกต่างจากกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 และในบทที่ 38 โดยจะพิเคราะห์ตามหลักประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายในอดีตได้ ดังนี้ 

1.  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1622 อันเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของ
พระภิกษุที่กฎหมายห้ามพระภิกษุเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมซึ่งกฎหมายที่
สอดคล้องกับมาตราดังกล่าวนี้คือกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 วรรคสอง โดยกฎหมายได้วาง
หลักห้ามพระภิกษุเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกภายหลังที่เจ้ามรดกได้เสียชีวิตไปแล้วในฐานะทายาทโดย
ธรรมถึงแม้ว่ากฎหมายส่วนแพ่งที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันนี้จะบัญญัติไว้แตกต่างจากกฎหมายในอดีต
ว่าต้องสึกออกมาเรียกร้องในฐานะทายาทโดยธรรมก็ตามแต่การวางหลักของกฎหมายก็เหมือนกันคือ
                                                           

56สหัส สิงหวิริยะ, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
57ค าพิพากษาฎีกาท่ี 109/2492 
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ห้ามเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกและกฎหมายก็ยังมีเงื่อนไขไว้ว่าถ้าเจ้ามรดกยกหรือถวายทรัพย์สินให้กับ
พระภิกษุก่อนที่เจ้ามรดกจะเสียชีวิตพระภิกษุก็มีสิทธิที่จะได้รับทรัพย์สินตามเจตนาที่เจ้ามรดกนั้นยก
ให้ซึ่งน่าจะสอดคล้องตามมาตรา 1622 

2.  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1623 กฎหมายในอดีตที่จะ
สอดคล้องกับมาตราดังกล่าวนี้คือกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 และบทที่ 36 ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
พระภิกษุที่ได้มาระหว่างอุปสมบทตามมาตรา 1623 โดยจะแยกอธิบายได้ คือ  

1) ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 นี้เจ้ามรดกก่อนที่จะเสียชีวิตกฎหมายได้
บัญญัติไว้ตอนหนึ่งนั้นคือ “แลจ าเภาะให้แก่เจ้าภิกษุองคใดก็ดี” ถ้าพิเคราะห์แล้วจะเป็นการยก
ทรัพย์สินในกับพระภิกษุโดยเฉพาะซึ่งอาจจะเป็นการท าพินัยกรรมไว้หรือยกทรัพย์สินไว้ให้ก่อน
เสียชีวิต เป็นต้น ถึงแม้ว่าพระภิกษุจะได้กรรมสิทธ์มาก่อนหรือภายหลังที่เจ้ามรดกได้เสียชีวิตก็ตาม
ทรัพย์สินเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทซึ่งจะสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 
1623 ที่วางหลักไว้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบท 

2) ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 วรรคสองซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ตอนหนึ่ง
นั้นคือ “ถ้าคหัถผู้มรณภาพนั้นอุทิศไว้ ถวาย สวิญาณกะทรัพย  แลอะวิญาณกะทรัพยแก่เจ้าภิกษุผู้
เปนญาติพ่ีน้อง  ลูกหลาน จึ่งรับเอาทรัพยทังนั้น เปนของเจ้าภิกษุได้ ถ้าเจ้าภิกษุจุติจากอาตมภาพ 
ทรัพยนั้นคงเปน ของในอาราม ผู้ใดว่าจะกล่าวเอา ท่านว่าหามิได้เลย” เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
แล้วถ้าก่อนที่เจ้ามรดกจะเสียชีวิตนั้นเจ้ามรดกมีเจตนายกทรัพย์สินหรือถวายทรัพย์สินให้กับพระภิกษุ
ไว้โดยเฉพาะแล้วทรัพย์สินดังกล่าวก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทและภายหลังที่พระภิกษุ
ถึงแกม่รณภาพแล้วทรัพย์สินก็ตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามมาตรา 1623 และตาม
กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 วรรคแรกนั้นก็สอดคล้องกับมาตรา 1623 ที่วางหลักไว้ว่าถ้า
พระภิกษุมรณภาพให้ทรัพย์สินที่ได้จากการท าบุญตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุและก็ยัง
มีเงื่อนไขที่ยังสอดคล้องอีกประการนั้นคือถ้าพระภิกษุได้ยกทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทให้กับ
บุคคลใดๆ ก่อนที่ท่านจะถึงแก่มรณภาพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ตกเป็นของบุคคลนั้นโดยผลของ
กฎหมายที่ได้วางหลักไว้ 

3) ตามบทท่ี 36 วรรคแรกนั้นคือเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการท าบุญตามพระพุทธศาสนา
และวรรคสองเป็นการได้มาในการรับทรัพย์มรดกที่เจ้ามรดกต้องการยกให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะซึ่ง
น่าจะสอดคล้องกับมาตรา 1623 ที่ได้วางหลักว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทดังนั้น
ทรัพย์สินดังกล่าวนี้จึงเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการท าบุญตามพระพุทธศาสนาและทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับมรดกเช่นกันแต่จะแตกต่างกันบางประการในกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันที่ได้ทรัพย์สินมาจาก
ทางอ่ืนตัวอย่างเช่นการได้ทรัพย์สินมาโดยเสน่าหาหรืออาจถูกลอตเตอรี่  เป็นต้นและทรัพย์สินที่ได้มา
ดังกล่าวนี้เป็นการได้มาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุตามพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะ
ได้มาในระหว่างอุปสมบทก็ตามแต่ทรัพย์สินดังกล่าวนี้ก็มีความหมายว่าทรัพย์สินตามมาตรา 1623  

4) ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 เฉพาะวรรคแรกนั้นก็มีเงื่อนไขว่าถ้า
พระภิกษุยกหรือมอบให้คฤหัสถ์ซึ่งก็น่าจะการยกให้ในฐานะเครือญาติด้วยกันนั้นซึ่งอาจหมายถึงบิดา 
มารดา เป็นต้น ดังนั้นบุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิรับทรัพย์สินตามบทที่ 36 วรรคแรก แต่ตามมาตรา 1623 
ตอนท้ายที่วางเงื่อนไขว่าถ้าพระภิกษุจ าหน่ายในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรมตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายแล้วก็ต้องหมายถึงบุคคลทุกคนที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะเครือญาติหรือไม่มีนิติสัมพันธ์กัน
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เลยตามกฎหมายซึ่งในกรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะเครือญาติดังกล่าวนี้เป็นการวางหลักแตกต่าง
จากบทที่ 36 เมื่อมีประเด็นเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 1623 แล้วบุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิในทรัพย์สินที่
พระภิกษุมีเจตนาจ าหน่าย ยกหรือมอบให้ตามกฎหมายที่ได้วางหลักไว้ 

3. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1624 ถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายใน
อดีตที่วางหลักไว้แตกต่างกันนั้นคือกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 และบทที่ 38 โดยจะแยก
อธิบายได้ดังนี ้

1) กฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 ตามเจตนาของสามีที่ต้องการจะอุปสมบทเพียง
ระยะสั้นและมีเจตนาอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยภรรยายังครองตัวเป็นโสดเพ่ือต้องการอยู่ร่วมกัน
เช่นเดิมดังนั้นการสมรสก็ยังไม่สิ้นสุด แต่ถ้าได้สึกออกมาฝ่ายภรรยามีเจตนาไม่ต้องการอยู่ร่วมกันฉัน
สามีภรรยาดังเดิมหรืออุปสมบทตอนแรกนั้นต้องการจะสึกออกมาอยู่ร่วมกันแต่ภายหลังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาจึงไม่ต้องการจะสึกและมรณภาพ เมื่อเข้าเงื่อนไขกรณีดังกล่าวนี้การสมรสก็จะสิ้นสุด
ดังที่ได้อธิบายมาแล้วดังนั้นทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่ก่อนแล้วนั้นคือสินเดิมและสินสมรสซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวได้วางหลักไว้ว่าเมื่อท่านได้บวชหรืออุปสมบทแล้วสินเดิมและสินสมรสตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ภรรยาพระภิกษุแต่ผู้เดียว เว้นแต่ว่าก่อนที่จะอุปสมบทท่านจะยกทรัพย์สินในส่วนของตนให้กับบิดา
มารดาหรือญาติๆของฝ่ายตนทรัพย์สินที่ท่านได้ยกให้นั้นก็ตกเป็นกรรมสิทธ์ของบุคคลนั้นโดยผลของ
กฎหมายในบทที่ 37  โดยจะวางหลักแตกต่างกับมาตรา 1624 นั้นคือทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบท
โดยมีทั้งสินส่วนตัวและสินสมรสดังกล่าวนั้นซึ่งสินส่วนตัวของพระภิกษุโดยก่อนอุปสมบทและภายหลัง
อุปสมบทพระภิกษุยังมีกรรมสิทธิ์ในสินส่วนตัวยังคงเป็นอยู่เช่นเดิมมิได้ตกเป็นของภรรยานับตั้งแต่
อุปสมบทและสินสมรสนั้นก็ยังมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันตามกฎหมายอันเนื่องจากว่าการสมรสยังไม่สิ้นสุด
เพราะการอุปสมบทดังนั้นตามมาตรา 1624 จึงมีประเด็นเรื่องการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกให้กับ
ทายาทโดยธรรม แต่ตามบทที่ 37 นั้นทรัพย์สินตกเป็นของภรรยาพระภิกษุตั้งแต่ได้อุปสมบทจึงไม่มี
ประเด็นเรื่องการตกทอดทรัพย์มรดกให้กับทายาทโดยธรรมเพราะกฎหมายได้วางเงื่อนไขถ้าการสมรส
เป็นอันสิ้นสุดดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  

2) กฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 ตามเจตนาของพระภิกษุที่ต้องการจะอุปสมบท
นั้นไม่ต้องการสึกออกมาหรือหรือสึกออกมาซึ่งกฎหมายตามบทที่ 38 ดังกล่าวนี้ได้วางหลักว่าสละทั้ง
ภรรยาและทรัพย์สินและตามเจตนาของฝ่ายภรรยาหรือสามีหรือทั้งสองฝ่ายมิได้มีเจตนาจะอยู่ร่วมกัน
ถึงแม้ว่าจะได้สึกออกมาดังนั้นทรัพย์สินทั้งที่เป็นสินสมรสและสินเดิมนั้นตกเป็นของภรรยาพระภิกษุ
นับตั้งแต่ท่านได้อุปสมบทซึ่งจะแตกต่างกับมาตรา 1624 ในเรื่องทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทนั้นคือ
สินส่วนตัวและสินสมรสนั้นก็คล้ายกันดังท่ีอธิบายมาในข้อ (1) ข้างต้น 
  

2.4.6  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกของพระภิกษุและทรัพย์สินของ
พระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1622-1624 

ภูมิล าเนาหมายความว่า ภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็น
แหล่งส าคัญ58 คืออยู่อาศัยอยู่เป็นอาจิณถึงแม้ว่าจะเดินทางไปท างานที่อ่ืนๆ แต่ก็ยังกลับมาพักอาศัย
อยู่ที่เดิมเช่นบ้านอยู่ท่ีเชียงใหม่แต่ได้งานท าท่ีกรุงเทพมหานครและเม่ือถึงเทศกาลต่างๆหรือลาพักร้อน

                                                           
58ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37 
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ก็กลับไปเที่ยวบ้านอยู่เป็นประจ าเช่นนี้ก็ถือว่าเชียงใหม่เป็นภูมิล าเนาตามกฎหมายซึ่งศาลเคยมีค า
พิพากษา คือ 

 
 “จ าเลยแจ้งย้ายออกจากบ้านเดิมที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วไม่แจ้งย้ายเข้าบ้านที่แจ้งไว้
ในกรุงเทพมหานครจึงไม่อาจทราบได้ว่าจ าเลยไปอยู่ที่ใดทั้งยังได้ความว่าจ าเลยแจ้ง
ย้ายออกเฉพาะตัวจ าเลยคนเดียวมิได้แจ้งย้ายครอบครัวไปด้วยแสดงว่าไม่มีเจตนา
ย้ายถิ่นที่อยู่และจงใจจะเปลี่ยนภูมิล าเนาต้องถือว่าจ าเลยมีภูมิล าเนาครั้งสุดท้ายอยู่
ที่บ้านเดิมที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ในเขตศาลจังหวัดบุรีรัมย์โจทก์มีอ านาจฟ้องจ าเลย
ต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้”59 

 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคคลต้องมีเจตนาที่แท้จริงที่จะต้องการย้ายภูมิล าเนาอยู่อย่างถาวร  ตาม

ความหมายที่กฎหมายได้วางหลักเจตนารมณ์ท่ีได้บัญญัติไว้ตามมาตรา 37 ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งหาก
มีการย้ายเข้าย้ายออกไปอยู่ท่ีหนึ่งแล้วภายหลังต่อมากลับย้ายมาอยู่ที่เดิมหรือพ านักในภูมิล าเนาหลาย
แห่งซึ่งกฎหมายก็ยังถือว่าบุคคลดังกล่าวก็มีภูมิล าเนามากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้ดังมีค าพิพากษากล่าว คือ 

  
“จ าเลยรับราชการประจ าอยู่ในกรุงเทพฯซึ่งถือได้ว่ามีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ แต่
เมื่อปรากฏว่าจ าเลยยังมีถิ่นที่อยู่ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นภูมิล าเนาเดิมด้วยจึงถือได้
ว่าถิ่นที่อยู่ของจ าเลยมี 2 แห่ง และจะถือเอาถิ่นที่อยู่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิล าเนา
ของจ าเลยก็ได้”60 

  
ดังค าพิพากษาซึ่งจ าเลยมีเจตนาอาศัยอยู่ในภูมิล าเนาเดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสถานที่อีกแห่ง

หนึ่งคือกรุงเทพมหานครจ าเลยต้องปฏิบัติหน้าที่ทางราชการจึงเห็นได้ว่าจ าเลยมีเจตนาอาศัยอยู่ใน
ภูมิล าเนาสองแห่งดังนั้นภูมิล าเนาหมายถึง บุคคลธรรมดาอาศัยในสถานที่แห่งหนึ่งโดยมีเจตนาอาศัย
อยู่ในสถานที่นั้นอย่างถาวรถึงแม้ว่าจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยอยู่เป็นประจ าไปพ านักในสถานที่ แห่งอ่ืน
แต่เจตนาที่แท้จริงแล้วต้องการอาศัยในสถานที่เดิมอยู่นั่นเอง 

ทรัพย์ หมายความว่าวัตถุมีรูปร่าง61 ซึ่งหมายถึงทรัพย์อันอาจแยกได้สองประการ คือ 
ประการแรก คือ ทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดังเช่น ที่ดินดังเห็นได้ชัดและอาจรวมถึงบ้านด้วยเช่นกัน
ที่สร้างอยู่กับที่อย่างถาวรตัวอย่างเช่น ตึกแถว บ้านจัดสรร เป็นต้นแต่ถ้าเป็นบ้านไม้ก็ต้องดูที่เจตนา
ของเจ้าของทรัพย์นั้นอย่างเช่นขายบ้านอย่างเดียวก็เป็นการขายสังหาริมทรัพย์เท่านั้นถ้าหากขายทั้ง
บ้านไม้และที่ดินก็หมายความว่าขายอสังหาริมทรัพย์เพราะบ้านไม้ก็ขายไปพร้อมกับที่ดินที่มิได้แยก
ออกจากกันประการที่สองคือทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้แม้จะเป็น
ที่ดินก็ตามดังเช่นขายหน้าดินเพ่ือน าไปสร้างถนนซึ่งถึงแม้ว่าที่ดินจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ตามแต่ก็
เป็นการขายหน้าดินเป็นบางส่วนเท่านั้นและสามารถเคลื่อนย้ายน าไปที่อ่ืนๆ ได้ก็มีความหมายว่าหน้า

                                                           
59ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3053/2533 
60ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1681/2515 
61ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 
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ดินที่ขายก็เป็นสังหาริมทรัพย์และทรัพย์ตามประการที่สองนี้ยังหมายรวมถึงทรัพย์อ่ืนๆ ด้วยดังเช่นรถ 
วัว ทอง แหวน รองเท้า เสื้อผ้าเป็นต้น 

ดังนั้น ทรัพย์ หมายความว่า สิ่งของต่างๆ ที่สามารถจับต้องได้มองเห็นได้ตัวอย่างเช่น บ้าน 
ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น 

ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้62เมื่อ
ได้กล่าวเรื่องทรัพย์ตามมาตรา 137 มาแล้วแต่ทรัพย์สินนี้มีความหมายกว้างกว่าทรัพย์อย่างมากตาม
ความหมายของทรัพย์สินนี้จะรวมถึงสิทธิ หน้าที่ต่างๆ เมื่อตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กล่าวถึงวัตถุ
ไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้จะยกตัวอย่างเรื่องสิทธิ หมายความว่าประโยชน์ที่
กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้63 ถ้าหากไม่มีกฎหมายรับรองเกี่ยวกับทายาทไว้ก็จะอ้างเรื่องสิทธิ 
ไม่ได้ตัวอย่างเช่นสิทธิตามสัญญาเช่าทรัพย์ที่ถือคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาเช่าไว้โดยเฉพาะ
เมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าย่อมระงับไม่ตกทอดแก่ทายาท64 ถึงแม้ว่าทายาทของผู้เช่ายังอาศัยอยู่และจ่าย
ค่าเช่าก็ตามก็ถือว่าอาศัยในฐานะบริวารเท่านั้นและตามกฎหมายก็มิให้ถือว่าจะเกิดสัญญาเช่าขึ้นมา
ใหม่65 แต่ยังมีอีกสัญญาหนึ่งคือสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 53866 ซึ่งสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าให้ความ
คุ้มครองทายาทของผู้เช่าแม้ตายสัญญาเช่าก็ตกทอดไปยังทายาท67อันเป็นหลักที่ศาลฎีกาสร้างขึ้นเอง
และสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เฉพาะกับอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น68 สิทธิส่วนใหญ่แล้วต้องมีกฎหมายรับรองไว้
โดยเฉพาะเช่นสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ สิทธิในการขายฝาก สิทธิในการซื้อขาย ภารจ ายอม สิทธิเหนือ
พ้ืนดิน สิทธิครอบครอง ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นต้น69 ถึงแม้ว่าสิทธิบางอย่างไม่มี
กฎหมายรับรองไว้แต่ก็ยังมีค าพิพากษารับรองไว้อันเป็นบรรทัดฐานไว้เพ่ือรับรองสิทธิดังกล่าวเพ่ือเป็น
การคุ้มครองบุคคลที่ต้องเสียเปรียบในการเข้าท าสัญญาอันเป็นการตอบแทนสิ่งที่กระท าลงไปแล้วแต่
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ลงทุนไปให้คุ้มค่ากับการลงทุนและเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนที่ได้ประโยชน์
ต้องเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับการท าสัญญาอันเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายที่มองถึงเจตนาที่
แท้จริงของบุคคลที่ต้องการท าสัญญาเพื่อประกอบธุรกิจของตนเอง 

                                                           
62ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 
63กีรติ กาญจนรินทร์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก, 

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยาสภา, 2554), หน้า 11. 
64ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 383/2540 
65ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 119/2509 
66ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538  บัญญัติว่า “เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้า

มิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับ ผิดเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีก าหนดว่า 3 ปีขึ้นไปหรือก าหนดอายุผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หาก
มิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้
แต่เพียง 3 ปี” 

67ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 172/2488 
68พินัย ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 46. 
69กีรติ กาญจนรินทร์, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่สามารถจับต้องได้ มองเห็นได้เหมือนกับทรัพย์และที่ไม่
สามารถจับต้องได้ มองเห็นไม่ได้ เช่น อากาศ พลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต้น รวมทั้งสิทธิต่างๆ ที่
กฎหมายรับรองไว้ เช่น สิทธิในการเช่า ลิขสิทธิ์ สิทธิในการรับมรดกของเจ้ามรดกในฐานะทายาท 

มรดก หมายความว่า “ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของ
ผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ เว้นแต่ตาม
กฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้”70  

ดังนั้น มรดก หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที่กล่าวถึงอสังหาริมทรัพย์ 
สังหาริมทรัพย์และสิทธิต่างๆ ที่กฎหมายได้รับรองไว้ 

เรื่องมรดกนี้ศาลฎีกาเคยมีค าพิพากษาไว้ยกตัวอย่างเช่น เจ้ามรดกมีหุ้นในบริษัทเมื่อเจ้า
มรดกตายหุ้นในบริษัทย่อมตกทอดแก่ทายาท71 เพราะว่าหุ้นเป็นทรัพย์สินที่มีมาก่อนเจ้ามรดกตาย
ย่อมตกทอดแก่ทายาท“ในบางกรณีกฎหมายอาจก าหนดให้ทรัพย์สินบางอย่างเป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายเป็นการเด็ดขาดโดยบุคคลไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนกันได้เลยเช่นยาเสพติด ทรัพย์สิน
ประเภทนี้เป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ที่ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนกันได้”72ทรัพย์ประเภทนี้จึงไม่อาจตก
ทอดแก่ทายาทอันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งหากบุคคลใดครอบครองแล้วต้องถูกด าเนินคดีทางอาญา
อาจจะถือได้ว่าเจ้ามรดกครอบครองยาเสพติดไว้ เมื่อภายหลังเจ้ามรดกตายจึงอาจถือได้ว่าเป็นสิทธิ
เฉพาะตัวที่ไม่สามารถตกทอดเป็นทรัพย์มรดกแก่ทายาทได้แต่ทรัพย์สินบางชนิดที่เจ้ามรดกมี
ใบอนุญาตครอบครองและได้ใช้ในการกระท าความผิดเช่นอาวุธปืนเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายอาวุธ
ปืนดังกล่าวก็ตกทอดแก่ทายาทได้73 

เมื่อพิเคราะห์เรื่องอาวุธปืนแล้วตามความคิดเห็นน่าจะเป็นสิทธิของเจ้ามรดกเฉพาะตัว
เพราะว่าการของอนุญาตมีอาวุธปืนไว้ครอบครองนี้เจ้ามรดกใช้สิทธิเฉพาะตัวเพ่ือขออนุญาต
ครอบครองไม่น่าจะตกทอดแก่ทายาทแต่ทายาทอาจใช้สิทธิของตนยื่นของอนุญาตครอบครองอาวุธ
ปืนเป็นของตนซึ่งถ้าหากตรวจสอบคุณสมบตัิของทายาทแล้วไม่มีความเหมาะสมแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะ
ไม่ออกใบอนุญาตให้ครอบครองและต้องมีการจ่ายค่าอาวุธปืนตามความเหมาะสมดังกล่าวให้กับ
ทายาทของเจ้ามรดก 

พินัยกรรม หมายถึง เอกสารซึ่งเจ้ามรดกแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตาย ในเรื่องทรัพย์สิน
ของตนเองและอาจสั่งการอ่ืนๆ ไว้เช่น การจัดการศพ เป็นต้น74 เรื่องพินัยกรรมนั้นในส่วนของทรัพย์สิน
ของเจ้ามรดกต้องมีเจตนายกทรัพย์สินให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะและระบุชื่อของบุคคล

                                                           
70ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 
71ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 978/2510 
72พินัย ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 39. 
73ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 17/2524 ในคดีนี้ต ารวจยึดปืนที่ผู้กระท าผิดใช้ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่

ต ารวจและฆ่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้กระท าผิดถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจฆ่าตาย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมือปืนซึ่ง
เป็นของผู้กระท าความผิดมิได้ถูกริบเป็นของแผนดินก็ต้องตกทอดแก่ทายาท ต ารวจต้องคืนปืนให้แก่
ทายาท 

74มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว-
มรดก, หน้า 40. 
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ดังกล่าวนั้นในพินัยกรรมอย่างชัดเจนซึ่งการท าพินัยกรรมให้กับบุคคลคนเดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้โดย
เขียนระบุไว้ในพินัยกรรมที่เจ้ามรดกเจตนายกทรัพย์สินให้และอาจระบุเกี่ยวกับให้บุคคลใดให้จัดการ
งานที่ยังค้างไว้ที่ยังท าไม่เสร็จหรือยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ในอนาคตมี เหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนเช่น
การจัดการศพดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นการท าพินัยกรรมต้องท าตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ก าหนดรูปแบบเอาไว้ว่าต้องการท าพินัยกรรมชนิดไหนตัวอย่างเช่น พินัยกรรมเขียนเองเจ้ามรดกต้อง
เขียนเองทั้งฉบับและต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนเซ็นรับรอง เป็นต้น 

ดังนั้น พินัยกรรม หมายถึง เอกสารที่ท าข้ึนถูกต้องตามกฎหมายในการที่เจ้ามรดกต้องการยก
ทรัพย์สินต่างๆ ของตนที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรม 
การท าพินัยกรรมมอบมรดกให้กับใครคนใดคนหนึ่งนั้นไม่จ าเป็นต้องมอบให้ทายาทของตนเองเท่านั้น
อาจเป็นใครก็ได้ตามแต่เจ้ามรดกต้องการเพราะว่าในเวลาที่ท าพินัยกรรมนั้นเจ้ามรดกต้องมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่แล้วจึงพิเคราะห์ว่ามรดกของตนเองสมควรจะยกให้กับบุคคลใด 

1.  กรณสีมรสก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
การอุปสมบทในอดีตหรือแม้แต่ในปัจจุบันอาจมีบุคคลจ านวนมากที่มีคู่สมรสอยู่ก่อนแล้วและ

ภายหลังได้อุปสมบทแต่การเป็นพระภิกษุก็มิได้หมายความว่าการสมรสของคู่สามีภรรยานั้นสิ้นสุดลง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150175 เป็นเพียงแต่ต่างคนต่างอยู่เท่านั้นภรรยาของ
พระภิกษุก็ประกอบอาชีพของตนเองได้ตามปกติ การอุปสมบทของพระภิกษุบางรูปอาจต้องการ
อุปสมบทเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้นแต่เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ถึงแก่มรณภาพหรือลาออกจาก
งานอย่างถาวรเพ่ือต้องการอุปสมบทโดยไม่ต้องการสึกออกมาเป็นสมณเพศอีกเลยแล้วมรณภาพ ทั้ง
สองกรณีดังกล่าวนี้เมื่อพระภิกษุได้มรณภาพก็ใช่ว่าจะยุติเพียงแค่นี้บางรูปอาจมีทรัพย์สินที่ต้องจัดการ
เพ่ือแบ่งทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์มรดกให้กับทายาทโดยธรรมซึ่งรวมทั้งภรรยาของพระภิกษุเพราะว่า
การสมรสยังไม่สิ้นสุดดังนั้นเรื่องทรัพย์สินต้องพิเคราะห์ว่าส่วนใดที่เป็นทรัพย์มรดกและส่วนใดที่เป็น
ทรัพย์สินของพระภิกษุตามกฎหมายที่บัญญัติในแต่ละมาตราแตกต่างกันดังเช่นมาตรา 1623 บัญญัติ
ว่าทรัพย์สิน ดังนั้นทรัพย์สินส่วนที่เป็นมรดก (สินส่วนตัว สินสมรส) ก็ย่อมตกทอดแก่ทายาทของ
พระภิกษุ “แต่เรื่องความสัมพันธ์ทางด้านทรัพย์สินของคู่สมรสต้องปฏิบัติตามกฎหมายครอบครัว-
มรดกในเรื่องสินส่วนตัวและสินสมรสของคู่สามีภรรยาดังนั้นการอุปสมบทมิได้ท าให้การสมรสสิ้นสุด
ลง”76 ซึ่งในกรณีของบุคคลทั่วไปนั้นการแบ่งสินสมรสก็มิได้เกิดปัญหายุ่งยากในทางกฎหมายเนื่องจาก
เป็นการแบ่งโดยแต่ละฝ่ายได้รับส่วนแบ่งสินสมรสเท่ากัน77 ดังนั้นเรื่องสินส่วนตัวและสินสมรสของ
พระภิกษุที่ได้มาก่อนอุปสมบทนั้นก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายครอบครัวมรดก
เพราะว่าเคยมีค าพิพากษาว่าการสมรสยังไม่สิ้นสุดคือ ค าพิพากษาฎีกาที่ 135/2498 ที่วางหลักไว้ว่า
เมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายในบรรพ 5 แล้วการสมรสจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนหย่าตา
มาตรา 1515 ถึงแม้ว่าจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุการสมรสก็ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมาย 

                                                           
75ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1501 บัญญัติว่า “การสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วย

ความตาย การหย่าหรือหรือศาลได้พิพากษาให้เพิกถอน” 
76พินัย ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 269. 
77เรื่องเดียวกัน, หน้า 269. 
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2.  ทรัพย์สินพระภิกษุที่ได้มาก่อนอุปสมบท 
 “ก่อนอุปสมบทหมายความว่า ถ้าบุคคลนั้นอุปสมบทแล้วสึกจากสมณเพศแล้วอุปสมบทใหม่

หลายโบสถ์ ดังนี้ทรัพย์สินก่อนอุปสมบทครั้งสุดท้ายซึ่งแม้ว่าจะได้มาระหว่างอุปสมบทครั้งก่อนๆคงตก
ได้แก่ทายาทของพระภิกษุที่มรณภาพหาตกเป็นของวัดไม่”78เพราะว่าศาสนาพุทธไม่มีข้อห้ามบุคคลที่
เคยเป็นพระภิกษุมาก่อนแล้วจะอุปสมบทอีกไม่ได้ดังที่กล่าวมาแล้วและก็มิได้ห้ามด้วยว่าถ้าท า การ
สมรสมาก่อนแล้วต้องห้ามอุปสมบทดังนั้นชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธสามารถอุปสมบทกี่ครั้งก็ได้
ตามท่ีตนเองมีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาโดยขอยกตัวอย่างเรื่องทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบท
ตัวอย่างเช่น 
 

“พระภิกษุ ก. อุปสมบทครั้งแรก ระหว่างอยู่ในสมรเพศมีผู้น าพระพุทธรูปทองค า 1 
องค์มาถวาย หลังจากสึกแล้วได้อุปสมบทอีก ครั้งหลังมีผู้ถวายเงิน 50,000 บาท พะ
ภิกษุ ก. น าเงินนั้นไปเก็บไว้ที่บ้าน ต่อมาพระภิกษุ ก. มรณภาพ ดังนี้พระพุทธรูป
ทองค าตกทอดแก่ทายาทของพระภิกษุ ก. เพราะเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุก่อน
อุปสมบทตามมาตรา 1624 ส่วนเงิน 50,000 บาท ตกเป็นสมบัติของวัด เพราะเป็น
ทรัพย์ที่พระภิกษุ ก. ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ แม้ขณะมรณภาพ เงินจ านวนนี้
ไม่ได้อยู่ที่วัดที่เป็นภูมิล าเนาวัดก็มีสิทธิเรียกร้องเงินจ านวน 50,000 บาท นี้ได้ตาม
มาตรา 1623”79  

 
เมื่อพิเคราะห์กลับกันถ้ามีศาสนิกชนมาถวายรถยนต์ให้กับพระภิกษุ ก. จึงเป็นทรัพย์สินที่

ได้มาระหว่างอุปสมบท ภายหลังได้สึกออกมาแต่มิได้น ารถยนต์มาใช้ที่บ้านของตนเองรถยังอยู่ที่วัด รถ
ดังกล่าวก็ยังเป็นทรัพย์สินของนาย ก. (สึกออกมาแล้ว) อยู่ดีถึงแม้ว่าจะไม่น ามาใช้ที่บ้านก็ตามเพราะ
เป็นการถวายให้กับพระภิกษุ ก. โดยเฉพาะ ภายหลังอีกประมาณ 2 ปีนาย ก. ก็กลับมาอุปสมบทอีก
และได้มรณภาพดังนั้นรถยนต์คันดังกล่าวก็เป็นทรัพย์สินที่ได้จากการอุปสมบทครั้งก่อนแล้วสึกออกมา
ก็เป็นทรัพย์สินของนาย ก. (เป็นฆราวาสแล้ว) ทายาทของพระภิกษุ ก. ก็มีสิทธิเรียกร้องรถยนต์คัน
ดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทครั้งสุดท้ายของพระภิกษุ ก. 

ทรัพย์สินพระภิกษุที่ได้มาก่อนอุปสมบท หมายถึง “ทรัพย์สินที่บุคคลได้มีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่
จะมาบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินส่วนนี้แม้ต่อมาบุคคลนั้นได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วและได้มรณภาพ
ลงในขณะที่ยังเป็นพระภิกษุอยู่ก็ไม่ตกเป็นของวัดแต่ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม”80ถึงแม้ว่าจะ
อุปสมบทหลายครั้งดังที่กล่าวมาแล้วและทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทครั้งก่อนๆ และภายหลัง
สึกออกมาเป็นสมณเพศทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทในครั้งหลังสุดที่
พระภิกษุถึงแก่มรณภาพ ตัวอย่างเช่น พระภิกษุ จ. อุปสมบทครั้งแรกมีผู้น าเงินมาถวาย 10,000 บาท 
หลังจากนั้นได้สึกออกมาเป็นสมณเพศภายหลังได้กระท าการอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งและมีผู้น าเงินมา

                                                           
78อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
79เรื่องเดียวกัน, หน้า 83. 
80มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว-

มรดก, หน้า 64. 
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ถวาย 20,000 บาท เมื่อพระภิกษุ จ. ถึงแก่มรณภาพดังนั้นเงินจ านวน 10,000 บาทตกเป็นของ
ทายาทโดยธรรมเพราะถือว่าได้มาจากการอุปสมบทในครั้งก่อนแต่เงินจ านวน 20,000 บาทนี้เป็นที่
ได้มาระหว่างอุปสมบทในครั้งหลังสุดดังนั้นเงินจ านวนนี้จึงตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ
ซึ่งเคยมีค าพิพากษาของศาลคือที่ดินได้มาก่อนอุปสมบทและใส่ชื่อของตนภายหลังก็ถือว่าได้มาก่อน
อุปสมบท81 

สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัด
สิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติ82 ดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้บัญญัติคุ้มครองบุคคลอัน
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนรวมถึงพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวกับทรัพย์สินแต่การคุ้มครอง
เช่นว่านี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุเช่นทรัพย์สินพระภิกษุที่ได้มาระหว่างอุปสมบทหรือได้มาก่อน
อุปสมบทที่กฎหมายบัญญัติดังนี้ “ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สิน
นั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้น
จะจ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้”83ดังนั้นสามารถแยกทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทได้   
2 ประการ ดังนี้ 

1. สินส่วนตัวที่ได้มาก่อนอุปสมบทของพระภิกษุก่อนที่จะอุปสมบทพระภิกษุบาง
รูปอาจจะมีทรัพย์สินเป็นของตนเองอยู่แล้วโดยอาจรับทรัพย์สินได้หลายทางตัวอย่างเช่น จากการรับ
มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือโดยพินัยกรรมหรือมาจากรายได้ที่ได้ประกอบอาชีพของตน เป็น
ต้น ดังนั้นก่อนที่จะได้อุปสมบททรัพย์สินดังกล่าวนั้นกฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1471 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471 สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน 

(1)  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส 
(2)  ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับกายตามควร

แก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
(3)  ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา 
(4)  ที่เป็นของหมั้น 

ซึ่งตามมาตรา 1471 ได้บัญญัติเรื่องสินส่วนตัวของคู่สมรสและสินส่วนตัวประเภทนี้
ไม่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินในการอุปสมบทของพระภิกษุเพราะว่าเป็นการท ามาหาได้หรือมรดกตกทอด
จากเจ้ามรดกของพระภิกษุโดยเฉพาะเมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส กฎหมายตราสามดวงในอดีตก็มี
บทบัญญัติเรื่องสินเดิมและสินสมรสในกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 37 และบทที่ 38 สินเดิมของ
พระภิกษุและสินสมรสส่วนของพระภิกษุดังกล่าวนี้จึงตกได้แก่หญิงตั้งแต่บวชไม่เป็นมฤดกของ

                                                           
81ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 273/2475 พระภิกษุได้รับมรดกที่ดินมาก่อนอุปสมบท แต่ต่อมา

โอนใส่ชื่อตนในโฉนดเมื่ออุปสมบทแล้วเมื่อพระภิกษุนั้นมรณภาพลงที่ดินหาตกเป็นของพระอารามไม่
ที่ดินเป็นของ จ. ผู้เป็นญาติสนิทของพระภิกษุ ส. 

82รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
83ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1624  
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พระภิกษุ84 ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมาตรา 1624 ก็บัญญัติไว้เช่นเดียวกันแต่การ
ตกทอดแห่งทรัพย์มรดกเป็นของทายาทของพระภิกษุโดยทายาทนั้นต้องเป็นทายาทตามกฎหมายและ
มีบุคคลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการรับมรดกรวมทั้งภรรยาของพระภิกษุด้วยซึ่งจะแตกต่างจาก
กฎหมายลักษณะผัวเมียที่ภรรยาเท่านั้นที่ได้รับสินส่วนตัวและสินสมรสของพระภิกษุ 

2.  สินสมรสของพระภิกษุที่ได้มาก่อนอุปสมบทเป็นทรัพย์สินที่ท ามาได้ระหว่าง
สมรสถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่ก็ตามแต่ความเป็นอยู่ของคู่สมรสตามกฎหมายก็ยังถือว่ายังมิได้หย่าขาด
จากกันดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นตามมาตรา 1501 ทั้งยังมีฎีกาที่ 135/2498 ที่ถือว่าการสมรสยังไม่
หย่าขาดจากกัน เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าคู่สมรสยังมิได้หย่าขาดจากกันทรัพย์สินดังกล่าวนี้ถือ
ว่าเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตาม 1474 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1474 บัญญัติไว้ว่า  

 
“สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน 
(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 
(2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็น
หนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส 
(3)  ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว” 
 
3. ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างอุปสมบท 
“ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาอยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้น

ถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้
จ าหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรม”85 ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติในตอนแรก
คือ ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุนั้นจะเสียสิทธิในการรับทรัพย์สินของพระภิกษุเพราะกฎหมายมิได้
บัญญัติว่าเป็นมรดก ถ้าหากบัญญัติว่ามรดกก็อาจจะน าเรื่องมรดกน ามาบังคับใช้ซึ่งอาจจะมีการ
ตีความทางกฎหมายได้หลายทางอันเป็นการขัดกันของกฎหมายในบางมาตราที่บัญญัติค าว่ามรดกไว้ 
เมื่อทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทก็ตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามกฎหมาย ซึ่ง
อาจเล็งเห็นว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทนั้น เมื่อเข้ามาอยู่ในอารามแล้วย่อมตกเป็นของวัด
ตามกฎหมาย โดยตัดสิทธิทายาทโดยธรรมของพระภิกษุที่จะได้รับมรดกเพราะว่าเจตนารมณ์กฎหมาย
ถือว่าการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วกต็้องศึกษาพระธรรมวินัย โดยสละกิเลสทั้งปวงรวมทั้งมิได้
มุ่งหาก าไรในขณะที่ตนนั้นยังอุปสมบทแม้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทก็ต้องใช้ในยามที่ต้องการ
ดังเช่นซื้ออาหาร ยารักษาโรคดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

แต่เมื่อทรัพย์สินที่ได้มานั้นอาจมีมากเกินความจ าเป็นกฎหมาย จึงเพ็งเล็งถึง
เจตนารมณ์ที่แท้จริงว่าที่ศาสนิกชนได้น าเงินมาบริจาคหรือมอบปัจจัยแก่พระสงฆ์ก็เพ่ือท าบุญใน
พระพุทธศาสนา หากแต่ว่าอาจมีมากจนเกินไปและทรัพย์สินที่พระภิกษุที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทก็

                                                           
84โชค จารุจินดา, เรื่องเดิม, หน้า 51.  
85ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 
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เป็นทรัพย์สินของพระภิกษุโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาจากการถวายหรือการท าบุญ จึงสมควรตกเป็นสมบัติ
ของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้นๆ และทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทพระภิกษุอาจได้มา
จากทางอ่ืนๆ ที่มิใช่จากการถวายหรือการท าบุญยกตัวอย่างเช่น ได้มาจากการรับมรดก เป็นต้นซึ่ง
ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้ในระหว่างอุปสมบทนี้จะอธิบายในบทที่ 3 ต่อไป การอุปสมบทของ
พระภิกษุเป็นการศึกษาพระธรรม เพ่ือให้ตนเองพ้นกิเลสหรือทดแทนบุญคุณบิดามารดาอันเป็น
ประการแรกที่ในอดีตชาวไทยพุทธต้องการอุปสมบทอันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทย
พุทธมาช้านานดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อมีผู้น าทรัพย์สินมาถวายแก่วัดหรือพระภิกษุก็ตามถือว่าเป็นการ
ท าบุญเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือจะได้รับผลบุญในการที่ท าบุญในแต่ละครั้งภายในภพนี้หรือภพ
หน้า เป็นต้น ดังนั้นพิเคราะห์แล้วทรัพย์สินที่ได้จากการท าบุญก็สมควรตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนา
ของพระภิกษุ 

 
“ในการจ าแนกว่าทรัพย์สินรายการใดซึ่งพระภิกษุได้มาในระหว่างเวลาที่
อยู่ ในสมณเพศเป็นสินส่วนตัวและรายการใดเป็นสินสมรสนั้น อาจ
พิเคราะห์ในเบื้องต้นว่าทรัพย์สินนั้นพระภิกษุได้มาในทางศาสนกิจโดยแท้
หรือได้มาโดยมิได้เกี่ยวกับศาสนกิจเลย หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดย
ศาสนกิจโดยแท้ เช่น เงินที่พุทธศาสนิกชนน ามาท าบุญหรือปัจจัยที่ได้รับ
จากการประกอบกิจนิมนต์ก็ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าพุทธศาสนิกชนประสงค์
จะถวายให้แก่พระภิกษุเป็นการเฉพาะจึงเป็นทรัพย์ที่พระภิกษุได้มาโดย
เสน่หา”86 

 
“ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มิตรเก่าของพระภิกษุเดินทางมานมัสการพระภิกษุและยก

รถยนต์ให้พระภิกษุคันหนึ่งราคา 10 ล้านบาทรถยนต์คันกังกล่าวก็เป็นสินส่วนตัวของพระภิกษุ
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาโดยการให้โดยเสน่หาตามมาตรา 1471 (3)”87 แต่การให้โดย
เสน่หานี้มิใช่เป็นการให้อย่างเคารพนับถือ หรือให้เพราะชอบนิสัยใจคอกันมาเหมือนบุคคลธรรมดาแต่
เป็นการให้โดยเสน่หาที่ต้องการถวายให้แก่พระภิกษุจึงถือว่าได้ทรัพย์สินมาทางศาสนกิจโดยแท้ดังนั้น
ทรัพย์สินที่ได้มาเพราะเขาท าบุญให้พระภิกษุย่อมไม่ถือเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (1) คู่สมรสจะ
แบ่งก่ึงหนึ่งตามมาตรา 1533 ไม่ได้88 

ตามความคิดเห็นแล้วเมื่อสินส่วนตัวประเภทนี้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับศาสนิกชน
น ามาถวายหรือน ามาท าบุญแก่พระภิกษุโดยเฉพาะก็เป็นทรัพย์สินที่ได้จากศาสนกิจโดยเฉพาะ
ถึงแม้ว่าเกี่ยวของกับมาตรา 1471 (3) ที่ได้ทรัพย์สินมาโดยเสน่หาที่ทรัพย์มรดกต้องตกทอดแก่ทายาท
ตามกฎหมายครอบครัวมรดกก็ตาม แต่ทรัพย์สินดังกล่าวนี้อาจแยกได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ศาสนิกชน
ต้องการท าบุญมากกว่าถึงแม้ว่าจะถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะก็อาจเป็นเพราะว่าเมื่อถวาย

                                                           
86พินัย ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 271. 
87เรื่องเดียวกัน, หน้า 272. 
88อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง, เรื่องเดิม, หน้า 78. 
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ทรัพย์สินชนิดนี้แล้วพระภิกษุจ าเป็นต้องน าไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติธรรมโดย      
ศาสนิกชนก็ยังถือว่าเป็นการท าบุญอยู่นั่นเอง ดังนั้นทรัพย์สินส่วนนี้สมควรจะตกทอดแก่วัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุที่มรณภาพตามมาตารา 1623 ทั้งนี้ยังมีกฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 36 และ
บทที่ 2 ได้บัญญัติไว้ดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น“นักกฎหมายฝ่ายแรกเห็นว่า การที่สมบัติของพระภิกษุตกแก่
วัดตามมาตรา 1623 นี้ไม่ใช่มรดกและวัดไม่ใช่ทายาท เพราะวัดเป็นนิติบุคคลจึงไม่มีทางเป็นทายาท
โดยธรรม”89 เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าวัดไม่ใช่ทายาทก็ไม่อาจน าเรื่องกฎหมายมรดกมาใช้บังคับตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

ดังนั้นเมื่อมาตรา 1623 นั้นบัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สิน” มิใช่ “มรดก” ทรัพย์สิน
ดังกล่าวต้องที่ได้มาจากการประกอบศาสนกิจดังเช่น น ารถยนต์มาถวายแก่พระภิกษุโดยเฉพาะหรือ
น าเงินปัจจัยมาท าบุญแก่พระภิกษุในการท าพิธีกรรมทางศาสนา วันเข้าพรรษาโดยที่มีบุคคลมากมาย
น าเงินมาท าบุญแก่พระภิกษุโดยเฉพาะ เมื่อเป็นเช่นนี้การอุปสมบทเป็นพระภิกษุมิใช่อุปสมบท เพ่ือ
ประกอบอาชีพที่สามีภรรยาแบ่งหน้าที่กันท าเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว  แต่เป็นการอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะตามความหมายที่ว่าสละทางโลกทั้งปวงเพ่ือต้องการศึกษาพระธรรมอัน
เป็นการตัดกิเลสทั้งปวง ถึงแม้ว่าปัจจุบันการศึกษาพระธรรมทางพุทธศาสนาไม่เคร่งครัดเหมือนใน
อดีตก็ตามอาจจะเป็นเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเปลี่ยนไปที่พระภิกษุต้องการปัจจัย
มากกว่าเดิมที่มิใช่ปัจจัย 4 พระภิกษุในปัจจุบันจึงต้องการปัจจัยเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือความสะดวกสบาย
หรือต้องการน าปัจจัยไปซื้อสิ่งของเพ่ือน ามาใช้สอยภายในวัดก็ตามจึงมีความจ าเป็นต้องหาปัจจัยเพ่ิม
มากขึ้นก็อาจจะมิใช่เป็นการประกอบอาชีพโดยอาศัยพระพุทธศาสนา เพราะว่าบุคคลทั่วไปที่น าเงินไป
ถวายหรือท าบุญให้กับพระภิกษุก็ท าด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยมิได้หวังสิ่งของเป็นสิ่งตอบแทนท าเพราะ
ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสต่อพระภิกษุในฐานะตัวแทนของพระพุทธศาสนาและเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็
อาจมีผลบุญต่อตนเองภายในชาตินี้หรือชาติหน้าดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นเมื่อเป็นการได้ทรัพย์สินโดย
ทางศาสนกิจจึงไม่สมควรตกทอดแก่ทายาทเฉพาะทรัพย์สินส่วนนี้ตามความหมายของมาตรา 1623 
ส่วนทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่นทายาทขายที่ดินและน าเงินมาแบ่งให้กับพระภิกษุเงินจ านวนนี้มิใช่เงินที่ได้มา
จากศาสนกิจ ถ้าหากภายหลังพระภิกษุมรณภาพทรัพย์สินในส่วนนี้ไม่น่าตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนา
ของพระภิกษุซึ่งเงินดังกล่าวนี้น่าจะตกเป็นของทายาทโดยธรรม รวมทั้งภรรยาของพระภิกษุด้วย
ดังนั้นการศึกษาพิเคราะห์ตามมาตรา 1623 นี้จึงต้องพิเคราะห์เกี่ยวกับการได้มาแห่งทรัพย์สินใน
ระหว่างอุปสมบทที่ได้มาจากการท าบุญตามพระพุทธศาสนาหรือได้มาโดยไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
เลยเช่นได้มาในฐานะบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุตัวอย่างเช่นได้มาจากการรับมรดก เป็นต้น 
ซ่ึงจะอธิบายเกี่ยวกับการได้มาของทรัพย์สินพระภิกษุในบทที่ 3 ต่อไป 

 

                                                           
89บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก (กรุงเทพมหานคร:   

นิติธรรม, 2537), หน้า 223. 



 
บทที่ 3 

 
มาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธท์างทรัพย์สิน 

ระหว่างสาม–ีภรรยาและการตกทอดแห่งทรพัย์มรดก 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียดังที่กล่าวมาในบทที่ 2 มาแล้ว
นั้น ตัวอย่างเช่น กฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 โดยผลของกฎหมายถือว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีภรรยาเป็นอันสิ้นสุดนับตั้งแต่สามีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ฝ่ายชายที่เป็นทั้งสินเดิมและสินสมรสก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายหญิง  นับตั้งแต่ที่สามีได้อุปสมบท 
ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นเรื่องการตกทอดทรัพย์มรดกระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่สามีอุปสมบท ซึ่งจะ
แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยกฎหมายมิได้บัญญัติ
เรื่องการสิ้นสุดการสมรสในกรณีที่สามีได้อุปสมบท เมื่อกฎหมายมิได้บัญญัติไว้ความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีภรรยาก็เป็นไปตามกฎหมายและถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตหรือมรณภาพก่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็
ต้องพิจารณาเรื่องการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกของคู่สมรสตามกฎหมายมาบังคับใช้  โดยแยกอธิบาย
ดังนี้ 

 
3.1  การตกทอดทรัพย์มรดกของคู่สมรสพระภิกษุ 
  

ในอดีตกฎหมายที่น ามาบังคับใช้เกี่ยวกับการสมรสนั้นคือกฎหมายตราสามดวงซึ่ง ได้บัญญัติ
กฎหมายที่บังคับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานั้นคือ กฎหมายลักษณะผัวเมียดังที่กล่าว
มาแล้วอันเป็นกฎหมายที่เป็นจุดเริ่มต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่บังคับใช้
เกีย่วกับกฎหมายบทบัญญัติ บรรพ 5 เรื่องครอบครัว การสมรสในสมัยอดีตไม่มีการจดทะเบียนสมรส
และสามีจะมีภรรยากี่คนก็ได้ซึ่งภรรยาเหล่านั้นก็เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายลักษณะผัวเมีย ดังนั้น
สามีภรรยาที่ได้สมรสเมื่อกฎหมายดังกล่าวนี้บังคับใช้อยู่ก็ต้องน ากฎหมายมาจัดการเรื่องสินสมรสด้วย
ภายหลังกฎหมายลักษณะผัวเมียได้ถูกยกเลิกโดยการตราบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ออกมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 247890 ซึ่งเรียกว่าบรรพ 5 เดิม แต่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับนี้ในเรื่องเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคของสามีภรรยานั้นไม่เท่าเทียม
กันซึ่งสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้จัดการสินสมรสเพียงผู้เดียว ภายหลังได้มีการตรวจช าระ
ล้างกฎหมายในส่วนของบรรพ 5 เดิมนี้เสียใหม่เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 251991 และเรียกกฎหมายฉบับนี้

                                                           
90ประสพสุข บุญเดช, หลักกฎหมายครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2555), หน้า 11. 
91เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
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ว่าบรรพ 5 ใหม่ “เหตุที่มีการตรวจช าระบรรพ 5 ใหม่ก็เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. 2517) มาตรา 28 วรรคสอง ให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”92 

เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายบรรพ 5 ที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันนี้ก็เพราะกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอ่ืนๆ รวมทั้งกฎหมายในส่วนแพ่งบรรพนี้จะ
ขัดหรือแย้งกฎหมายสูงสุดไม่ได้ดังนั้นในเรื่องการจัดการสินสมรสนั้นทั้งสองฝ่ายมีอ านาจบริหาร
จัดการอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายซึ่งตามบรรพ 5 ที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันนี้นี้การสมรสตาม
กฎหมายนั้นสามีหรือภรรยาต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าหากมีการจดทะเบียนสมรสครั้งหลังสุดกับ
บุคคลอ่ืนนั้นก็เป็นสมรสซ้อนผลทางกฎหมายคือเป็นการสมรสซ้อนตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1452 
ประกอบมาตรา 1495 ถือว่าไม่มีผลผูกพันใดๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสมรส ส่วนเรื่องทรัพย์สินนั้น
ในปัจจุบัน “ได้ยกเลิกสินเดิมโดยก าหนดให้ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยามีเพียง 2 ชนิด คือ สินส่วนตัว
และสินสมรส ส่วนสินเดิมของสามีหรือสินเดิมของภรรยาที่มีอยู่ในขณะนั้นให้เปลี่ยนเป็นสินส่วนตัว
ของฝ่ายนั้นแทน”93  

กฎหมายในอดีตเกี่ยวกับทรัพย์สินของคู่สมรสในเรื่องสินเดิมและสินสมรสนั้น คือกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียได้บัญญัติในบทที่ 64 และ 72 ที่สอดคล้องสินส่วนตัวและสินสมรส ในกฎหมายปัจจุบัน
ภายหลังได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของบรรพ 5 ใหม่นี้  “โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2533”94 ซึ่ง
ในส่วนที่แก้ไขเกี่ยวกับสินสมรสระหว่างสามีภรรยานั้น แม้ว่ากฎหมายจะให้อ านาจต่างฝ่ายมีสิทธิ
บริหารจัดการเรื่องสินสมรสได้โดยล าพังแต่ก็มีบางประการที่กฎหมายวางหลักให้จัดการร่วมกันเช่น 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1476 อนุ (1) คือ การเอาที่ดินไปขายนั้นสามีและภรรยา
ต้องมีส่วนจัดการร่วมกันนั่นคือทั้งสองฝ่ายต้องให้ความยินยอมในการขายที่ดินที่เป็นสินสมรส เป็นต้น
และในปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของบรรพ 5 ที่เป็นกฎหมายน ามาบังคับใช้ใน
ปัจจุบันนี้เรียกว่า พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่
ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. 2519 

  
3.1.1  การแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานั้นกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้วางหลักเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายไว้ในแต่ละยุคสมัยได้ ดังนี้ 
3.1.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาตามลักษณะกฎหมายผัวเมียที่ชอบด้วย

กฎหมายนั้นคือ สามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียคือสามีภริยาที่สมรสกันมาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 

                                                           
92สหัส สิงหวิริยะ, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย

ครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2544), หน้า 1. 
93ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หน้า 11-12. 
94สหัส สิงหวิริยะ, เรื่องเดิม, หน้า 1. 
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2478 โดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรส95  ในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามกฎหมายลักษณะผัว
เมียก็บัญญัติไว้ในบทที่ 64 และ 72 เกี่ยวกับสินเดิมและสินสมรส ส่วนเรื่องการสิ้นสุดการสมรสนั้น
กฎหมายดังกล่าวก็บัญญัติเรื่องการหย่าขาดจากการสมรสนั้นคือ กฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 68 
ดังที่ได้ว่ากล่าวมาแล้วในบทที่สองและในการหย่าขาดจากการสมรสนั้นเมื่อมีการบังคับใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 แล้วจะน ากฎหมายลักษณะผัวเมียมาบังคับใช้ไม่ได้96การฟ้องหย่า
จะต้องใช้เหตุหย่าตามมาตรา 1516 บังคับใช้97และเมื่อมีการหย่าขาดจากกันแล้วสินสมรสก็ต้องแบ่ง
กันคนละครึ่งตามมาตรา 153398 

3.1.1.2 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามบรรพ 5 ในกฎหมายใน
อดีตก่อนที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นก็ต้องบังคับใช้กฎหมายบรรพ 5 ฉบับดังกล่าวนี้เกี่ยวกับเรื่อง
ทรัพย์สินก็ต้องน าบทบัญญัตินี้น าไปบังคับใช้เรื่องทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายคือ “ทรัพย์สินระหว่าง
สามีภรรยาแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ สินส่วนตัว สินเดิมและสินสมรส สินส่วนตัวของบรรพ 5 เก่านั้นคือ
ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว ของหมั้น หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยระบุว่าให้เป็นสิน
ส่วนตัว”99  

สินเดิมนั้นมีความหมายเหมือนกับสินส่วนตัวตามกฎหมายในปัจจุบันคือเป็นทรัพย์สิน
ที่ได้มาก่อนสมรสและสินสมรสก็คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนั้นเอง   

3.1.1.3 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ “สามีภรรยาตามบรรพ 5 ปัจจุบัน คือสามีภรรยาที่สมรสกันตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 
2533 จนถึงปัจจุบันนี้”100 ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ดังนั้นทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานั้นแยกได้ตาม
กฎหมายได้ 2 ประเภทตามมาตรา 1470101 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในกฎหมายลักษณะผัว

                                                           
95ประสพสุข บุญเดช, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย

ครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 
2549), หน้า 10. 

96ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 991/2501 สมรสกันก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 5 ขณะจะขาดจากการสมรสใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 แล้ว เหตุที่จะ
ขาดจากการสมรสต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 บังคับ และการที่สามีภริยามา
ร้างกันระหว่างใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 สามีขายทรัพย์สินสมรสไปแล้วซื้อ
ทรัพย์อ่ืนมาแทนทรัพย์นั้นก็ต้องเป็นสินสมรส แต่ทรัพย์ที่สามีหาได้มาระหว่างร้างกัน ไม่เป็น
สินสมรส 

97ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
98ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1533 บัญญัติว่า “เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้

ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน” 
99ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
100เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
101ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1470 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 

นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นสินสมรส” 
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เมียและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 แต่ละฉบับที่ถูกยกเลิกไป ตรวจช าระล้างใหม่
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเรื่องสิทธิและหน้าที่ของสามีภรรยาก็ยังน ามาบังคับใช้ในกฎหมายปัจจุบันด้วย102 

3.1.1.4 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามบรรพ 5 ที่น ามาบังคับใช้
ในปัจจุบันนี้เมื่อสามีภรรยาสมรสตามบรรพ 5 ดังกล่าวนี้ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายในเรื่องทรัพย์สิน
ระหว่างสามีภรรยามีเพียง 2 ประเภท คือ สินส่วนตัวและสินสมรสตามมาตรา 1471 และมาตรา 1474 
  

“สินส่วนตัว คือทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สินส่วนตัวของสามีก็เป็นของสามีแต่เพียงผู้เดียว ภริยา
ไม่มีส่วนเป็นเจ้าของด้วย และสินสมรส คือทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมกัน
ของสามีและภรรยาทั้งสองฝ่าย โดยสามีมีส่วนครึ่งหนึ่ง และภรรยามีส่วนอีก
ครึ่งหนึ่ง”103 

  
กล่าวโดยภาพรวมแล้วตามหลักกฎหมายที่ได้อธิบายมานั้น เมื่อเป็นสามีภรรยาที่ชอบ

ด้วยกฎหมายแล้ว ก็ต้องมีการจัดการในเรื่องทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัว
ส่วนสินสมรสต้องบริหารจัดการร่วม เมื่อมีการหย่าจากการสมรสแล้วก็ต้องมีการแบ่งสินสมรสระหว่าง
กันตามมาตรา 1474 ที่บัญญัติเรื่องสินสมรสไว้และในอีกกรณีหนึ่งคือ เรื่องทรัพย์มรดกเมื่อคู่สมรส
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เสียชีวิตก่อนตนนั้นก็ต้องน าหลักกฎหมายเรื่องการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกให้กับ
ทายาทโดยธรรมและสามีภรรยานั้นโดยผลของกฎหมายถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 
วรรคสอง ดังนั้นสามีภรรยาจึงมีสิทธิรับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งได้ตามส่วนของตน ส่วนการตกทอดแห่ง
ทรัพย์มรดกในกรณีที่ห้ามน าทรัพย์สินตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมนั้นก็จะมีกฎหมายบัญญัติไว้
โดยเฉพาะในกรณีที่สามีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทตามมาตรา 
1623 นี้ตกเป็นของวัดดังที่ได้กล่าวกันในบทที่สองมาแล้วหากพิเคราะห์ตามมาตรา 1474 แล้วก็เป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสก็ควรจะเป็นสินสมรสด้วยแต่บทบัญญัติตามมาตรา 1623 นั้นจะวาง
หลักไว้แตกต่างกันกับมาตรา 1474 

 
3.1.2  การบริหารจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 
       พาณิชย์ฉบับปัจจุบัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินของสามีภรรยานั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วาง
หลักไว้อย่างชัดเจนแล้วเรื่องสินส่วนตัวตามมาตรา 1471 และสินสมรสตามมาตรา 1474 ดังที่กล่าว
มาแล้วในบทที่ 2 และเรื่องการสมรสนั้นตามกฎหมายลักษณะผัวเมียนั้นไม่มีการจดทะเบียนสมรสแต่
ก็เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่ได้ท าการสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียและภายหลังได้

                                                           
102พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 

2477 มาตรา 4 มาตรา 5 และพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 4  

103ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หน้า 55. 
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มีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวนี้ ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ คือ เรื่องการเป็นสามีภรรยาที่
ชอบด้วยกฎหมายนั้นคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่วางหลักไว้ว่าต้องจดทะเบียนสมรสโดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
1457104 ดังนั้นถ้าได้จดทะเบียนโดยถูกต้องแล้วก็เป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายส่ วนกรณีตาม
กฎหมายลักษณะผัวเมียนั้น เมื่อได้แต่งงานกันในขณะที่กฎหมายลักษณะผัวเมียบังคับใช้อยู่การสมรส
ก็ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นเมื่อเป็นคู่สมรสโดยชอบแล้วการจัดการสินสมรส
ก็ต้องบริหารจัดการทรัพย์สินด้วยกันระหว่างสามีภรรยาทั้งนี้จะกล่าวในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภรรยาอันเกี่ยวกับการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกจะแยกอธิบายได ้ดังนี้ 

3.1.2.1 การบริหารจัดการสินส่วนตัวและสินสมรสกรณีสามีมิได้เป็นพระภิกษุ ตาม
กฎหมายได้วางหลักไว้แล้วเรื่องทรัพย์สินดังกล่าวพอจะแยกได้ คือ 

1)  สินส่วนตัวตามมาตรา 1471 ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มี
อ านาจบริหารจัดการได้ทั้งยังมีสิทธิที่ติดตามเอาคืนจากบุคคลอ่ืนที่ไม่มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินตาม
กฎหมายได้ด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างแท้จริง ดังนั้นทรัพย์สินส่วนนี้สามีหรือภรรยาจะ
ยกทรัพย์สินในส่วนของตนให้กับบุคคลอ่ืนในขณะที่ตนยังมีชีวิตหรือจะท าพินัยกรรมยกให้กับบุคคล
อ่ืนใดก็ได้ แต่ถ้ามิได้กระท าการดังกล่าวนี้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เสียชีวิตไปก่อนอีกฝ่ายดังนั้นจัดการ
ทรัพย์สินก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมรดกในมาตรา 1599105 และมาตรา 1600 ซ่ึงคู่สมรสนี้
โดยผลของกฎหมายถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมเพราะว่าได้จดทะเบียนโดยชอบแล้วตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรม
ก่อนตนนั้นอีกฝ่ายก็มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกตามส่วนที่ตนจะได้รับตามกฎหมายตามมาตรา 1629 
วรรคสอง106 โดยคู่สมรสมีสิทธิรับมรดกในส่วนที่เป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน    

2)  สินสมรสตามมาตรา 1474 ตามกฎหมายถือว่าสามีภรรยามีกรรมสิทธิ์
ร่วมกันและการจะท านิติกรรมหรือจัดการสินสมรสนั้นตามมาตรา 1476 ตัวอย่างในอนุ (3) คือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี นั้นต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดกรณีที่ต้อง
หย่าขาดกันตามกฎหมายนั้นสินสมรสดังกล่าวนี้ก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งหนึ่งตามมาตรา 1533 ซึ่งถ้า
หากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตก่อนคู่สมรสอีกฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ได้รับสินสมรสในส่วนของตนเอง
ครึ่งหนึ่งและก็ยังมีสิทธิรับมรดกในส่วนที่เป็นสินสมรสของอีกฝ่ายได้อีกตามส่วนที่ตนเองมีสิ ทธิตาม

                                                           
104ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1457 บัญญัติว่า “การสมรสตามประมวล

กฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น” 
105ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599 บัญญัติว่า “เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของ

บุคคลนั้นตกทายาท ทายาทอาจเสียสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่น” 

106ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629 วรรคสอง บัญญัติว่า “คู่สมรสที่ยังมีชีวิต
อยู่นั้นเป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635” 
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กฎหมายมาตรา 1629 วรรคสอง การแบ่งทรัพย์มรดกในส่วนที่เจ้ามรดกที่มิใช่พระภิกษุนั้นไม่ค่อยมี
ปัญหาสักเท่าไหร่นักสามารถน ากฎหมายว่าด้วยมรดกมาบังคับใช้ได้ทันที 

ยกตัวอย่างท้ังสองกรณีข้างต้นเช่น นาย ก. และนาง ข. เป็นคู่สามีภรรยาโดยชอบตาม
กฎหมายมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือนาย ค. และบิดามารดาของนาย ก. ก็ยังมีชีวิติอยู่ เมื่อนาย ก. ได้
เสียชีวิตในระหว่างสมรสนั้นทรัพย์มรดกที่เป็นสินส่วนตัวมีเพียงอย่างเดียวคือมีเงินจ านวน 900,000 
บาทและมีสินสมรสอีกเป็นเงินจ านวน 180,000 บาท และเจ้ามรดกก็มิได้ท าพินัยกรรมยกให้กับบุคคล
ใดเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบันในการแบ่งทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดย
ธรรมนั้นในกรณีทายาทชั้นบุตรก็ต้องน ามาตรา 1629 มาใช้บังคับในการแบ่งล าดับชั้นที่มีสิทธิรับ
มรดกซ่ึงในอนุ (1) คือผู้สืบสันดาน บิดามารดาก็น ามาตรา 1630 วรรคสอง ที่รับมรดกเสมือนชั้นบุตร
เมื่อผู้สืบสันดานยังมีชีวิตอยู่มาวินิจฉัยด้วยและภรรยาของเจ้ามรดกก็ต้องน ามาตรา 1629 วรรคสอง
ในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมและมาตรา 1635 อนุ (1) ผู้สืบสันดานมีชีวิตอยู่คู่สมรสก็มี
สิทธิรับมรดกเสมือนทายาทชั้นบุตรเช่นด้วยกันเหมือนกับบิดามารดาเจ้ามรดก ดังนั้นแยกวินิจฉัยได้
เป็นสองส่วนคือสินส่วนตัวและสินสมรส กรณีแรกสินสมรสมีเงินจ านวน 180,000 บาท นาง ข. ได้รับ
มรดกในส่วนนี้ครึ่งหนึ่งที่แบ่งสินสมรสระหว่างเจ้ามรดกเป็นเงิน 90,000 บาท ส่วนเงินอีกจ านวน 
90,000 บาทก็ตกเป็นสินส่วนตัวของเจ้ามรดกก็ถือว่าเป็นทรัพย์มรดกของนาย ก. ด้วย ดังนี้เงินที่เป็น
ทรัพย์มรดกท้ังหมดเมื่อรวมกันแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท จึงแบ่งเป็นสามส่วนให้กับบิดามารดา 
ผู้สืบสันดานและภรรยาของเจ้ามรดกได้เงินส่วนละ 330,000 บาท ซึ่งในการรับมรดกของนาง ข. ภรรยา
จะได้รับทรัพย์มรดกรวมทั้งสินสมรสแล้วเป็นเงินจ านวน 420,000 บาท เป็นต้น 

3.1.2.2 การบริหารจัดการสินส่วนตัวและสินสมรสกรณีที่สามีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
ซึ่งจะพิเคราะห์แยกทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายได้คือ 

1)  ทรัพย์สินของภรรยาพระภิกษุจะมีทรัพย์สินส่วนตัวและสินสมรสและทั้ง
สองกรณีนี้ก็ได้กล่าวกันมาแล้วในตอนต้นในหัวข้อ (ก) แต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะพิเคราะห์นั้นคือ
สินสมรสในระหว่างที่สามีเป็นพระภิกษุเนื่องจากในมาตรา 1501 มิได้บัญญัติไว้ว่าการอุปสมบทเป็น
พระภิกษุนั้นถือว่าการสมรสสิ้นสุด ซึ่งการอุปสมบทก็ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วว่าจะศึกษาพระธรรมวินัย
ระยะชั่วคราวหรือระยะยาว เมื่อต่างคนต่างอยู่ภรรยาของพระภิกษุก็ต้องประกอบอาชีพแต่เพียงล าพัง
ทรัพย์สินที่ท ามาหาได้นั้นก็ต้องตกเป็นสินสมรสตามกฎหมายที่วางหลักไว้ตามมาตรา 1474 รวมทั้งถ้า
บุคคลอ่ืนท าพินัยกรรมยกสมบัติให้และดอกผลสินส่วนด้วยก็เป็นสินสมรสด้วยที่กฎหมายวางหลักไว้
ชัดเจนและในมาตรา 1474 อนุ (1) นั้นมีความหมายกว้างมากที่วางหลักไว้ว่าได้มาระหว่างสมรส
ดังนั้นทรัพย์สินที่ภรรยาได้มาระหว่างนี้ไม่ว่าจะลงทุนประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ถูกลอตเตอรี่  เป็นต้น 
ดังที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วได้มาระหว่างสมรสทั้งสิ้นถ้าหากภรรยาได้เสียชีวิตก่อน ซึ่งโดยผลของตาม
กฎหมายพระภิกษุก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมก็มีสิทธิรับมรดกได้เช่นกันตามจ านวนที่ตนมีสิทธิจะ
ได้รับตามที่กฎหมายวางหลักไว้ถึงแม้ว่ามาตรา 1622 จะบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการรับมรดก
เอาไว้ก็ตามแต่ก็ไม่ตัดสิทธิที่จะรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว 

2)  ทรัพย์สินของพระภิกษุในกรณีที่เป็นสินสมรสที่ได้มาระหว่างอุปสมบทซึ่ง
ตามมาตรา 1474 นั้นถือว่าเป็นสินสมรสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินชนิดใดที่ได้มาระหว่างสมรสก็
ตกเป็นสินสมรส แต่ถ้าจะพิเคราะห์ตามบทเฉพาะเกี่ยวกับพระภิกษุแล้วนั้นตามมาตรา 1623 ดังได้
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กล่าวมาคือ ถ้าอุปสมบทและได้ทรัพย์สินมาระหว่างนี้โดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของ
พระภิกษุโดยเฉพาะไม่ตกเป็นทรัพย์สินของวัดและก็ไม่ตกเป็นสินสมรสด้วยเช่นกัน แต่ถ้าภายหลัง
พระภิกษุได้สึกออกมาทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุโดยพระภิกษุ
สามารถน าออกจากวัดมาใช้สอยได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้าพิเคราะห์ตามหลักความเป็นจริงว่าการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินดังกล่าวนี้แล้วตามกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันก็สมควรต้องค านึงถึงการได้มาของ
ทรัพย์สินว่าส่วนใดสมควรตกเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวตามกฎหมายที่วางหลักไว้เรื่องการได้มาซึ่ง
สินส่วนตัวตามมาตรา 1471 และสินสมรสตามมาตรา 1474 ดังที่กล่าวมาแล้ว 

แต่ก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าพระภิกษุไม่สึกและมรณภาพถ้าหากได้ทรัพย์สินมาจากการท าบุญ
ถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุ ถ้าพิเคราะห์แล้วเรื่องทรัพย์สินที่
ได้มาระหว่างอุปสมบทจากการท าบุญก็น่ามีความหมายนั้นคือถ้ามิได้สึกจากการเป็นพระภิกษุและ
ภายหลังเมื่อท่านได้มรณภาพทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทที่ได้จากการท าบุญก็สมควรตกเป็น
ของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ ส่วนเรื่องทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ได้มาระหว่างอุปสมบทอันเป็นทรัพย์ที่
ได้มาในฐานะบุคคลคือได้มาเป็นการส่วนตัวนั้นโดยไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุถึงแม้ว่าจะได้มาใน
ระหว่างอุปสมบทก็ตามตัวอย่างเช่น การรับมรดกในฐานทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 เป็นต้น 
ซึ่งกรณีนี้ทรัพย์สินดังกล่าวน่าจะตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทของพระภิกษุภายหลังที่ท่านได้
มรณภาพแล้วอันรวมทั้งคู่สมรสของพระภิกษุด้วย ดังนั้นปัญหาดังกล่าวนี้ต้องน าไปพิเคราะห์ต่อไป 

ดังนั้นตามประเด็นทีได้กล่าวมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการตกทอดทรัพย์มรดกของภรรยา
พระภิกษุนั้น ถ้าภรรยาได้เสียชีวิตก่อนพระภิกษุ ถ้าเจ้ามรดกมิได้ยกให้กับบุคคลอ่ืนใดก่อนเสียชีวิต
หรือมิได้ท าพินัยกรรมยกมรดกให้กับบุคคลใดนั้นโดยผลของกฎหมายทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับ
มรดกของเจ้ามรดกรวมทั้งพระภิกษุด้วยโดยผลของกฎหมายให้ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมที่ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629 วรรคสองประกอบกับมาตรา 1635 ที่ได้บัญญัติไว้ 
ดังนั้นทรัพย์สินที่ตกเป็นทรัพย์มรดกท่ีพระภิกษุมีสิทธิรับมรดกนั้นมีท้ังสินส่วนตัวและสินสมรส ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มิได้บัญญัติห้ามพระภิกษุมิไห้รับมรดกโดยเด็ดขาดเพียงแต่วาง
หลักการรับมรดกว่า ถ้าเรียกร้องทรัพย์มรดกนั้นต้องสึกตามมาตรา 1622 เท่านั้น 

  
3.2  การสิ้นสุดจากการสมรสของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  

กฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันนี้คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้บัญญัติเรื่อง
การสิ้นสุดการสมรสตามมาตรา 1501 แต่มิได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการสมรสเป็นอันสิ้นสุดในกรณีที่ได้
บวชหรืออุปสมบทซึ่งในอดีตกฎหมายที่บัญญัติไว้ในกรณีดังกล่าวนี้เกี่ยวกับการสิ้นสุดการสมรสนั้น
ตัวอย่างเช่นกฎหมายลักษณะผัวเมียที่บัญญัติไว้ในบทที่ 38 ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่น ามาบังคับใช้ในฉบับปัจจุบันตามมาตรา 1501 นั้นการสมรสสิ้นสุดตามกฎหมายมี 3 กรณีคือการ
ตาย การหย่า และศาลพิพากษาให้เพิกถอนเท่านั้น ซึ่งมาตราดังกล่าวนี้มาจากมาตรา 1497 บรรพ 5 
เดิม107 โดยจะแยกอธิบายการสมรสสิ้นสุดตามกฎหมายทั้ง 3 กรณีได ้คือ 

                                                           
107สหัส สังหวิริยะ, เรื่องเดิม, หน้า 147. 
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3.2.1  การสิ้นสุดการสมรสด้วยความตายหรือเสียชีวิต 
การสิ้นสุดการสมรสเพราะการตายของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งการสิ้นสุดด้วยความตายนั้น

โดยผลของกฎหมายมีสองกรณีคือ 
3.2.1.1 การตายโดยจากโลกนี้ไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตายโดยธรรมชาติเช่น มี

อายุมากแล้ว ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บ และตายโดยอุบัติเหตุเช่น ถูกรถชนตาย เป็นต้น ซึ่งการเสียชีวิต
ดังกล่าวนี้มีทายาทหรือบุคคลอ่ืนได้รู้เห็นหรือรับทราบในการเสียชีวิตของบุคคลดังกล่าวที่ได้ลาจาก
โลกนี้ไปแล้วจึงถือว่าเป็นการตายจริงๆไม่สามารถฟ้ืนกลับคืนมาได ้

3.2.1.2 การตายเพราะการสาบสูญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 61 
บัญญัติว่า  

 
“ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยัง
มีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ
ร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้ 
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองปี 
(1)  นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือ
สงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว 
(2)  นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกท าลาย หรือสูญ
หายไป 
(3)  นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่าน
พ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น” 

 
กรณีการตายโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 61 วางหลักไว้ว่าไปจากที่เป็นภูมิล าเนาหรือถิ่น

ที่อยู่เป็นระยะเวลา 5 ปีโดยไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่แห่งใด หรืออีกกรณีหนึ่งคือที่ถือว่าสาบสูญในระยะเวลา 
2 ปี เช่นกรณีที่อยู่ในสนามรบ เดินทางทางเรือ เป็นต้นและไม่กลับมาภูมิล าเนาหรือไม่มีใครพบเห็น
บุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี ถ้ามีผู้ร้องขอให้สาบสูญแล้วมาตรา 61 และภายหลังศาลได้มีค าสั่ง
ให้บุคคลดังกล่าวได้สาบสูญซึ่งตามกฎหมายถือว่าถึงแก่ความตายไปแล้วภายหลังได้มีค าสั่งศาล  

เมื่อพิเคราะห์การสิ้นสุดการสมรสในกรณีดังกล่าวนี้การมรณภาพจริงๆ ของพระภิกษุหรือการ
สาบสูญของพระภิกษุ ตัวอย่างเช่น ท่านได้เดินธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ โดยไม่กลับมาอยู่อาศัยในที่วัด
เดิมหรือไม่มีบุคคลใดพบเห็นท่านอีกเลยเป็นระยะเวลา 5 ปี หรืออีกรณีหนึ่งท่านได้เดินธุดงค์ไปยัง
ประเทศท่ีได้เกิดสงครามและท่านไม่ได้กลับวัดที่เป็นภูมิล าเนาหรือไม่มีบุคคลใดพบเห็นเป็นระยะเวลา 
2 ปี และศาลได้มีค าสั่งว่าพระภิกษุได้สาบสูญแล้ว  ดังนั้นตามที่ได้ยกตัวอย่างดังกล่าวนี้ โดยผลของ
กฎหมายถือว่าท่านได้มรณภาพแล้วและการสมรสก็สิ้นสุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1501 และการมรณภาพของพระภิกษุนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุอันเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทว่าทรัพย์สินส่วนใดสมควรจะตกเป็นของ
ทายาทโดยธรรมหรือตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ  แต่ถ้าต้องข้อยกเว้นตามมาตรา 
1623 นั้นก็จะไม่มีปัญหาวิเคราะห์เรื่องทรัพย์สินเพราะว่าท่านได้จ าหน่ายในระหว่างชีวิตหรือท า
พินัยกรรมเรื่องทรัพย์สินว่าสมควรจะยกให้กับบุคคลใด 
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ดังนั้นการตายหรือมรณภาพดังกล่าวนี้ ก็มีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องสินสมรสและ
สินส่วนตัวมาเก่ียวของทั้งสองฝ่ายของคู่สมรสซึ่งแยกได้ 2 ประเด็นนั้น คือ 

1. กรณีฝ่ายภรรยาได้เสียชีวิตก่อนพระภิกษุถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วจริงๆหรือการตายโดยผล
ของกฎหมายว่าด้วยสาบสูญก็ตามการจัดการทรัพย์มรดกก็ต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกมาบังคับใช้ซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาเท่าใดนักในการแบ่งทรัพย์มรดก
ระหว่างทายาทโดยธรรมในกรณีท่ีภรรยาเจ้ามรดกมิได้ท าพินัยกรรมไว้ 

2. ส่วนกรณีพระภิกษุนั้นถึงแม้ว่าท่านจะมรภาพในทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นการจัดการ
ทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกก็ต้องน าหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์น ามาบังคับใช้ซึ่งเรื่องทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทนั้นต้องพิเคราะห์ว่าท่านได้สังกัดวัด
ใดวัดหนึ่งหรือไม่ โดยในการมรณภาพทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นถ้าได้สังกัดวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็
ต้องน ากฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวน ามาบังคับใช้ในการตกทอดแห่งทรัพย์สินที่ต้องตกเป็นของวัดใด
วัดหนึ่งที่เป็นภูมิล าเนาของท่าน แต่ถ้าการมรณภาพโดยไม่สังกัดวัดใดวัดหนึ่งตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์นั้นการเป็นพระภิกษุน่าจะขาดคุณสมบัติจากการเป็นพระภิกษุจึงต้องสึกตามกฎหมายพระสงฆ์
ประเด็นดังกล่าวน่าจะพิเคราะห์ว่าทรัพย์สินของพระภิกษุสมควรตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท
โดยธรรมของพระภิกษุภายหลังที่ท่านถึงแก่มรณภาพแล้ว 

 
3.2.2  การสิ้นสุดการสมรสเพราะการหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือการฟ้องร้อง 
         ด าเนินคดีเกี่ยวกับการหย่าขาดจากการสมรส 
กฎหมายในอดีตเกี่ยวกับการหย่านั้นมีบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะผัวเมียซึ่งเป็นหนึ่งใน

ลักษณะของกฎหมายตราสามดวงตามกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 65 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบันนั้นตามมาตรา 1514108 ที่วางหลักว่าต้องตกลง
ยินยอมในการหย่าทั้งสองฝ่ายหรือฟ้องหย่าและให้ศาลมีค าพิพากษาว่าขาดจากการสมรสตามกฎหมาย
แบ่งได้ดังนี้ 

3.2.2.1  การสิ้นสุดการสมรสเพราะการหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย 
กรณีดังกล่าวนี้ที่สมัครใจในการหย่าของทั้งสองฝ่ายนั้น ต้องท าเป็นหนังสือมีพยานลง

ลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคนด้วย ดังนั้นกรณีที่ตกลงยินยอมกันก็สอดคล้องกับกฎหมายลักษณะ
ผัวเมียบทที่ 65 ว่าต้องท าเป็นหนังสือและมีพยานด้วยเช่นกัน การหย่าขาดจากการสมรสจึงมีผลตาม
กฎหมายแต่จะแตกต่างกันที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1515109 การหย่าโดย
ความยินยอมต้องจดทะเบียนหย่ากับเจ้าหน้าที่ด้วยจึงจะสมบูรณ์และภายหลังจากการหย่าขาดแล้วก็

                                                           
108ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1514 บัญญัติว่า “การหย่านั้นท าได้แต่โดยความ

ยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยค าพิพากษาของศาล การหย่าโดยความยินยอมต้องท าเป็นหนังสือและ
มีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน” 

109ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1515 บัญญัติว่า “เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตาม
ประมวลกฎหมายนี้การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่า
นั้นแล้ว” 
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ต้องแบ่งสินสมรสกันตามกฎหมายมาตรา 1533 คือแบ่งกันคนละครึ่งซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียบทที่ 68 เช่นกันแต่จะแตกต่างกันที่ได้สินสมรสในการแบ่งนั้นไม่เท่ากันนั้นคือชายได้
สินสมรส 2 ส่วนและหญิงได้ 1 ส่วนแต่ถ้าชายไม่มีทุนเดิมเลยก็แบ่งสินสมรสให้หญิง 2 ส่วนและชายได้ 
1 ส่วนดังที่ได้กล่าวในบทที่สอง ดังนั้นการแบ่งสินสมรสตามกฎหมายแพ่งฉบับปัจจุบันนั้นอาจเป็น
เพราะว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่หญิงชายมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อเป็นสามี
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสก็ต้องแบ่งกันฝ่ายละครึ่งหนึ่งดังที่ได้กล่าว
เรื่องสิทธิเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าวแล้ว 

ถ้าหากกรณีการหย่าตามกฎหมายนี้แล้วนั้นคือ เมื่อพระภิกษุและภรรยาตกลงยินยอม
จดทะเบียนหย่าขาดจากการสมรสนั้นก็ไม่มีประเด็นเรื่องการสมรสสิ้นสุดเพราะการอุปสมบทเพราะว่า
ได้จดทะเบียนหย่าขาดจากการสมรสตามกฎหมายแล้วซึ่งสินสมรสก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง ส่วน
ทรัพย์สินส่วนตัวนั้นต่างฝ่ายก็มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนจึงไม่มีปัญหาเรื่องสินส่วนตัว 

3.2.2.2  การสิ้นสุดการสมรสโดยการฟ้องร้องด าเนินคดี 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบันนั้นมิได้บัญญัติเรื่องเหตุของการหย่า

ในกรณีที่สามีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุไว้ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 นั้น
กฎหมายได้วางหลักเรื่องเหตุของการหย่าขาดจากการสมรสของสามีภรรยาโดยเจตนารมณ์ของ
กฎหมายก็น่าจะมีความหมายนั้นคือในฐานะที่เป็นฆราวาสด้วยกันทั้งคู่ไม่เกี่ยวกับพระภิกษุเลย ดังนั้น
ถ้าหากฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยานั้นได้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา 1516 อีกฝ่ายก็อ้างเหตุ
ของการฟ้องหย่าดังกล่าวได้โดยในการฟ้องร้องด าเนินคดีโดยให้ศาลมีค าพิพากษาว่าการสมรสนั้นได้
สิ้นสุดเกี่ยวกับเหตุที่ตนได้ฟ้องร้องด าเนินคดีและน าหลักฐานของค าพิพากษาของศาลไปให้เจ้าหน้าที่
เพ่ือจดทะเบียนว่าการสมรสสิ้นสุดเพราะค าพิพากษาของศาลแล้ว  

ดังนั้นถ้าหากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักเรื่องเหตุของการหย่าจาก
การสมรสในกรณีที่สามีได้อุปสมบทก็ไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ในมาตรา 1516 เรื่องเหตุของการหย่า
เพราะว่าภรรยาสามารถอ้างเหตุของการหย่าที่สามีได้อุปสมบทเพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาว่าการสมรส
สิ้นสุดตามกฎหมายแต่กฎหมายจะวางหลักเหตุของการหย่าเกี่ยวกับการอุปสมบทระยะสั้นหรือระยะ
ยาวนั้นอาจเป็นเรื่องท่ีต้องพิเคราะห์ต่อไปว่าเหตุของการหย่าเรื่องการอุปสมบทนั้นสมควรจะวางหลัก
ไว้อย่างไร  

แต่เรื่องเหตุของการหย่าจากการสมรสนั้นตามประเด็นที่น่าจะวิเคราะห์กรณีการ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้นตามมาตรา 1516 อนุ (1) และอนุ (4)  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 บัญญัติว่า  
 
“เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้ 

(1)  สามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันภรรยา
หรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้อง
หย่าได้ 

(4)  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่าย
หนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้” 
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กรณีตามมาตรา 1516 ดังที่กฎหมายวางหลักไว้ดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งเหตุของการ
หย่านั้นทั้งสองอนุมาตราได้วางหลักไว้คือ เลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนเป็นสามีภรรยาหรือมีชู้หรือร่วม
ประเวณีเป็นอาจิณกับผู้อ่ืนหรือจงใจทิ้งร้างกันเกินหนึ่งปี ซึ่งทั้งสองอนุมาตรานี้ถ้ามาพิเคราะห์กรณีอนุ 
(1) นั้นเหตุของการฟ้องหย่าที่ เป็นไปได้มากที่สุดนั้นคือเป็นฝ่ายภรรยาของพระภิกษุตัวอย่างเช่น 
แต่งงานมีสามีคนใหม่หรือร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณหรือมีชู้เป็นต้น โดยฝ่ายพระภิกษุอ้างเหตุ
ฟ้องหย่าได้ในกรณีอนุ (1) นี้ได้ตามกฎหมายซึ่งอาจจะฟ้องหย่าภายหลังที่ภรรยามีสามีคนใหม่ระยะเวลา
ใดก็ได้อย่างเช่น 10 ปีหรือ 15 ปีก็ได้เนื่องจากว่ากฎหมายมิได้วางหลักไว้ว่านับแต่รู้หรือควรได้รู้
ภายในระยะเวลาใดดังนั้นพระภิกษุมีสิทธิฟ้องหย่าภายในระยะกี่ปีก็ตามแต่เจตนาของพระภิกษุและ
ตามอนุที่ (4) ก็จะเป็นกรณีที่ฝ่ายสามีที่ต้องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้นจะเป็นการจงใจทั้งร้างกัน
เกินหนึ่งปี ต้องพิเคราะห์ตามอนุ (4) ซึ่งตามอนุ (4) นี้น่าจะเป็นประเด็นเหตุของการฟ้องหย่าได้มาก
ที่สุดในกรณีท่ีสามีต้องการอุปสมบทจึงเข้าเหตุของการฟ้องหย่าที่วางหลักไว้ว่าจงใจทิ้งร้างกันเกินหนึ่ง
ปีโดยกรณีอนุ (4) ฝ่ายภรรยาของพระภิกษุอ้างเหตุของการฟ้องหย่ากับพระภิกษุได้ตามกฎหมายและ
หากภายหลังศาลมีค าพิพากษาให้สิ้นสุดการสมรสก็ต้องแบ่งสินสมรสตามมาตรา 1533 นั้นคือ แบ่ง
คนละครึ่งเท่าๆ กัน แต่การฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 อนุ (4) นี้ก็น่าจะเป็นธรรมกับภรรยาในการแบ่ง
สินสมรสที่ตนเองหามาได้ด้วยตัวคนเดียว เนื่องจากว่าเป็นเจตนาของภรรยาที่ต้องการจะฟ้องหย่ากับ
สามีที่ได้อุปสมบทอยู่แล้ว 

 
3.2.3  การสิ้นสุดการสมรสโดยศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอน 
กรณีดังกล่าวนี้จะเป็นการสมรสที่เป็นโมฆียะที่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายในมาตรา 1503110 อันจะแยก

การสมรสที่ฝ่ายสามีหรือภรรยาสามารถด าเนินคดีฟ้องร้องเพ่ือขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนการ
สมรสซึ่งเมื่อมีค าพิพากษาแล้วถือว่าการสมรสนั้นได้สิ้นสุดตามมาตรา 1502 โดยประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1502 บัญญัติว่า “การสมรสที่เป็นโมฆียะสิ้นสุดเมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอน”
อธิบายได้ดังนี ้

1. กรณีที่ชายและหญิงได้กระท าการสมรสอายุยังไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ตามมาตรา 1448 
หมายถึงชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุไม่ครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์หรือทั้งสองคนอายุไม่ครบสิบเจ็ดปี
บริบูรณ์ แต่จะมีข้อยกเว้นในกรณีที่มิได้ร้องขอให้ศาลเพิกถอนการสมรสชายและหญิงอายุครบ 17 ปี
บริบูรณ์หรือหญิงมีครรภ์ก่อนอายุครบสิบเจ็ดปีโดยผลของกฎหมายให้ถือว่าการสมรสสมบูรณ์มาตั้งแต่
ต้นที่ได้มีการสมรสแล้วตามมาตรา 1504 วรรคสอง 

2. กรณีที่สมรสโดยส าคัญผิดในตัวคู่สมรสการสมรสนั้นตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 1505 
วรรคแรก ตัวอย่างเช่น นางสาว ก. และนางสาว ข. เป็นฝาแฝดกัน ภายหลังนาย ค. ต้องการสมรสกับ
นางสาว ข. แต่เมื่อได้สมรสแล้วภายหลังรู้ว่ามิใช่นางสาว ข. แต่เป็นนางสาว ก. ดังนี้นาย ค. สามารถ
ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการสมรสได้ การส าคัญผิดตัวในคู่สมรสนี้มิใช่ส าคัญผิดในฐานะของคู่สมรส

                                                           
110ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1503 บัญญัติว่า “เหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษา

เพิกถอนการสมรสเพราะเหตุว่าเป็นโมฆียะ มีเฉพาะในกรณีที่คู่สมรสกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 1448 
มาตรา 1505 มาตรา 1506 มาตรา 1507 และมาตรา 1509” 



56 

เช่นคิดว่านางสาว ข. เป็นคนมีฐานะร่ ารวยแต่ความจริงฐานะทางบ้านยากจนเช่นนี้ไม่มีสิทธิร้องขอให้
เพิกถอนได้ แต่การร้องขอให้เพิกถอนนี้ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่การสมรสซึ่งถ้าผ่านพ้นเก้า
สิบวันนับแต่วันสมรสจะร้องขอเพิกถอนไม่ได้ตามมาตรา 1505 วรรคสอง 

3. กรณีการสมรสโดยถูกฉ้อฉลถึงขนาดซึ่งถ้าไม่มีการฉ้อฉลก็จะไม่ท าการสมรสการสมรสนั้น
ตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 1506 วรรคแรก และต้องเป็นการกระท าของคู่สมรสเท่านั้นที่สามารถร้อง
ขอให้เพิกถอนได้ถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่สามฉ้อฉลหลอกลวงให้สมรสกันก็ไม่สามารถร้องของเพิกถอน
ไดต้ามมาตรา 1506 วรรคสอง ตัวอย่างเช่น นางสาว ก. ตั้งครรภ์กับนาย ข. แต่นาย ข. ยากจนจึงไม่
ต้องการสมรสด้วยนางสาว ข. จึงมาหลอกนาย ค. ว่าตั้งครรภ์กับนาย ค. ดังนี้เมื่อนาย ค. รู้ภายหลัง
สมรสแล้วว่ามิได้ตั้งครรภ์กับตนก็สามารถร้องขอให้เพิกถอนได้ แต่กรณีกลับกันถ้านาย ข. ไม่ต้องการ
แต่งงานกับนางสาว ก. นาย ข. มาหลอกนาย ค. ว่านางสาว ก. ตั้งครรภ์กับนาย ค. และได้แต่งงานกัน
เพราะกลัวนางสาว ก. จะอับอายและภายหลังทราบว่านางสาว ก. มิได้ตั้งครรภ์กับตนแต่ตั้งครรภ์กับ
นาย ข. ดังนี้นาย ค. จะร้องขอให้เพิกถอนการสมรสไม่ได้ การร้องขอให้เพิกถอนกรณีฉ้อฉลนี้ต้องร้อง
ขอภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่รู้หรือควรรู้ถึงการฉ้อฉลหรืออย่างช้าสุดก็ต้องร้องขอภายในหนึ่งปีนับแต่
การสมรสถ้าหากผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะร้องขอเพิกถอนไม่ได้ตามมาตรา 1506 วรรคสาม 

4. กรณีการสมรสเพราะถูกข่มขู่แต่ต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่แล้วก็จะไม่ท าการสมรส 
การสมรสตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 1507 วรรคแรก ตัวอย่างเช่นถ้าไม่สมรสกับนางสาว ก. แล้ว
ตนเองต้องถูกฆ่าตายหรือจะมีการท าลายชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลของตนเองจึงต้องจ ายอมแต่งงานด้วย 
การเพิกถอนการสมรสเพราะถูกข่มขู่ต้องร้องขอภายในหนึ่งปีนับแต่รู้ถึงการข่มขู่ตามมาตรา 1507 
วรรคสอง 

5. กรณีการสมรสที่ผู้เยาว์ไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามมาตรา 
1454 การสมรสตกเป็นโมฆียะตามาตรา 1509 และเฉพาะบุคคลดังกล่าวนี้สามารถร้องของเพิกถอน
การสมรสได้ตามมาตรา 1510 วรรคแรก แต่ถ้าในกรณีที่ชายและหญิงนั้นมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ทั้ง
คู่หรือหญิงมีครรภ์ถึงแม้ว่าชายหรือหญิงจะมีอายุไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ตามบุคคลดังกล่าวข้ างต้นจะ
ร้องขอให้เพิกถอนไม่ได้ตามมาตรา 1510 วรรคสอง การร้องขอเพิกถอนการสมรสดังกล่าวนี้ต้องร้อง
ขอภายในหนึ่งปีนับแต่รู้ถึงการสมรสและถ้าผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวก็ร้องขอไม่ได้ตามมาตรา 1510 
วรรคสาม 

เมื่อพิเคราะห์การเพิกถอนการสมรสทั้ง 5 กรณีนี้แล้วสามารถน ามาพิเคราะห์การเพิกถอน
การสมรสในกรณีที่การอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้หรือไม่ โดยอธิบายไดด้ังนี้ 

1. กรณีเรื่องอายุนั้นไม่มีปัญหาส าหรับฝ่ายชายเพราะว่าการอุปสมบทนั้นต้องมีอายุยี่สิบปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ซึ่งถ้าหากอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ไม่สามารถอุปสมบทได้ประเด็นเรื่องอายุฝ่ายชายจึง
ไม่ต้องน ามาวิเคราะห์อีกต่อไปเพราะไม่สามารถร้องขอให้เพิกถอนในกรณีนี้ แต่ถ้าฝ่ายชายสมรสก่อน
อายุครบสิเจ็ดปีบริบูรณ์และภายหลังได้บวชเป็นสามเณรและเมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ก็อุปสมบท
กรณีดังกล่าวนี้ก็สามารถร้องของเพิกถอนการสมรสได้  ส่วนฝ่ายหญิงนั้นประเด็นที่ไม่มีปัญหามา
วิเคราะห์อีกต่อไปคือฝ่ายหญิงมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วหรือหญิงมีครรภ์ถึงแม้ว่าอายุยังไม่ครบ
ยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ตามกฎหมายก็วางหลักมิให้เพิกถอนการสมรส ดังนั้นกรณีท่ีจะร้องของให้เพิกถอนได้ก็
คือกรณีเรื่องอายุเฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้นที่อายุไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์โดยกฎหมายวางหลักให้มีสิทธิร้อง
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ขอเพิกถอนการสมรสได้แต่ต้องร้องของภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดส าหรับเหตุที่จะร้องขอ
เพิกถอนได้อย่างเช่นภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่การสมรส เป็นต้น 

2. กรณีเรื่องส าคัญผิดในตัวคู่สมรสการสมรส การสมรสโดยถูกฉ้อฉลถึงขนาด การสมรส
เพราะถูกข่มขู่หรือการสมรสที่ผู้เยาว์ไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้นก็ต้องร้องขอเพิกถอนตามที่กฎหมายได้วางหลักไว้ ถึงแม้ว่าจะได้ อุปสมบทระยะสั้นหรือ
ระยะยาวก็ตามก็ต้องร้องขอเพิกถอนการสมรสได้ตามกฎหมายที่ก าหนดระยะเวลาให้เพิกถอน 

 
3.3  ชนิดทรัพย์สินของวัดหรือทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างอุปสมบท 
   

พระภิกษุกับทรัพย์สินนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอถึงแม้ว่าพระธรรมวินัยจะวางหลักห้าม
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่สะสมทรัพย์สมบัติเป็นของตนเองก็ตาม แต่ในเรื่องบริหารจัดการวัดตาม
พระราชบัญญัติพระสงฆ์ดังที่ว่ากล่าวในบทที่สองนั้น เจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีหน้าที่
บริหารจัดการวัดโดยทั่วไปดังนั้นทรัพย์สินที่ได้จากการท าบุญถวายในการพัฒนาวัดนั้นพระภิกษุก็ต้อง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆถึงแม้ว่าจะมิใช่เจ้าอาวาสก็ตามพระภิกษุรูปอ่ืนๆ ก็มีส่วนเกี่ยวของ
กับทรัพย์สินที่ท าบุญถวายให้กับวัดหรือพระภิกษุเป็นการส่วนตัวอธิบายได้ ดังนี้  

 
“ ในคัมภีร์อรรถกถามีหลักการที่ชัดเจนในการแยกแยะทรัพย์สินของส่วนตัวกับ
พระสงฆ ์คือ 

1. สิ่งของเหล่านั้นถวายแก่สงฆ์หรือถวายเป็นส่วนตัว ถ้าถวายแก่สงฆ์ย่อม
เป็นของส่วนรวม แต่ถ้าถวายเป็นส่วนตัวต้องพิจารณาว่าเหมาะสมตามพระธรรม
วินัยหรือไม่  

2. สิ่งของเหล่านั้นมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ถ้ามีขนาดใหญ่ย่อมเป็นของ
ส่วนรวม แต่ถ้ามีขนาดเล็กต้องพิจารณาว่าเหมาะสมตามพระวินัยหรือไม่”111 
 
ซึ่งถ้าหากจะวิเคราะห์เรื่องทรัพย์สินที่ศาสนิกชนได้ท าบุญถวายทรัพย์สินเข้ามาอยู่ในอาราม

หรือวัดนั้นก็อาจแยกได้ 2 กรณ ีคือ 
1. ประเด็นแรกทรัพย์ที่เป็นของวัดโดยตรงหรือเป็นของส่วนรวมโดยทั่วไปแล้วนั้นศาสนิกชน

ส่วนใหญ่จะนิยมท าบุญหรือบริจาคทรัพย์สินเช่น เงินให้กับวัดเพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในการ
สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่น สร้าง
พระพุทธรูป อุโบสถเป็นต้น ดังนั้นเงินที่ได้แต่ละครั้งนั้นสมควรตกเป็นของวัดเพราะเจตนาของศาสนิก
ชนคือถวายเงินเพ่ือสร้างวัดโดยเฉพาะและก็มีทรัพย์สินอีกหลายอย่างที่เป็นทั้งสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถวายให้กับวัดอย่างเช่น ถวายที่ดินเพ่ือสร้างวิหารหรือถวายรถยนต์ให้กับวั ดเพ่ือให้
พระภิกษุเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับกิจนิมนต์เป็นต้น ดังนั้นตามกรณีที่ได้ยกตัวอย่าง
ดังกล่าวนี้ทรัพย์สินทั้งหมดก็สมควรเป็นของส่วนรวมคือเป็นทรัพย์สินของวัด 

                                                           
111ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, เรื่องเดิม, หน้า 37-38. 
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2. ประเด็นที่สองทรัพย์ที่เป็นของพระภิกษุโดยเฉพาะซึ่งเป็นทรัพย์ที่ได้จากการถวายให้กับ
พระภิกษุโดยเฉพาะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่น รถยนต์ แต่ฆราวาสต้องการถวาย
ให้กับพระภิกษุรูปนั้นๆเป็นการส่วนตัวหรือเงินที่ได้จากการใส่ซองบริจาคเพ่ือถวายให้เป็นการส่วนตัว 
ดังนั้นต้องดูตามเจตนาที่ฆราวาสต้องการถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะหรือไม่และทรัพย์สินส่วนของ
พระภิกษุที่ได้มาตามมาตรา 1622 และการได้ทรัพย์สินมาโดยทางอ่ืนซึ่งจะกล่าวในหัวข้อการตกทอด
ทรพัย์สินของพระภิกษุหัวข้อต่อไปโดยทรัพย์สินในประเด็นที่สองนี้เป็นทรัพย์สินของพระภิกษุทั้งสิ้นที่
ไม่เก่ียวกับวัด 

 
3.4  การตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุ 
  

การตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 1623 ที่ได้มาระหว่างอุปสมบทและในส่วนมาตรา 1624 เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาก่อน
อุปสมบทดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ซึ่งเป็นบทเฉพาะที่เกี่ยวกับพระภิกษุ ดังนั้นในประเด็นทรัพย์สิน
ที่ได้มาก่อนอุปสมบทนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าใดนักในการแบ่งทรัพย์มรดกแก่ทายาทโดยธรรม แต่
ประเด็นปัญหานั้นคือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทนี้ต้องพิเคราะห์ในประเด็นนี้ซึ่งเคยมีหลักค า
พิพากษาของศาลฎีกาที่ 135/2498 ที่วินิจฉัยว่าการอุปสมบทไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการสมรสดังนั้น
ตามฎีกาที่ 135/2498 นี้ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาก็ยังคงมีอยู่และตามมาตรา 
1623 นั้นวางหลักว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทหากภายหลังพระภิกษุมรณภาพทรัพย์สิน
ดังกล่าวนี้ตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ ดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับการตกทอดแห่งทรัพย์สิน
หรือทรัพย์มรดกของพระภิกษุนั้นต้องพิเคราะห์ว่าทรัพย์สินชนิดใดควรจะตกทอดแก่วัดที่เป็น
ภูมิล าเนาหรือทายาทโดยธรรมของพระภิกษุที่มีสิทธิจะได้รับทรัพย์สินของพระภิกษุอย่างเป็นธรรม
ต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกันต่อไป 

  
3.4.1  ความหมายของพระภิกษุ  
พระภิกษุหรือพระสงฆ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ให้ค านิยามไว้และ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็มิได้ให้ความหมายไว้ เช่นกัน ซึ่งเคยมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 504/2461 
วินิจฉัยไว้ว่า  “พระจีนเป็นนักพรต มิใช่พระภิกษุสงฆ์”ฉะนั้นพระภิกษุในพุทธศาสนาที่เราพบเห็นใน
เมืองไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือนิกายหินยานหรือเถรวาทที่ห่มผ้าเหลืองพบเห็นได้ทั่วไปตามวัดหรือส านัก
สงฆซ์ึ่งได้ท าการอุปสมบทตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  

พระสงฆ์ หมายถึง หมู่ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติของตามพระธรรมวินัย
หรือได้แก่ภิกษุในพระพุทธศาสนา หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า112  

พระภิกษุ หมายความถึง บุคคลที่อุปสมบทในศาสนาของพระพุทธเจ้า แต่ไม่กินความถึงแม่ชี
และสามเณร และน่าจะรวมถึง พระลังกา พระเขมร พระพม่า พระญวณในประเทศไทย113 

                                                           
112พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ “ค าวัด” 
113อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง, เรื่องเดิม, หน้า 74. 
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ดังนั้น พระภิกษุ หมายถึง บุคคลที่อายุยี่สิบปีขึ้นไปได้ท าการอุปสมบทในศาสนาพุทธตาม
กฎหมายพระสงฆ์ที่นุ่งห่มผ้าเหลืองเป็นหลักและได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า 

 
3.4.2  ความหมายของวัด  
เมื่อกล่าวถึงวัดในสังคมไทยสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็คือ วัดนั้นต้องมีโบสถ์ วิหาร พระ

เจดีย์ และพระภิกษุสามเณร เป็นต้น ถึงแม้ว่าวัดจะไม่มีพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยมานานแล้ว ก็ถือว่า
เป็นวัดซึ่งทุกคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าวัดร้าง หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนตามแต่ละสถานที่ เนื่องจากชาว
ไทยส่วนใหญ่แล้วจะนับถือศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยดังนั้นทุกจังหวัดในประเทศ
ไทยจะมีวัดสร้างอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นวัดที่มีภิกษุสามเณรอาศัยอยู่หรือที่เป็นวัดร้างที่พระภิกษุ
สามเณรเคยอยู่อาศัยก็มีมาก เนื่องจากในอดีตการศึกษาเล่าเรียนนั้นส่วนมากแล้วจะมีการบวชเรียน
หนังสือตามวัดเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือออกและสามารถเขียนหนังสือได้ด้วย เมื่อสึกออกมาแล้วจะได้มี
ความรู้ติดตัวเพ่ือประกอบอาชีพต่างๆ หรือบางรูปบวชเรียนแล้วก็อาจไม่สึกเลยก็มีและแม้แต่ใน
ปัจจุบันก็ยังมีการบวชเรียนตามวัดซึ่งพบเห็นอยู่มากมายแต่การศึกษาในการบวชเรียนนั้นอาจจะ
แตกต่างจากในอดีตโดยการบวชเรียนในปัจจุบันนี้จะเรียนทั้งทางโลกและเรียนพระธรรมวินัยควบคู่กันไป 

3.4.2.1 ความหมายของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 
 
“วัด ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้เปน 3 อย่าง คือ อารามหลวงอย่าง 1 
อารามราษฎร์อย่าง 1 ที่ส านักสงฆ์อย่าง 1 

1.  อารามหลวง คือ วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระ
กรุณาโปรดให้เข้าจ านวนบาญชี นับว่าเปนพระอารามหลวง 

2.  อารามราษฎร์ คือ วัดซึ่งได้พระราชทานวิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้า
บาญชี นับว่าเปนวัดหลวง 

3.  ที่ส านักสงฆ์ คือ วัดซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา”114 
 
อารามหลวง คือ วัดที่พระเจ้าแผ่นดินได้สร้างขึ้นตามเจตนาของผู้ปกครองแผ่นดิน

หรือประเทศวัดที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างขึ้นนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงโดยทันทีไม่จ าต้องมี
การขึ้นบัญชีแต่ประการใด115และอีกประเภทหนึ่งคือทรงกรุณาโปรดเกล้าให้เข้าจ านวนบัญชีนี้น่าจะ
หมายถึงยื่นจดทะเบียนต่อส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ในปัจจุบันการสร้างวัดในประเภทที่ทรง
โปรดเกล้าฯนี้หากพิเคราะห์แล้วการสร้างวัดดังกล่าวน่าจะเป็นรัชทายาทเป็นผู้สร้างประการหนึ่งและ
ข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปเป็นผู้สร้างประการหนึ่ง 

                                                           
114พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 มาตรา 5 
115สุนทร มณีสวัสดิ์, สถานะทางกฎหมายของวัดไทย (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), หน้า 20. 
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อารามราษฎร์ คือ วัดที่ได้มีการพระราชทานสร้างอุโบสถส าหรับพระภิกษุสามเณรได้
ปฏิบัติสังฆกรรม116 ตามหลักพระธรรมวินัยของพระภิกษุอย่างเช่นสวดมนต์ท าวัดเช้า ท าวัดเย็น เป็นต้น 

ส านักสงฆ์ คือ วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานสร้างอุโบสถซึ่งอาจจะมีเพียงกุฏิเป็นที่
พ านักส าหรับพระภิกษุแต่ในทางปฏิบัติแล้วพระภิกษุต้องมีการสังฆกรรมตามพระธรรมวินัยก็น่าจะมี
การสร้างศาลาเพ่ือประกอบพิธีร่วมกัน ในปัจจุบันส านักสงฆ์ก็มีมากมายที่ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนต่อ
ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ได้มีการสร้างอุโบสถอย่างเป็นถาวร 

3.4.2.2  ความหมายของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484   
“วัดมีสองอย่าง (1)  วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว (2)  ส านักสงฆ”์117 
ตามพระราชบัญญัติปี พ.ศ. 2484 ฉบับนี้ในหมวดที่ 4 จะบัญญัติเกี่ยวกับวัดและใน

ส่วนของเจ้าอาวาสซึ่งมี 8 มาตรา ตั้งแต่มาตราที่ 38 ถึงมาตรา 45 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการสร้างวัดนั้น
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง118 

3.4.2.3  ความหมายของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2535   
“วัดมีสองอย่าง (1)  วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (2)  ส านักสงฆ์ให้วัดมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”119 
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ในหมวดที่ 5 มีทั้งหมด 9 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 31 ถึง

มาตรา 39 ในหมวดนี้จะวางหลักเรื่องวัดกับเจ้าอาวาสเช่นเดียวกับฉบับปี พ.ศ. 2484 แต่จะมีการ
บัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องบรรพชิตและฆราวาส การสร้างวัดก็เป็นไปตามกฎกระทรวงเหมือนกันแต่
บัญญัติไว้ในมาตรา 32 จะแตกต่างจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ที่บัญญัติไว้ต่างมาตรา
กันซึ่งการสร้างวัดก็เป็นไปตามกฎกระทรวงเช่นกัน ดังนั้นถ้าต้องการจะสร้างวัดต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1120 ได้วางหลักไว้ 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับเดิมในมาตรา 72 (2 )121คือวัดวาอาราม
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายส่วนแพ่ง แต่ภายหลังได้มีการตรวจช าระกฎหมายใหม่คือ พระราชบัญญัติ
ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. 2535 ใน

                                                           
116สังฆกรรม หมายถึง กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไปรวมกันท าภายในสีมาเช่น อุโบสถ การ

สวดปาติโมกข์ (คัมภีร ์ว่าด้วยวินัยสงฆ์ 227 ข้อ) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
117พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 38 
118พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 39 บัญญัติว่า การสร้าง การตั้ง การรวม 

การโอน การย้าย และการยุบเลิกวัด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
119พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม     

(ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2535 มาตรา 31 
120กฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2507 ออกตามความในของพรระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 

1505  
121พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 

ที่ได้ตรวจช าระใหม่ ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2468  
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มาตรา 65122 วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในฉบับดังกล่าวนี้ดังมีค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 2008/2500 วัดที่ตั้งข้ึนตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นนิติบุคคลซ่ึงเมื่อเป็นนิติ
บุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วเจ้าอาวาสจึงเป็นผู้จัดการดูแลวัดทั้งหมดและในทางปฏิบัตินั้น
ก็จะมีคณะกรรมการวัดได้กระท าการแทนเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดทุกๆ  อย่าง ส่วนส านัก
สงฆ์ตามมาตรา 31 (2) กฎหมายก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลเช่นกันซึ่งเคยมีค าพิพากษาฎีกาที่ 1932/2526 
ที่มีค าพิพากษาว่า “ส านักสงฆ์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแล้ว แม้จะยังไม่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาก็เป็นนิติบุคคล” และภายหลังศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาฎีกาที่ 6065/2554 
โดยมีค าพิพากษาว่า“ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 31 บัญญัติว่า วัดมีสองอย่าง 
(1) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (2) ส านักสงฆ์ ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวแสดงว่าวัดที่จะเป็นนิติบุคคลได้ต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว  เมื่อวัดที่มิได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาจึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล” ดังนั้นวิเคราะห์ตามหลักฎีกาดังกล่าวนี้วัดหรือ
ส านักสงฆ์ท่ีมิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงมิได้เป็นวัดตามความหมายของกฎหมายพระสงฆ์และ
เมื่อมิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วก็ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเช่นกัน 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย แม้ว่าจะมีการนับถือลัทธินิกายแตกต่างกันกันไป โดย
ศาสนาพุทธนั้นจะแบ่งแยกนิกายได้สองนิกายคือนิกายเถรวาทหรือหินยานอย่างหนึ่ง นิกายมหายาน
อีกอย่างหนึ่งซึ่งทั้งสองนิกายนี้เรียกศาสนสถานลักษณะเดียวกันว่า “วัด”123 ในประเทศไทย
พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่แล้วจะนับถือนิกายเถรวาทเพราะว่าจะปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า
เพ่ือดับกิเลสของตนโดยไม่บิดเบียนหลักค าสอนพระพุทธศาสนาและการอุปสมบทเป็นพระภิกษุทุกรูป
นั้นจ าต้องมีภูมิล าเนาเป็นของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้วางหลักไว้ในมาตรา 27124 ถ้า
ไม่สังกัดวัดใดวัดหนึ่งหรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วต้องสละสมณเพศดังนั้นจึงสอดคล้องกับประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่วางหลักเรื่องภูมิล าเนาไว้ดังที่กล่าวในบทที่ 2 มาแล้วแต่ตามกฎหมาย
พระสงฆ์ภูมิล าเนาก็มีเพียงสองแห่งคือสังกัดอยู่ในวัดหรือส านักสงฆ์เท่านั้นจะพักอาศัยเป็นการถาวร
ตามบ้านที่ฆราวาสทั้งหลายได้อยู่อาศัยไม่ได้ถ้าหากฝ่าฝืนก็ต้องลงโทษตามพระธรรมวินัยและถ้าไม่
ปฏิบัติตามก็อาจมีการพิจารณาให้สึกออกมาไม่สมควรจะเป็นพระภิกษุอีกต่อไป แต่การสังกัดวัดใดวัด
หนึ่งยังมีบางกรณีที่พระภิกษุมีภูมิล าเนาสองแห่งในเวลาเดียวกันซึ่งศาลเคยมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
661/2550 “พระภิกษุ พ. มีถิ่นที่อยู่ 2 แห่ง คือที่วัดหัวป่าและวัดผู้คัดค้าน ซึ่งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38 ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิล าเนาของบุคคลนั้น จึงต้องถือว่าวัดหัว
ป่าเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุเพ่ิมแห่งหนึ่งด้วย”  

วิเคราะห์ตามหลักฎีกาดังกล่าวนี้อาจเป็นเพราะว่าท่านได้พ านักอาศัยอยู่ที่วัดสองแห่ง
นี้อยู่เป็นประจ าโดยมีเจตนาที่ต้องการอยู่อาศัยในวัดทั้งสองแห่งนี้อย่างเป็นถาวรซึ่งหลักฎีกานี้จะ

                                                           
122ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 บัญญัติว่า นิติบุคคลจะมีข้ึนได้ก็แต่ด้วย

อาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน  
123สุนทร มณีสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
124พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม     

(ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2535 มาตรา 27 
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คล้ายคลึงกับค าพิพากษาฎีกาที่ 1681/2515 ที่ว่ากล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ฉะนั้นเมื่อพระภิกษุ พ. 
มรณภาพแล้วทรัพย์สินก็ควรต้องตกเป็นของวัดทั้งสองแห่งตามค าพิพากษาดังกล่าว 

วัด หมายถึง สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหารและที่อยู่ของสงฆ์หรือ
นักบวช เป็นต้น125 

ดังนั้น วัด หมายถึง สถานที่หรือที่พ านักของพระภิกษุสามเณร เพ่ือใช้เป็นที่ปฏิบัติ
สังฆกรรมตามหลักพระธรรมวินัยอันสอดคล้องกับภูมิล าเนาตามกฎหมายส่วนแพ่งที่พระภิกษุต้องมี
เจตนาอาศัยอยู่อย่างถาวรถึงแม้ว่าจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยในบางช่วงก็ตามเช่น ช่วงเข้าพรรษาเดินทาง
ไปจ าพรรษาหรือปฏิบัติพระธรรมวินัยที่วัดอื่น ครั้นออกพรรษาก็กลับมาอาศัยที่วัดเดิม เป็นต้น  

 
3.4.3  ภูมิล าเนาของพระภิกษุที่ไปเดินธุดงค์ 
ภูมิล าเนาของพระภิกษุที่เกี่ยวข้องกับการมรณภาพของพระภิกษุนั้นในเรื่องการตายหรือ

มรณภาพจริงๆ และการสาบสูญโดยผลของกฎหมายให้ถือว่าตายหรือมรณภาพตามหัวข้อ 3.2.1 นั้น
ดังนั้นจึงต้องน ามาพิเคราะห์เพิ่มเติมเก่ียวกับการเดินธุดงค์ของพระภิกษุ 

พระภิกษุตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้ปฏิบัติสืบทอดประเพณกีันมาเกี่ยวกับการเดินธุดงค์
แต่ในสมัยอดีตนั้นการเดินธุดงค์อาจจะเริ่มต้นเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาเกี่ยวกับค าสอนของ
พระพุทธเจ้าตามพระธรรมวินัยเพ่ือเทศนาฆราวาสตัวอย่างเช่น สอนเรื่องการท าความดีละเว้นความ
ชั่วเป็นต้น จึงต้องมีการเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหลายๆหมู่บ้านดังนั้นก็ต้องมีการค้างแรมในป่า
บ้างหรือในหมู่บ้านบ้างตามแต่จะพักอาศัยได้และการเดินธุดงค์ก็ใช่ว่าจะมุ่งสอนตามหลักศาสนาเพียง
อย่างเดียวพระภิกษุบางรูปต้องการความสงบบ าเพ็ญภาวนา ตัดกิเลสเพ่ือให้ตนเองพ้นทุกข์และใน
ปัจจุบันก็ยังมีการเดินธุดงค์เหมือนในอดีตถึงแม้ว่าจะมิได้เผยแผ่ศาสนาเช่นในอดีตมากนักเพราะว่า
เกือบทุกหมู่บ้านจะมีวัดที่พระภิกษุอาศัยอยู่ประจ าหมู่บ้านอยู่แล้วแต่เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาหรือเสร็จกิจ
จากการเดินธุดงค์ท่านก็ได้เดินทางกลับมาพักอาศัยอยู่ที่วัดที่เคยพักอาศัยอยู่ประจ าที่ท่านได้สังกัดอยู่ 
ดังนั้นวัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และถ้าพิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา 27 แล้วจึงมีประเด็นที่จะวิเคราะห์ว่าเป็นภูมิล าเนา
ของพระภิกษุคือ 

3.4.3.1 การสังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งซึ่งในปัจจุบันวิธีปฏิบัติก่อนที่จะอุปสมบทนั้นใน
เบื้องต้นผู้ที่ต้องการอุปสมบทต้องท าหลักฐานในการเขียนประวัติของตนเองและการขอสังกัดในวัดใด
วัดหนึ่งตัวอย่างเช่น ถ้าได้อุปสมบทระยะสั้นหรือระยาวก็ตามและต้องการสังกัดในวัดที่พระอุปัชฌาย์
เป็นเจ้าอาวาสก็ท าหลักฐานในการขออุปสมบทเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นแต่ถ้าต้องการสังกัดในวัดอ่ืนก็ต้อง
ท าหลักฐานในการขออุปสมบทสองชุดเนื่องจากว่าชุดแรกพระอุปัชฌาย์จะเก็บไว้เป็นหลักฐานและชุด
ที่สองที่ต้องการสังกัดภายหลังที่ได้อุปสมบทแล้วก็ให้เจ้าอาวาสที่พระภิกษุต้องการไปสังกัดนั้นเก็บไว้
หนึ่งชุดเป็นต้นและในส่วนที่พระภิกษุต้องการจ าพรรษาระยะเวลานานนั้นตามกฎ ระเบียบของเถร
สมาคมจะต้องมีการออกหนังสือสุทธิให้กับพระภิกษุรูปนั้นๆ เพ่ือเป็นหลักฐานของพระภิกษุรูปนั้นๆ
อย่างเช่น ชื่อ ฉายา อุปสมบทเม่ือไหร่ สังกัดอยู่ที่วัดไหนเป็นต้นโดยระเบียบมหาเถรสมาคมก าหนดวิธี
                                                           

125พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
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ปฏิบัติในหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2507 ภายหลังได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในฉบับ พ.ศ. 2357 และ
ท้ายสุดได้มีการร่างระเบียบมหาเถรสมาคมก าหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2546 แต่ยัง
ไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากยังไม่ยกเลิกฉบับ พ.ศ. 2537 โดยระเบียบดังกล่าวนี้ก าหนดให้พระอุปัชฌาย์
ออกหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุของตนที่ได้ท าการอุปสมบทซึ่งหนังสือสุทธิดังกล่าวนี้ต้องเป็นหนังสือ
ทีส่ านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้จัดพิมพ์เท่านั้น  

3.4.3.2 ถ้าหากว่าพระภิกษุต้องการจะย้ายไปสังกัดอยู่วัดอ่ืนนอกเหนือจากการที่ระบุ
ไว้ในหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุแล้วโดยในหนังสือสุทธินั้นก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการขอย้ายสังกัด
วัดซึ่งพระภิกษุต้องท าหลักฐานสลักหลังในหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุในการขอย้ายไปสังกัดในวัด
นั้นๆโดยให้เจ้าอาวาสที่ปกครองในวัดนั้นรับรองในการย้ายสังกัดวัด 

3.4.3.3 ในการอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้นต้องมีกฎ ระเบียบเพ่ือใช้บังคับกับพระภิกษุ
ที่ได้กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังนั้นจึงได้มีการออกกฎเถรสมาคมแต่ละฉบับใน
ความผิดในแต่ละประเด็นที่พระภิกษุได้กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งในประเด็น
ความผิดที่พระภิกษุได้กระท าผิดพระธรรมวินัยเพ่ือลงโทษตามพระธรรมวินัยตามค าวินิจฉัยว่าได้
กระท าความผิดจริงและคณะผู้พิจารณามีค าวินิจฉัยให้พระภิกษุที่กระท าผิดให้สละสมณเพศตามกฎ
เถรสมาคมฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงโทษนิคหกรรม (ลงโทษตามพระธรรมวินัย) ตามข้อที่ 
62 ซึ่งตามข้อที่ 62 นี้เป็นวิธีบังคับตามค าวินิจฉัยในการลงโทษตามพระธรรมวินัยโดยมีข้อความตาม
กฎเถรสมาคมนั้น คือ 

กฎเถรสมาคมในข้อที่ 62 “ข้อ 62 ถ้าจ าเลยดังกล่าวในข้อ 61 ไม่ยอมรับนิคหกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.  ไม่ยอมรับนิคหกรรมตามค าวินิจฉัยให้สึก ไม่สึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่
ได้รับค าวินิจฉัยนั้นอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 ซึ่งก าหนดโทษอาญาไว้ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

2.  ไม่ยอมรับนิคหกรรมตามค าวินิจฉัยไม่ถึงให้สึกให้ผู้บังคับบัญชารายงานโดยล าดับ
ถึงมหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมวินิจฉัยและมีค าสั่งให้สละสมณเพศแล้วไม่สึกภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัยของมหาเถรสมาคม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรค 2 ซึ่งก าหนดโทษ
อาญาไว้ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

ในกรณีเช่นนี้ ให้พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด
ของจ าเลยรูปนั้นขออารักขาต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักร” 

และในประเด็นความผิดที่พระภิกษุฝ่าฝืนนั้นคือในกรณีที่พระภิกษุรูปใดไม่สังกัดในวัด
ใดวัดหนึ่งหรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่งตามกฎเถรสมาคมฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการให้
พระภิกษุสละสมณเพศและพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองวัดหรือคณะสงฆ์ในเขตท้องที่ที่พบ
พระภิกษุรูปนั้นอย่างเช่นในกรณีพระภิกษุที่ได้เดินธุดงค์ในปัจจุบันนี้ที่พระภิกษุบางรูปไม่มีวัดที่สังกัด
อยู่หรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งตามข้อที่ 3 โดยมีข้อความตามกฎเถรสมาคมนั้น คือ 

กฎเถรสมาคมในข้อที่ 3 “ข้อ 3 ในกรณีระภิกษุรูปใด 
3.  ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งหรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่งให้พระภิกษุผู้ด ารง

ต าแหน่งปกครองวัดหรือพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ในเขตท้องที่ที่พบพระภิกษุรูปนั้น
มีอ านาจหน้าที่วินิจฉัยให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้” 
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ดังนั้นถ้าพระภิกษุที่ได้กระท าความผิดไม่ยอมรับโทษตามค าวินิจฉัยโดยไม่สึกตามกฎ
เถรสมาคมตามข้อที่ 62 หรือภายหลังผู้มีอ านาจดังกล่าวนี้ได้มีค าวินิจฉัยให้พระภิกษุสละสมณเพศ
ตามข้อที่ 3 ดังกล่าวข้างต้นนั้นซึ่งในประเด็นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อที่ 62 นั้นจึงต้องกระท าการบังคับให้
พระภิกษุให้สึกตามข้อที่ 62 วรรคท้ายโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าฝ่ายราชอาณาจักรที่มี
อ านาจในการบังคับให้พระภิกษุที่ได้กระท าความผิดให้สึกตามค าวินิจฉัยดังกล่าวนี้ หรือในประเด็นที่
พระภิกษุได้การกระท าการฝ่าฝืนตามข้อที่ 3 นั้นคือไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งหรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่
เป็นหลักแหล่งซึ่งอาจจะในเป็นกรณีที่พระภิกษุได้ถูกขับออกจากวัดจึงไม่มีวัดที่สังกัดอยู่และก็ไม่มีที่อยู่
เป็นหลักแหล่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เมื่อถูกขับออกจากวัดก็ต้องหาวัดอ่ืนสังกัดอยู่และถ้าหาวัด
ที่สังกัดไม่ได้จึงต้องกระท าการบังคับให้พระภิกษุให้สึกตามกฎเถรสมาคมฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2538) ว่า
ด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศตามข้อที่ 7 โดยมีข้อความตามกฎเถรสมาคมในข้อที่ 7 นั้นคือ 

กฎเถรสมาคมในข้อที่ 7 “ข้อ 7 พระภิกษุผู้ต้องค าวินิจฉัยให้สละสมณเพศต้องสึก
ภายในสามวัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยนั้น 

ในกรณีที่พระภิกษุรูปนั้นไม่สึกภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้พระภิกษุผู้มีอ านาจ
หน้าที่จัดการให้พระรูปนั้นสละสมณเพศขออารักขาต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักรเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามค าวินิจฉัย”  

3.4.3.4 กล่าวโดยสรุปแล้วเมื่อหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุได้ระบุชัดเจนแล้วว่าพระ
ธุดงค์รูปนั้นสังกัดวัดไหนและภายหลังที่ท่านมรณภาพในระหว่างที่ธุดงค์ดังนั้นวัดที่ท่านได้สังกัดตาม
หลักฐานหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุได้ระบุไว้ก็ต้องสันนิษฐานว่าเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉะนั้นเมื่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1623 ได้
วางหลักไว้ว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทตกทอดเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุซึ่ง
ภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้นก็คือตามที่หนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุระบุไว้ว่าท่านได้สังกัดอยู่วัดใดที่
ได้รับทรัพย์สินภายหลังที่พระภิกษุที่ได้ธุดงค์มรณภาพ แต่ถ้าไม่มีหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุแสดง
ตนว่าชื่อฉายาว่าอย่างไรสังกัดวัดไหนโดยตรวจสอบไม่ได้ว่าท่านได้อุปสมบทตามหลักพระพุทธศาสนา
หรือในกรณีมีหนังสือสุทธิแต่ไม่มีวัดที่สังกัดระบุไว้หรือมีวัดที่สังกัดแล้วแต่ท่านได้ถูกขับไล่ออกจากวัด
และหาวัดอ่ืนที่จะสังกัดไม่ได้จึงไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงขาดคุณสมบัติจากการเป็นพระภิกษุตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ดังนั้นตามกฎเถรสมาคมในฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2521) ตามข้อที่ 62 หรือฉบับ
ที่ 21 (พ.ศ. 2538) ในข้อที่ 3 และข้อที่ 7 นั้นเมื่อพระภิกษุได้ฝ่าฝืนการลงโทษพระธรรมวินัยและมีค า
วินิจฉัยให้สึกหรือพระภิกษุไม่สังกัดวัดใดวัดหนึ่งหรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีค าวินิจฉัยให้สละ
สมณเพศ แต่พระภิกษุไม่สึกดังนั้นพระภิกษุผู้มีอ านาจหน้าที่จัดการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ
โดยขออารักขาต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักรเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นคือบังคับให้
ต้องสึก เมื่อภายหลังได้สละสมณเพศแล้วตามค าวินิจฉัยจึงเป็นฆราวาสแล้วและภายหลังได้เสียชีวิตจึง
ต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกมาบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องการตกทอดทรัพย์
มรดกตามมาตรา 1599 และมาตรา 1600 ที่วางหลักว่าเมื่อเจ้ามรดกตายให้ทรัพย์มรดกตกทอดแก่
ทายาทโดยในส่วนของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องน ามาตรา 1629 วรรคสองมาบังคับใช้ที่
บัญญัติให้คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นทายาทโดยธรรมและในการรับมรดกก็ต้องเป็นไปตามส่วนตาม
มาตรา 1629 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 1635 



65 

3.4.4  ชนิดของทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุในระหว่างอุปสมบท 
พระภิกษุอาจได้รับทรัพย์สินระหว่างอุปสมบทนั้นได้หลายทางดังที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วเช่น

รับมรดก จากการท าบุญเป็นต้น ถึงแม้ว่าพระธรรมวินัยมิให้สามารถรับเงินทองสะสมทรัพย์สินตาม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในปัจจุบันนี้พระภิกษุก็ต้องเก่ียวข้องกับทรัพย์สินอย่างหนีไม่พ้นตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดคือทรัพย์สินที่ได้มอบถวายในการท าบุญในแต่ละครั้งที่ได้ไปเทศนาตามสถานที่ต่างๆดังที่
ได้เห็นกันบ่อยๆและเป็นข่าวอยู่เป็นประจ าที่มีปัญหาเรื่องการจัดการทรัพย์สินที่ได้จากท าบุญจากศา
สนิกชนเพื่อน าไปบริหารจัดการตามวัตถุประสงฆ์เกี่ยวกับวัดเพราะว่ามีทรัพย์สินเป็นจ านวนมากดังนั้น
จึงต้องแยกส่วนทรัพย์สินของวัดและส่วนของพระภิกษุไว้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนซึ่งจะอธิบายการ
ได้มาแห่งทรัพย์สินของพระภิกษุได้ดังนี้  

3.4.4.1 การรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 เจตนารมณ์
ของกฎหมายนี้คือเป็นเรื่องการรับมรดกของพระภิกษุเพราะว่าเป็นผลของกฎหมายที่วางหลักเรื่องการ
รับมรดกของทายาทตาม มาตรา 1599 วรรคแรกเมื่อพระภิกษุก็เป็นทายาทโดยธรรมคนหนึ่งของเจ้า
มรดกนั้นก็ต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่ได้วางหลักเอาไว้ ส่วนทายาทที่ได้รับมรดกนั้นตามกฎหมายมีสอง
กรณีคือการรับมรดกในฐานะทายาทตามมาตรา 1603 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1603 บัญญัติว่า “กองมรดกย่อมตกทอด
แก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 

ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” 
ดังนั้นจะวิเคราะห์การรับทรัพย์มรดกของทายาทตามมาตรา 1603 ไดด้ังนี้ 
1.  ทายาทโดยธรรม คือเป็นทายาทของเจ้ามรดกโดยตรงตามกฎหมายในกรณีนี้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับมรดกของพระภิกษุในอดีตคือ กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 ดังที่
กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 นั้นจะมีส่วนสอดคล้องกับมาตรา 1622 ที่เกี่ยวกับการห้ามพระภิกษุเรียกร้อง
เอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไม่ได้เพราะการเรียกร้องจะเป็นการไม่เหมาะสมกับการเป็น
พระภิกษุที่แสดงความโลภอันเป็นกิเลสตัณหา ซึ่งขัดกับพระธรรมวินัยและกฎพระสงฆ์ในการเรียกรับ
เงินทองจากฆราวาสเพ่ือสะสมทรัพย์สินเป็นของตนเองดังนั้นถ้าพระภิกษุเรียกร้องก็ต้องสึกออกมา
เรียกร้องตามมาตรา 1622 ภายในอายุความด้วยและกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
จากผู้อ่ืนที่ยกให้ในฐานะทายาทโดยธรรมถึงแม้ว่าจะขัดกับกฎหมายพระสงฆ์ก็ตามซึ่งกฎหมายมรดก
ห้ามเรียกร้องเท่านั้นแต่ถ้าฆราวาสเป็นผู้แสดงเจตนายกทรัพย์สินให้กับพระภิกษุไว้โดยเฉพาะจึงจะรับ
ได้ตามกฎหมายมรดก ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการมรดกแบ่งปันทรัพย์มรดกมาถวายให้แก่พระภิกษุในฐานะ
ทายาทโดยธรรมโดยมิได้เรียกร้อง126 หรือญาติของพระภิกษุแบ่งทรัพย์มรดกให้ตามส่วนที่สมควรจะ
ได้รับนั้นซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ก็ไม่เป็นการขัดตามหลักกฎหมายที่ได้วางหลักเอาไว้ แต่ในทางกลับกันใน
กรณีท่ีบุคคลอื่นเรียกร้องมรดกซึ่งศาลเคยมีค าพิพากษาฎีกาที่ 341/2495 “พระภิกษุอาจถูกฟ้องเป็น
จ าเลยด้วยแล้วศาลพิพากษาให้พระภิกษุได้รับส่วนแบ่งมรดกไม่เป็นการขัดประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1622” ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นห้ามเรียกร้องภายหลังอุปสมบทเกี่ยวกับ

                                                           
126อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง, เรื่องเดิม, หน้า 74. 
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ทรัพย์สินเท่านั้นแต่ถ้าด าเนินฟ้องร้องคดีแล้วจึงอุปสมบทก็ได้127 เพราะว่ามูลคดีเกิดขึ้นก่อนที่จะ
อุปสมบทจึงไม่ขัดต่อกฎหมายในมาตราดังกล่าวนี้และทรัพย์สินที่ได้มาในกรณีนี้ก็เป็นการได้มาก่อน
อุปสมบทจึงต้องตามมาตรา 1624 ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 

2.  ทายาทในฐานะผู้รับพินัยกรรมซึ่งอาจจะเป็นทายาทตามข้อหนึ่งข้างต้นหรือไม่ได้
เป็นทายาทตามกฎหมายซึ่งหมายถึง ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ เลยกับเจ้ามรดกโดยเจ้ามรดกได้ท า
พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้โดยเฉพาะคือระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวนี้มีสิทธิรับมรดก
ได้เหมอืนกันตามกฎหมายในฐานะผู้รับพินัยกรรม ในอดีตนั้นมีกฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 36 ก็วาง
หลักไว้ตอนหนึ่งนั้นคือ “ถ้าคหัถผู้มรณภาพนั้นอุทิศไว้ ถวายสวิญาณกะทรัพย  แลอะวิญาณกะทรัพย
แก่เจ้าภิกษุผู้เปนญาติพี่น้อง  ลูกหลาน จึ่งรับเอาทรัพยทังนั้นเปนของเจ้าภิกษุได้” ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของมรดกนั้นตามมาตรา 1622 วรรคที่สองที่บัญญัติว่า “แต่
พระภิกษุนั้น อาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้” ตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 นั้นพิเคราะห์แล้วจะ
แตกต่างกับมาตรา 1622 ซ่ึงผู้รับมรดกนั้นต้องเป็นทายาทโดยตรงกับเจ้ามรดกเท่านั้น ส่วนตามมาตรา 
1622 วรรคสองนั้นพระภิกษุไม่จ าเป็นต้องเป็นทายาทโดยตรงของเจ้ามรดกก็ได้เพราะเจ้ามรดกมี
เจตนายกมรดกให้โดยระบุชื่อพระภิกษุไว้ในพินัยกรรมและการรับมรดกตามพินัยกรรมนี้ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายคือผลของพินัยกรรมต้องเกิดขึ้นภายหลังที่ได้อุปสมบทแล้วถ้าหากว่าเจ้า
มรดกตายก่อนที่จะอุปสมบทผลตามพินัยกรรมก็เกิดขึ้นแล้วก่อนอุปสมบทจึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อน
อุปสมบทจึงต้องตามมาตรา 1624  

ดังนั้นตามที่ได้พิเคราะห์มาทั้งสองกรณีข้างต้นนั้นพระภิกษุสามารถรับมรดกตาม
มาตรา 1622 และเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบท ส่วนกรณีทรัพย์สินยังไม่ได้ครอบครองหรือ
โอนกรรมสิทธ์ก่อนอุปสมบทและภายหลังได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแล้วตอนอุปสมบทซึ่งกรณีที่ได้รับ
ทรัพย์สินมาภายหลังอุปสมบทอาจจะเป็นเพราะว่าพินัยกรรมมีผลก่อนอุปสมบทดังที่กล่าวมาแล้วหรือ
กรณีที่ท านิติกรรมซื้อขายที่ดินมาก่อนแล้วแต่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายหลังที่ได้อุปสมบทหรือ
อีกกรณีเช่น รับมรดกก่อนอุปสมบทและภายหลังก็โอนกรรมสิทธิ์เมื่อเป็นพระภิกษุแล้ว 128ซึ่งโดยผล
ของกฎหมายถือว่าเป็นการได้ทรัพย์สินมาก่อนอุปสมบทดังนั้นทรัพย์สินดังกล่าวนี้ตกเป็นสินส่วนตัว
ของพระภิกษุและภายหลังพระภิกษุมรณภาพทรัพย์สินดังกล่าวนี้ตกเป็นของทายาทโดยธรรมของ
พระภิกษุ 

3.4.4.2 การได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยฆราวาสหรือศาสนิกชนต้องการท าบุญหรือยก
ทรัพย์สินให้โดยจะแยกอธิบายได้ดังนี้ 
1)  ทรัพย์สินที่ศาสนิกชนทั่วไปต้องการถวายหรือท าบุญให้กับวัดอย่างเช่น

น าเงินมาถวายเพ่ือสร้างอุโบสถหรือน ารถมาถวายเพ่ือความสะดวกในการที่พระภิกษุอาจเดินทางไป

                                                           
127โชค จารุจินดา, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
128ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 273–274/2475 พระภิกษุได้รับมรดกที่ดินที่มีโฉนดมาก่อนและ

ภายหลังที่ได้อุปสมบทแล้วก็โอนกรรมสิทธ์ในที่ดินเป็นชื่อของตนและพระภิกษุได้มรณภาพภายหลัง
ต่อมาโดยมิได้ท าพินัยกรรมยกที่ดินให้กับบุคคลใด ดังนั้นที่ดินไม่ตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของ
พระภิกษุแต่ตกเป็นของทายาทโดยธรรมของพระภิกษุตามมาตรา 1624 
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รับกิจนิมนต์ดังนั้นทรัพย์สินดังกล่าวนี้ตกเป็นของวัดทั้งหมดห้ามบุคคลอ่ืนใดน าไปเป็นของตน แต่จะมี
ทรัพย์สินในบางชนิดที่ถวายหรือท าบุญให้กับวัดแต่เนื่องจากทรัพย์สินบางอย่างที่วัดไม่จ าเป็นที่จะต้อง
น าไปใช้ในการพัฒนาพระพุทธศาสนาในการสร้างสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆที่จ าเป็นในการประกอบพิธีทาง
ศาสนาตัวอย่างเช่นในวันเข้าพรรษาที่ศาสนิกชนทั่วไปได้ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดและได้ท าสังฆทาน
เพ่ือท าบุญหรือถวายให้กับวัดซึ่งในส่วนของสังฆทานดังกล่าวนี้อาจจะมีทั้งของกินของใช้หรือ
เครื่องนุ่งห่มเช่นจีวรดังนั้นถึงแม้ว่าจะถวายให้กับวัดโดยเฉพาะก็ตามแต่พระภิกษุก็ต้องการปัจจัยสี่เมื่อ
ของกินของใช้หรือเครื่องนุ่งห่มที่ทางวัดไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ในการบ ารุงพระพุทธศาสนาเครื่อง
สังฆทานดังกล่าวนี้ที่ได้ถวายท าบุญให้กับวัดก็ตกเป็นของพระภิกษุที่ต้องน าไปใช้สอยในชีวิตประจ าวัน
ต่อไป 

2)  ทรัพย์สินที่ศาสนิกชนทั่วไปต้องการท าบุญถวายหรือยกให้กับพระภิกษุ
โดยเฉพาะโดยแยกอธิบายได้ดังนี้ 

(1) ศาสนิกชนทั่วไปหรือบุคคลในฐานะเครือญาติต้องการท าบุญถวาย
ทรัพย์สินให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะซึ่งอาจจะเป็นทั้งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างเช่น
ถวายรถยนต์ ที่ดินหรือเงินแต่ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทดังกล่าวนี้ก็เป็นทรัพย์สินที่ได้จาก
การท าบุญตามพระพุทธศาสนาดังนั้นทรัพย์สินที่ได้มานั้นถือว่าตกอยู่ในอารามหรือเป็นของวัดถึงแม้ว่า
จะท าบุญถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะก็ตาม 

(2) ศาสนิกชนทั่วไปหรือบุคคลในฐานะเครือญาติต้องการยกทรัพย์สิน
ให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะโดยทรัพย์สินที่ยกให้มิได้เกี่ยวกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่เป็นการยก
ให้ในฐานะบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นพ่ีของพระภิกษุ ค. และ
นาย ข. เป็นเพื่อนของพระภิกษุ ค. มาก่อนที่จะอุปสมบท เมื่อครั้นที่ยังไม่ได้อุปสมบทนั้นพระภิกษุ ค. 
ได้ช่วยเหลือบุคคลทั้งสองคนนี้ในตอนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหรือการงานต่างๆและทั้งสองคนนี้ยังไม่ได้
ตอบแทนบุญคุณนี้ภายหลังทั้งสองคนมีฐานะอยู่อย่างสุขสบายจึงต้องการตอบแทนในฐานะที่เป็น
พ่ีชายน้องชายหรือเป็นเพ่ือนกันได้ยกที่ดินให้คนละสองไร่ให้กับพระภิกษุในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับ
พระภิกษุเลย ดังนั้นที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวนี้เป็นการได้มาตามกฎหมายตามมาตรา 1471 อนุ (3) 
โดยได้รับทรัพย์สินมาโดยเสน่หาที่กฎหมายวางหลักว่าตกเป็นสินส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ แต่ตามมาตรา 1623 นั้นถือว่าที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทซึ่งมิได้น า
บทบัญญัติตามมาตรา 1471 (สินส่วนตัว) มาบังคับใช้ในการได้มาของทรัพย์สินดังนั้นทรัพย์สิน
ดังกล่าวก็ตกเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทตามเจตนารมณ์ในมาตรา 1623 

3.4.4.3  ดอกผลของทรัพย์สินที่พระภิกษุได้ทรัพย์สินมาก่อนอุปสมบท 
1)  กรณีดอกผลของสินส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นได้

บัญญัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1471 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้
“มาตรา 1474 สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน (3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว” 

ดังนั้นดอกผลที่ได้จากสินส่วนตัวนั้นโดยผลของกฎหมายถือว่าเป็นสินสมรส
ซึ่งดอกผลของทรัพย์ได้แก่ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยตามมาตรา 148 ถ้าพิเคราะห์แล้ว
ประเด็นปัญหาน่าจะมีประเด็นเรื่องดอกผลนิตินัยอย่างเช่น ก่อนอุปสมบทพระภิกษุได้น าเงินที่เป็นสิน
ส่วนตัวที่ได้มาจากการรับมรดกไปฝากธนาคารจ านวน 1 ล้านบาทและภายหลังได้อุปสมบทซึ่งในระหว่าง
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อุปสมบทได้ดอกเบี้ย 1 หมื่นบาท ดังนั้นเงินดอกเบี้ยจ านวนนี้โดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าเป็น
สินสมรส แต่ตามมาตรา 1623 นั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทและถ้าหากภายหลัง
ท่านได้มรณภาพดอกผลดังกล่าวนี้จะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามมาตรา 1623 

2)  กรณีดอกผลของสินสมรส ดังที่ได้อธิบายมาแล้วเรื่องดอกผลตามกฎหมาย
ซึ่งถ้าเป็นดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยถ้าพิเคราะห์ตามประเด็นปัญหานั้นก็จะมีทั้งสองประเด็น
ด้วยกันตัวอย่างเช่น มีที่ดินที่เป็นสินสมรสได้ท าการปลูกล าไยและสามารถเก็บผลผลิตได้ปีละครั้ง
ดังนั้นล าไยก็ตกเป็นดอกผลธรรมดาที่ภรรยาของพระภิกษุบริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวและภายหลัง
ได้น าล าไยไปจ าหน่ายได้เงินมาจ านวนหนึ่งซึ่งเงินในส่วนนี้ก็ตกเป็นสินสมรสเพราะว่าได้มาในระหว่าง
สมรสตามมาตรา 1474 และในประเด็นของดอกผลนิตินัยนั้นอาจจะคล้ายกับตัวอย่างข้างต้นที่น าเงิน
ไปฝากธนาคารแต่เงินจ านวนนี้เป็นสินสมรส ดังนั้นเงินดอกเบี้ยที่ได้มาในระหว่างนี้ก็ตกเป็นสินสมรสที่
ได้มาในระหว่างสมรสเช่นกันตามความหมายในมาตรา 1474 แต่เงินที่ได้จากการขายล าไยหรือได้
ดอกเบี้ยจากการน าเงินสินสมรสไปฝากธนาคาร ดังนั้นในส่วนทรัพย์สินที่พระภิกษุจะได้รับนั้นโดยผล
ของกฎหมายตามมาตรา 1623 นั้นก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทโดยทรัพย์สิน
ดังกล่าวนี้ไม่ตกเป็นสินสมรสและถ้าหากภายหลังท่านได้มรณภาพดอกผลดังกล่าวนี้จะตกเป็นของวัดที่
เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามมาตรา 1623 

3.4.4.4  การได้มาซึ่งทรัพย์สินของพระภิกษุโดยทางอ่ืน  
ทรัพย์สินที่ไม่ได้จากการท าบุญถวายหรือได้มาจากการรับมรดกเป็นต้น แต่เป็น

ทรัพย์สินที่พระภิกษุอาจจะปฏิบัติตนฝ่าฝืนพระธรรมวินัยและได้ทรัพย์สินนั้นๆมาระหว่างอุปสมบท
ตัวอย่างเช่น ถูกลอตเตอรี่ น าเงินที่ได้มาจากการท าบุญถวายไปฝากธนาคารและได้ดอกเบี้ยในการฝาก
เงิน ซึ่งตามที่กล่าวมานี้ถือว่าผิดพระธรรมวินัยทั้งสิ้นที่แสวงโชคหารายได้เป็นของตนเองหรือสะสม
ทรัพย์สมบัติแต่จะถือว่าเป็นอาบัติตามพระธรรมวินัยว่าร้ายแรงแค่ไหนสมควรที่จะสึกหรือไม่นั้นต้องดู
ข้อห้ามตามพระธรรมวินัยหรือกฎหมายพระสงฆ์ว่าจะลงโทษตามความหนักเบาในการฝ่าฝืนกฎหมาย
ดังนั้นทรัพย์สินดังกล่าวนี้ก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระภิกษุที่ได้จากทางอ่ืนตามความหมายนี้  

ดังนั้นเมื่อพิเคราะห์การาตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ซึ่งในกรณีตามกฎหมายของคณะสงฆ์นั้นเมื่อ
พระภิกษุมีวัดเป็นภูมิล าเนาแล้วจึงไม่ขาดคุณสมบัติของการเป็นพระภิกษุตามมาตรา 27 พระภิกษุนั้น
ก็ไม่ต้องสึกออกมาและภายหลังได้มรณภาพก็ต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น ามาบังคับใช้
เกี่ยวกับการตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุตามมาตรา 1623 ที่วางหลักว่าทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้
มรณภาพนั้นตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนา ดังนั้นทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างอุปสมบทที่ได้
ว่ากล่าวมาข้างต้นในหัวข้อ 3.5.4 ทั้งหมดนี้คือ ได้ทรัพย์สินมาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1622 ได้ทรัพย์สินมาจากศาสนิกชนท าบุญหรือถวายหรือการได้ทรัพย์สินมาโดยทางอ่ืนนั้นตก
เป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาทั้งสิ้นตามความหมายของการตกทอดทรัพย์สินในมาตรา 1623 แต่
ทรัพย์สินที่สมควรจะตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนานั้นต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่าตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายได้บัญญัติไว้นั้นทรัพย์สินส่วนใดตามหัวข้อ 3.5.4 นั้นสมควรตกเป็นของวัดหรือเป็นตกเป็น
ของทายาทของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจะวิเคราะห์การได้มาแห่ง
ทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุซึ่งโดยผลของกฎหมายนั้นภรรยา
ของพระภิกษุก็เป็นทายาทโดยธรรมด้วย 



 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 

 
การอุปสมบทของคู่สมรสกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ปัจจุบันมิได้บัญญัติว่าเมื่อสามีได้อุปสมบท

แล้วให้การสมรสเป็นอันสิ้นสุดดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็ยังคงมีอยู่ตามกฎหมาย ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันได้วางหลักไว้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มรดก
นั้นได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเรื่องการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกในมาตรา 1599 และมาตรา 1600 ที่วาง
หลักว่าทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือผู้มรณภาพนั้นตกทอดแก่ทายาทของเจ้ามรดกโดยในกรณีการ
เสียชีวิตหรือมรณภาพของเจ้ามรดกนั้นแยกได้ 2 กรณีด้วยกันคือ การตายโดยธรรมชาติหรือการตาย
จริงและการตายโดยผลของกฎหมายนั้นคือการสาบสูญตามมาตรา 61 ดังนั้นทรัพย์สินของผู้ตายหรือ
ผู้มรณภาพที่จะตกเป็นทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็น
ของผู้ตายหรือผู้มรณภาพโดยเฉพาะที่จะตกทอดแก่ทายาท ซึ่งในกรณีของพระภิกษุนั้นจะมีประเด็น
การตกทอดทรัพย์สินภายหลังที่ท่านได้มรณภาพมี 2 ประเด็นนั้นคือ ประเด็นแรกการตกทอดทรัพย์
มรดกตามตรา 1624 ที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าทรัพย์สินที่จะตกทอดเป็นทรัพย์มรดกนั้นต้องเป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทที่ทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับตามส่วนดังที่กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้และ
ประเด็นที่สองการตกทอดทรัพย์สินตามมาตรา 1623 ที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าทรัพย์สินที่ได้มา
ระหว่างอุปสมบทนั้นเมื่อพระภิกษุมรณภาพให้ทรัพย์สินตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของ
พระภิกษุ ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติว่าเป็นทรัพย์มรดกดังนั้นจึงจะน ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องมรดกมา
บังคับใช้ไม่ได้ในประเด็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทเมื่อภายหลังพระภิกษุมรณภาพ ฉะนั้น
ในการตกทอดทรพัย์สินของพระภิกษุตามมาตรา 1623 นั้นจึงไม่เป็นธรรมส าหรับภรรยาของพระภิกษุ
ที่ไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทซึ่งประเด็นเรื่องทรัพย์สินที่ได้มาระหว่าง
อุปสมบทตามมาตรา 1623 นั้นพระภิกษุได้รับทรัพย์สินมาแตกต่างกันอย่างเช่น ได้มาในทาง
พระพุทธศาสนาจากการท าบุญถวายและได้ทรัพย์สินมาโดยไม่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาโดยได้รับมาใน
ฐานะบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุเช่นการรับมรดกจากบิดามารดาตามมาตรา 1622 เป็น
ต้น ดังนั้นจึงมีประเด็นที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทและ
ภายหลังพระภิกษุมรณภาพนั้นว่าทรัพย์สินชนิดใดที่ควรตกทอดเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของ
พระภิกษุและทรัพย์สินชนิดไหนที่สมควรตกเป็นทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของ
พระภิกษุตามกฎหมายว่าด้วยมรดกกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นคือคู่สมรสของพระภิกษุตามกฎหมาย
โดยจะแยกอธิบายได้ดังนี้ 
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4.1  การรับมรดกของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 
เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมิได้ก าจัดให้มิได้รับ

มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมตามมาตรา 1603 ดังนั้นเมื่อเจ้ามรดกได้ถึงแก่ความ
ตายหรือมรณภาพ (ในกรณีที่พระภิกษุเป็นเจ้ามรดก) ทรัพย์สินของเจ้ามรดกท้ังหมดตกทอดแก่ทายาท
ตามกฎหมายโดยแยกอธิบายได้สองกรณีด้วยกันคือ 

 
4.1.1  การรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของพระภิกษุ  
พระภิกษุนั้นมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติหรือการรับมรดกใน

ฐานะทายาทโดยธรรมในกรณีคู่สมรสที่กฎหมายได้วางหลักไว้ว่าคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นทายาทโดย
ธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629 ดังนั้นพระภิกษุมีสิทธิรับมรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรมซึ่งความสัมพันธ์กันในฐานะเครือญาติได้ตามมาตรา 1629 วรรคแรก โดยมีสิทธิได้รับ
มรดกตามล าดับชั้นและในส่วนที่จะอธิบายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือการ
รับมรดกของภรรยา (เจ้ามรดก) พระภิกษุ เมื่อการสมรสยังไม่สิ้นสุดเพราะการอุปสมบทโดยผลของ
กฎหมายนั้นให้ถือว่าคู่สมรสนั้นก็เป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 วรรคสอง ดังนั้นสถานภาพ
ของพระภิกษุยังเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีสิทธิรับมรดกของภรรยาที่ได้เสียชีวิตก่อนตนได้
ตามส่วนแบ่งที่กฎหมายได้วางหลักเอาไว้ตามมาตรา 1629 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 1635 โดย
ทรัพย์มรดกของภรรยาพระภิกษุนั้นเป็นทรัพย์มรดกที่ได้มาก่อนที่สามีจะอุปสมบทและเป็นทรัพย์
มรดกที่ได้มาระหว่างคู่สมรสอุปสมบทซึ่งทรัพย์มรดกดังกล่าวนี้เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ภรรยาแต่ผู้เดียวซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวนี้ได้มาก่อนสามีอุปสมบทและภายหลังสามีได้อุปสมบท แต่
ทรัพย์สินที่ภรรยาของพระภิกษุได้มาภายหลังที่สามีอุปสมบทนั้นโดยผลของกฎหมายให้ตกเป็น
สินสมรสตามมาตรา 1474 อนุ (1) โดยทรัพย์สินที่ได้มานี้เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายภรรยาหามาได้ฝ่ายเดียว
โดยพระภิกษุมิได้มีส่วนช่วยกันท าธุรกิจด้วยกันและภายหลังภรรยาเสียชีวิตสินสมรสที่ภรรยาหามาได้
ฝ่ายเดียวเมื่อแบ่งกับพระภิกษุคนละครึ่งตามมาตรา 1533 แล้วส่วนที่ภรรยาได้รับก็ตกเป็นทรัพย์
มรดกท่ีคู่สมรสนั้นคือพระภิกษุมีสิทธิได้รับตามส่วนแบ่งของตนตามกฎหมาย 

ยกตัวอย่างเช่น นาง ก. เจ้ามรดกเป็นภรรยาได้เสียชีวิตก่อนพระภิกษุด าเจ้ามรดกมีที่ดินเป็น
สินส่วนตัว 4 ไร่ และมีสินสมรสที่ได้มาก่อนสามนีั้นคือพระภิกษุด าจะอุปสมบทเป็นเงินจ านวน 8 แสน
บาท และระหว่างพระภิกษุด าอุปสมบทนาง ก. ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีเงินเก็บเป็นเงินจ านวน 8 แสน
บาทซึ่งเงินจ านวนนี้โดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 อนุ (1) ดังนั้น
สินสมรสเมื่อรวมกันและแล้วเป็นจ านวนเงินหนึ่งล้านหกแสนบาท (1.6 ล้าน) โดยพระภิกษุด ากับเจ้า
มรดกมีบุตรด้วยกันก่อนอุปสมบทสองคนคือ นาย ข. และนาวสาว ค. ส่วนบิดามารดานาง ก. เจ้ามรดกยัง
มีชีวิตอยู่ดังนั้นการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างพระภิกษุด ากับนาง ก. เจ้ามรดกแยกได้คือแบ่งสินสมรส
ก่อนตามกฎหมายนั้นคือ ครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสต้องแบ่งกันคนละ 800,000 บาท (แปด
แสนบาท) และส่วนที่เจ้ามรดกได้รับจากการแบ่งสินสมรสนั้นก็ตกเป็นทรัพย์มรดกที่ต้องแบ่งกัน
ระหว่างทายาทโดยธรรมโดยแบ่งทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กันได้ดังนี้ บุตรทั้งสอง
คนคือ นาย ข. และนางสาว ค. ได้รับทรัพย์มรดกคนละส่วนเป็นที่ดิน 1 ไร่และเงินจ านวนคนละ 
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200,000 บาท บิดามารดาก็ได้รับทรัพย์มรดกเสมือนว่าเป็นทายาทชั้นบุตรตามมาตรา 1630 วรรคสอง 
นั้นคือที่ดิน 1 ไร่และเงินจ านวน 200,000 บาทเช่นกันส่วนพระภิกษุด านั้นได้รับทรัพย์มรดกของ
ภรรยาคือนาง ก. เจ้ามรดกภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 1629 วรรคสองประกอบกับมาตรา 
1635 อนุ (1) นั้นคือคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร
ดังนั้นพระภิกษุด าได้รับทรัพย์มีมรดกนั้นคือที่ดินจ านวน 1 ไร่ และเงินจ านวน 200,000 เมื่อรวมกับ
สินสมรสที่ได้แบ่งกันคนละครึ่งแล้วรวมเป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เป็นต้น 

  
4.1.2  การรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมของพระภิกษุ 
เรื่องพินัยกรรมตามมาตรา 1622 วรรคสองนั้นบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าพระภิกษุสามารถรับ

พินัยกรรมได้โดยไม่ต้องสึกออกมาเรียกร้องเอากับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกซึ่งเป็นเพราะว่า
พินัยกรรมนั้นได้ระบุชื่อหรือบุคคลที่รับทรัพย์มรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นหาก
ภายหลังเมื่อพินัยกรรมมีผลบังคับตามกฎหมายแล้วเมื่อมีการด าเนินคดีฟ้องร้องเรื่องทรัพย์มรดก
เกี่ยวกับพินัยกรรมแล้วก็จะไม่มีปัญหายุ่งยากมากนักเพราะเป็นพยานเอกสารที่สามารถพิสูจน์
หลักฐานได้โดยง่ายว่าพินัยกรรมนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือเป็นเอกสารปลอมดังนั้นการพิจารณาคดี
สามารถน าสืบได้ง่ายกว่าพยานบุคคลที่การพิจารณาคดีนั้นอาจบิดเบือนไปจากความจริงก็เป็นไปได้ 
ดังนั้นพระภิกษุในฐานะทายาทผู้รับพินัยกรรมนั้นจึงไม่มีความยุ่งยากในเรื่องการแบ่งทรัพย์สินของเจ้า
มรดกและถ้าหากเป็นเอกสารที่ต้องจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่แล้ว พระภิกษุซึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรม
สามารถเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยใส่ชื่อของตนได้เลยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันทีโดยผลของ
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1622 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าพระภิกษุ
ก็มีสิทธิรับพินัยกรรมได ้ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระภิกษุก็เป็นบุคคลธรรมดาแต่จะแตกต่างกันที่ใน
ฐานะในสังคมเท่านั้นเพราะว่าเมื่ออุปสมบทแล้วจึงเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นบุตรของ
พระพุทธเจ้าซึ่งต้องปฏิบัติตนในพระธรรมวินัยให้เคร่งครัดมากกว่าฆราวาสถึงแม้ว่าพระธรรมวินัยจะ
ห้ามมิให้สะสมทรัพย์สินก็ตามแต่การที่ฆราวาสหรือเจ้ามรดกท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ก็เป็นเจตนา
ที่แท้จริงของเจ้ามรดกจึงต้องรับไว้ก่อนและถ้าปฏิเสธไม่รับพินัยกรรมดังกล่าวแล้วหากค านึงถึงในเรื่อง
พระพุทธศาสนาเมื่อเจ้ามรดกท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับพระภิกษุอาจจะท าพินัยกรรมให้ในฐานะ
ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุหรือท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งถื อว่า
เป็นการท าบุญในพระพุทธศาสนาโดยในกรณีนี้ ถ้าหากว่าพระภิกษุไม่ยอมรับทรัพย์มรดกตาม
พินัยกรรมก็อาจจะเป็นบาปติดตัวพระภิกษุและทายาทของเจ้ามรดกก็อาจจะไม่พอใจเพราะว่าเจ้า
มรดกอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์และไม่ได้ทรัพย์ที่ตนได้ท าบุญเพ่ือน าไปใช้ในภพหน้าก็ได้เพราะว่าเจตนาที่
แท้จริงคือต้องการให้พระภิกษุได้รับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมของเจ้ามรดก แต่อย่างไรก็ตาม
พระภิกษุมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพย์มรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมก็ได้และการปฏิเสธไม่รับ
ทรัพย์มรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมนั้นโดยผลของกฎหมายนั้นถ้าพระภิกษุไม่ยอมรับทรัพย์มรดกตาม
พินัยกรรมผลของกฎหมายถือว่าพินัยกรรมนั้นตกไปตามมาตรา 1698 อนุ (3) การรับมรดกในฐานะ
ผู้รับโดยพินัยกรรมนี้จะแตกต่างจากการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมนั้นคือกฎหมายมิได้วางหลัก
ว่าเจ้ามรดกต้องท าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้กับทายาทโดยธรรม ดังนั้นเจ้ามรดกจึงมีสิทธิท า
พินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้กับบุคคลอื่นที่มิใช่ทายาทโดยธรรมก็ได้  
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สรุปได้ว่าพระภิกษุนั้นมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติ
ทั้งหกล าดับชั้นตามมาตรา 1629 วรรคแรกและยังมีสิทธิรับทรัพย์มรดกในส่วนของคู่สมรสตามมาตรา 
1629 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 1635 ถึงแม้ว่าตามมาตรา 1622 วรรคแรกจะวางหลักห้ามพระภิกษุ
เรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมก็ตามแต่ก็ไม่ตัดสิทธิไม่ให้ได้รับทรัพย์มรดกทั้งยังมี
สิทธิได้รับทรัพย์มรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมได้ด้วยเช่นกันดังที่กล่าวมาข้างต้นดังนั้นทรัพย์สินที่
ทายาทหามาได้ก่อนที่ท่านจะอุปสมบทและภายหลังท่านอุปสมบทแล้วเมื่อทายาทเสียชีวิตพระภิกษุมี
สิทธิได้รับทรัพย์มรดกได้ทั้งหมด 

 
4.2  การรับทรัพย์สินและมรดกของทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติและคู่สมรสของ 
       พระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  

ทรัพย์สินของพระภิกษุที่จะท าพินัยกรรมยกให้ผู้รับพินัยกรรมหรือการตกทอดมรดกแก่
ทายาทโดยธรรมนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ของพระภิกษุเท่านั้นโดยการรับทรัพย์มรดกใน
ฐานะทายาทโดยธรรมของพระภิกษุภายหลังที่ท่านมรณภาพแล้วนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อน
อุปสมบทตามมาตรา 1624 และมรดกตกทอดแก่ทายาทนั้นต้องน าบทบัญญัติในเรื่องมรดกมาบังคับ
ใช้ซึ่งทรัพย์สินของพระภิกษุที่ตกทอดเป็นทรัพย์มรดกแก่ทายาทนั้นกฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
1599 และมาตรา 1600 และการแบ่งทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของพระภิกษุนั้นต้องน า
บทบัญญัติแห่งมาตรา 1629 มาบังคับใช้ แต่การรับทรัพย์มรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมนั้นอาจจะเป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทหรือได้มาในระหว่างอุปสมบทโดยที่พระภิกษุท าพินัยกรรมยกให้ซึ่งการ
รับทรัพย์สินของพระภิกษุในฐานะผู้รับพินัยกรรมที่พระภิกษุได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นมีกฎหมาย
ไดบ้ัญญัติข้อยกเว้นไว้ตามมาตรา 1623 ตอนท้าย โดยอธิบายได้ดังนี ้

 
4.2.1  การรับทรัพย์สินและมรดกของทายาทโดยธรรมของพระภิกษุ 
ทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติและความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาของ

พระภิกษุที่มีสิทธิรับทรัพย์มรดกได้ตามกฎหมายซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1629 ดังนั้นการรับทรัพย์
มรดกของเจ้ามรดกต้องเป็นไปตามกฎหมายบัญญัติไว้โดยประเด็นของทายาทโดยธรรมในฐานะเครือ
ญาติของพระภิกษุมีสิทธิรับทรัพย์มรดกได้ตามมาตรา 1629 วรรคแรก ซึ่งการรับทรัพย์มรดกดังกล่าว
นี้เป็นทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของเจ้ามรดกที่ทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับตามล าดับชั้นว่าทายาท
โดยธรรมล าดับก่อนตนนั้นมีชีวิตอยู่หรือถ้าได้เสียชีวิตไปก่อนเจ้ามรดกแล้วจะมีบุคคลอ่ืนรับมรดก
แทนที่ขาดสายหรือไม่ ถ้าหากว่ามีชีวิตอยู่หรือมีการรับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วล าดับชั้นถัดลง
ไปก็ไม่มีสิทธิรับทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามมาตรา 1630 วรรคแรกและการรับมรดกของพระภิกษุ
นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา 1624 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์มรดกของ
พระภิกษุนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทเท่านั้นที่จะตกทอดเป็นทรัพย์มรดกที่ทายาทโดย
ธรรมมีสิทธิรับตามส่วนของตน 

ในส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือในส่วนคู่สมรสของพระภิกษุนั้นก็มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกได้
เช่นเดียวกันกับทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1629 วรรคสอง 
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โดยวางหลักให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับทรัพย์มรดกได้ตามมาตรา 
1629 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 1635 แต่คู่สมรสของพระภิกษุนั้นเรื่องการแบ่งทรัพย์สินจะ
แตกต่างจากทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติบางประการนั้นคือ  เมื่อการสมรสเป็นอันสิ้นสุด
เนื่องจากพระภิกษุมรณภาพแล้วต้องมีการแบ่งสินสมรสโดยสินสมรสนั้นเป็นการได้มาก่อนที่พระภิกษุ
จะอุปสมบทที่สามีภรรยาหามาได้ร่วมกันและอาจเป็นสินสมรสที่ภรรยาหามาได้ด้วยตัวล าพังใน
ระหว่างที่คู่สมรสอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อมีการแบ่งสินสมรสคนละครึ่งตามมาตรา 1533 แล้ว
สินสมรสในส่วนที่เจ้ามรดก (พระภิกษุ) ได้รับนั้นก็ตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตาม
มาตรา 1629  

 
4.2.2  ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับพินัยกรรมของพระภิกษุ 
ทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติและคู่สมรสของพระภิกษุอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมโดย

พระภิกษุมีเจตนาท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลดังกล่าวนี้ซ่ึงจะอธิบายดั้งนี้ 
4.2.2.1 ทายาทโดยธรรมผู้รับพินัยกรรมของพระภิกษุโดยการรับทรัพย์มรดกตาม

พินัยกรรมของพระภิกษุในประเด็นนี้คือ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทโดยพระภิกษุอาจท า
พินัยกรรมก่อนอุปสมบทหรือระหว่างอุปสมบทยกทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทให้กับทายาทโดย
ธรรมในฐานะเครือญาติและคู่สมรสของตนและภายหลังท่านได้มรณภาพแล้ว โดยทรัพย์สินที่ได้มา
ก่อนอุปสมบทดังกล่าวนี้ตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมทันที 

4.2.2.2 ทายาทโดยธรรมผู้รับพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตาม
มาตรา 1623 ตอนท้ายที่บัญญัติข้อยกเว้นเรื่องการท าพินัยกรรมจึงเป็นการท าพินัยกรรมระหว่างท่าน
ได้อุปสมบทและทรัพย์สินดังกล่าวนี้ เป็นทรัพย์สินที่ท่านได้มาในระหว่างอุปสมบทตามมาตรา 1623 
ดังนั้นทรัพย์สินดังกล่าวนี้อาจจะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุหรือ
ได้มาเพราะในฐานะเป็นพระภิกษุที่เป็นเงินถวายหรือการท าบุญก็ได้และทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาใน
ระหว่างอุปสมบทนี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุซึ่งไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดโดยพระภิกษุได้ท า
พินัยกรรมยกทรัพย์สินดังกล่าวนี้ให้ทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติหรือคู่สมรส 

 
4.3  ความไม่เป็นธรรมในการรับทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามประมวล 
       กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
เมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วนั้นถึงแม้ว่าจะอุปสมบทเป็นระยะเวลาสั้นหรือระยะยาวก็

ตามก็ต้องมีทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทซึ่งจะเป็นทั้งทรัพย์สินที่ได้มาจากการท าบุญถวายตาม
พระพุทธศาสนาหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาอันไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยได้มาในฐานะบุคคลที่ไม่
เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุดังที่ได้อธิบายมาในหัวข้อ 3.4.4 มาแล้ว ดังนั้นจึงจะวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การรับทรัพย์สินของพระภิกษุในกรณีที่พระภิกษุได้ลาสิกขาบทหรือการตกทอดทรัพย์สินหรือทรัพย์
มรดกของพระภิกษุเมื่อภายหลังที่ท่านได้มรณภาพในระหว่างอุปสมบทโดยแยกอธิบายได้ดังนี้ 
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4.3.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีพระภิกษุกับวัดที่เป็นภูมิล าเนา  
ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทดังที่อธิบายมาในหัวข้อ 3.4.4 นั้นทรัพย์สิน

ดังกล่าวจะเป็นการได้มาจากการถวายท าบุญให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะหรือแม้แต่การท าบุญให้กับ
พระพุทธศาสนาก็ตามแต่ทรัพย์สินบางชนิดนั้นวัดไม่จ าเป็นต้องใช้อย่างเช่นเครื่องสังฆทานเป็นต้น
ดังนั้นทรัพย์สินในส่วนนี้จึงเป็นการได้มาในระหว่างอุปสมบทของพระภิกษุตามมาตรา 1623 และการ
ได้ทรัพย์สินมาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะได้รับมาในระหว่างอุปสมบทก็
ตามแต่ก็มิได้รับในฐานะเป็นพระภิกษุตามพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการรับมรดกหรือการได้มาโดย
เสน่หาเป็นต้น ดังนั้นเมื่อพระภิกษุได้ลาสิกขาบทไปแล้วทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบททั้งหมดดัง
ที่ว่ากล่าวมาพระภิกษุสามารถน าออกจากวัดเป็นทรัพย์สินของฆราวาสได้โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติข้อ
ห้ามเอาไว้ ดังนั้นเมื่อทรัพย์สินที่ได้มาในฐานะเป็นพระภิกษุหรือที่ได้รับมาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับ
การเป็นพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทจึงจะวิเคราะห์เปรียบเทียบในกรณีที่พระภิกษุได้สึกเป็น
ฆราวาสไปแล้วจะเอาทรัพย์สินชนิดใดออกจากวัดเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินชนิดใดที่สมควร
ตกเป็นของวัดที่พระภิกษุได้สังกัดอยู่ตามหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ส าหรับวัดที่พระภิกษุได้สังกัดอยู่โดยอธิบายได ้ดังนี้ 

4.3.1.1 ประเด็นเรื่องทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทที่ได้มาจากการถวาย
ท าบุญหรือยกให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมตามมาตรา 1622 
วรรคสอง ในกรณีที่เจ้ามรดกต้องการยกทรัพย์มรดกเพ่ือต้องการถวายทรัพย์สินให้กับวัดแต่ได้ท า
พินัยกรรมใหก้ับพระภิกษุเป็นผู้รับพินัยกรรมแทนวัดในฐานะที่พระภิกษุอาจเป็นเจ้าอาวาสที่มีอ านาจ
จัดการทรัพย์สินของวัดเพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างเช่น ท าพินัยกรรมยกที่ดินให้กับวัดเพ่ือ
สร้างอุโบสถเป็นต้นหรือ ในกรณีที่ได้ทรัพย์สินมาจากศาสนิกชนทั่วไปหรือเครือญาติที่ท าบุญถวาย
ทรัพย์สินเพื่อท าบุญถึงแม้จะถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะก็ตามแต่ทรัพย์สินที่มานี้ก็เป็นการท าบุญ
กับพระพุทธศาสนา ดังนั้นถ้าหากพระภิกษุสึกออกมาทรัพย์สินดังกล่าวนี้ก็สมควรตกเป็นของวัดที่
พระภิกษุได้สังกัดอยู่ตามหนังสือสุทธิที่ได้ระบุไว้เนื่องจากว่าการอุปสมบทก็เพ่ือต้องการศึกษาพระ
ธรรมวินัยตามพระพุทธศาสนาและการอุปสมบทก็มิใช่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์หารายได้ให้กับ
ตนเองหรือการอุปสมบทก็มิใช่เป็นการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในสังคมไทยดังนั้นทรัพย์สินที่
ได้จากการท าบุญหรือถวายให้กับพระภิกษุนั้นเมื่อสึกออกมาก็สมควรจะน าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่าง
อุปสมบทที่ได้จากการท าบุญทั้งหมดยกให้กับวัดที่พระภิกษุได้สังกัดอยู่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่
ได้บัญญัติไว้ 

4.3.1.2 กรณีประเด็นดังกล่าวนี้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทเช่นกันแต่
เป็นทรัพย์สินที่ได้มาอันไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยได้มาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็น
พระภิกษุดังได้อธิบายมาแล้วอย่างเช่นการรับมรดกตามมาตรา 1622 วรรคแรก การได้ทรัพย์สินมา
ที่ศาสนิกชนทั่วไปหรือเครือญาติยกให้โดยไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุเพราะเป็นความพ่ึงพอใจกันใน
ฐานะส่วนตัวหรือการได้ทรัพย์สินอ่ืนดังที่กล่าวมาในหัวข้อ 3.4.4 ดังนั้นทรัพย์สินดังกล่าวนี้ก็ไม่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ได้จากการท าบุญเมื่อพระภิกษุได้สึกออกมาแล้วทรัพย์สินในส่วนนี้ก็สมควร
น าออกมาใช้สอยภายหลังที่ท่านได้สึกออกมาแล้ว 
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4.3.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีพระภิกษุกับทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติตาม  
         กฎหมาย  
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับมรดกในกรณีดังกล่าวอธิบายได้ดังนี้ 
ในประเด็นการการรับมรดกของพระภิกษุกับทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติต่างฝ่ายมี

สิทธิรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมได้เหมือนกันในกรณีที่แต่ละฝ่ายต้องการยกทรัพย์สินในส่วนของ
ตนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งตามเจตนาของตนก่อนจะมรณภาพหรือเสียชีวิตซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้จึงไม่มี
ความไม่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากเป็นเจตนาของเจ้ามรดกท่ีต้องการยกมรดกให้กับบุคคลใดก็
ได้ แต่จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดความไม่เป็นธรรมกับทายาทโดยธรรมของพระภิกษุในฐานะเครือญาติ
โดยการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติของทั้งสองฝ่ายจะแตกต่างกันเนื่องจากว่า
ฝ่ายหนึ่งเป็นพระภิกษุและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฆราวาสซึ่งถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มรณภาพหรือเสียชีวิต
ไปก่อนวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ ดังนี้ 

4.3.2.1 ประเด็นเรื่องทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติของพระภิกษุได้เสียชีวิต
ก่อนดังนั้นพระภิกษุมีสิทธิได้รับมรดกตามมาตรา 1622 โดยได้รับทรัพย์มรดกของทายาทโดยธรรม
ก่อนที่ท่านจะได้อุปสมบทและทรัพย์มรดกที่ทายาทโดยธรรมหามาได้ในระหว่างพระภิกษุอุปสมบท
โดยทรัพย์สินที่จะตกทอดเป็นทรัพย์มรดกท่ีตกทอดแก่พระภิกษุที่เป็นทายาทนั้นกฎหมายได้บัญญัติไว้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1599 มาตรา 1600 ที่วางหลักไว้ว่าเป็นทรัพย์สิน
ทุกชนิดของผู้ตาย  

4.3.2.2 ส่วนประเด็นการรับมรดกของทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติของ
พระภิกษุในกรณีที่พระภิกษุมรณภาพไปก่อนนั้นทายาทโดยธรรมของพระภิกษุมีสิทธิรับมรดกของ
พระภิกษุของพระภิกษุได้ตามมาตรา 1624 นั้นคือทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทเท่านั้นที่จะตกทอด
แก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุ แต่ทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติของพระภิกษุไม่มีสิทธิได้รับ
ทรัพย์มรดกท่ีได้มาในระหว่างอุปสมบทเนื่องจากว่าตามกฎหมายได้บัญญัติให้ทรัพย์สินตกเป็นของวัด
ที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามมาตรา 1623 ดังนั้นการรับทรัพย์มรดกของฝ่ายทายาทโดยธรรมจึง
เกิดความไม่เป็นธรรมที่ไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างอุปสมบทเมื่อภายหลังที่ท่าน
ได้มรณภาพไปแล้ว 

  กล่าวโดยสรุปในเรื่องการรับทรัพย์มรดกของทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติของ
พระภิกษุที่ไม่เป็นธรรมนั้นเนื่องจากว่าทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นเป็นทรัพย์สิน
ที่ ได้มาจากการท าบุญถวายตามพระพุทธศาสนาและเป็นทรัพย์สินที่ ได้มาอันไม่ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาโดยได้มาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุ ดังนั้นในกรณีที่ไม่เป็นธรรมใน
ส่วนของทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาตินั้นคือทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มิใช่การ
ท าบุญนี้ตกเป็นของวัดทันทีภายหลังที่พระภิกษุมรณภาพซึ่งทรัพย์สินในส่วนนี้มิใช่เป็นการท าบุญเพ่ือ
พระพุทธศาสนาเช่นการรับมรดกฉะนั้นทรัพย์ในส่วนนี้ก็ควรตกเป็นทรัพย์มรดกแก่ทายาทโดยธรรมใน
ฐานะเครือญาติของพระภิกษุ 

 
4.3.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีพระภิกษุกับคู่สมรส   
ตามที่ได้อธิบายมาแล้วในบทที่สามในหัวข้อ 3.4.4 นั้นเรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มา

ระหว่างอุปสมบทซึ่งการได้มาแห่งทรัพย์สินนั้นจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นทรัพย์สินที่ได้มาในฐานะ
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บุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินที่ได้มาในการท าบุญหรือถวายในฐานะเป็นพระภิกษุ
หรือกรณีที่ได้ทรัพย์สินโดยทางอ่ืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายถือว่าได้มาระหว่างอุปสมบทตาม
มาตรา 1623 และในส่วนกรณีทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาก่อนอุปสมบทตามมาตรา 1624 นั้นจะ
ไม่เกี่ยวกับการได้มาในฐานะเป็นพระภิกษุแต่ได้มาในฐานะเป็นฆราวาสโดยแท้ ดังนั้นทรัพย์สิน
ดังกล่าวนี้จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบของการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์
ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยอธิบายได้ดังนี ้  

4.3.3.1 การรับมรดกโดยพินัยกรรมของพระภิกษุกับภรรยานั้นต่างฝ่ายก็เป็นผู้รับ
พินัยกรรมได้ซึ่งคล้ายกับการรับพินัยกรรมของทายาทโดยธรรมที่ได้กล่าวมาตอนต้นดังนั้นการรับ
มรดกโดยพินัยกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายที่มีสิทธิรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรม
ด้วยกัน 

4.3.3.2 การรับทรัพย์สินหรือทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของพระภิกษุกับ
ภรรยาพระภิกษุ 

โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันมิได้บทบัญญัติไว้ว่า
การสมรสเป็นอันสิ้นสุดในกรณีที่ฝ่ายชายได้อุปสมบทซึ่งจะแตกต่างกับกฎหมายลักษณะผัวเมีย
อย่างเช่นในบทที่ 38 ที่วางหลักว่าเมื่อชายได้อุปสมบทแล้วการสมรสก็เป็นอันสิ้นสุดและสิน เดิม 
สินสมรสนั้นตกเป็นของหญิงทันทีดังนั้นการรับทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบันของทั้งสองฝ่ายนั้นจึงเกิดความไม่เป็นธรรมกับภรรยาพระภิกษุโดยจะอธิบาย
การรับทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินดังที่ได้อธิบายมาแล้วในบทที่ 3 ในหัวข้อ 3.4.4 ได้ดังนี้ 

1) เรื่องทรัพย์สินในกรณีสินสมรสซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ในกฎหมายตรา
สามดวงในลักษณะผัวเมียอย่างเช่นตามบทที่ 38 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีและภรรยานั้นเป็นอันสิ้นสุดทันทีเมื่อสามีได้อุปสมบท ดังนั้นเมื่อสามีต้องการจะอุปสมบท
กฎหมายลักษณะผัวเมียนั้นก็วางหลักไว้ให้สินสมรสตกเป็นของภรรยานับตั้งแต่ที่สามีได้อุปสมบทเป็น
พระภิกษุเมื่อกฎหมายได้วางหลักเรื่องความสัมพันธ์ของทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่ได้
อุปสมบทเป็นพระภิกษุกรรมสิทธิ์ในสินสมรสตกเป็นของภรรยาพระภิกษุแต่ผู้เดียวตามกฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย  

แต่การอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น
มิได้บัญญัติให้การสมรสเป็นอันสิ้นสุดเพราะการอุปสมบทดังนั้นความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่าง
สามีภรรยาก็ยังคงเป็นเช่นเดิมตามกฎหมายโดยในประเด็นเรื่องสินสมรสระหว่างสามีภรรยาก็ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้เช่นกันตามมาตรา 1474 และถ้าหากมีประเด็นเรื่องเหตุของฟ้อง
หย่าขาดจากการสมรสซึ่งถ้าหากว่าเข้าเหตุในอนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่งตามมาตรา 1516 แล้วคู่
สมรสก็มีสิทธิฟ้องหย่าได้ตามกฎหมายและถ้าหากภายหลังศาลได้มีค าพิพากษาให้หย่ากันได้ตาม
กฎหมายแล้วเรื่องสินสมรสก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งตามมาตรา 1533 โดยฝ่ายพระภิกษุนั้นมีสิทธิได้รับ
ส่วนแบ่งสินสมรสทั้งก่อนที่ตนจะอุปสมบทและสินสมรสที่ได้ภายหลังอุปสมบทตกเป็นของพระภิกษุ
ถึงแม้ว่าตนไม่ได้หามาได้ร่วมกับภรรยาก็ตามเนื่องจากว่าการสมรสยังไม่สิ้นสุดดังนั้นทรัพย์สินที่ภรรยา
หามาได้ด้วยตัวล าพังคนเดียวทรัพย์สินดังกล่าวนี้ก็ตกเป็นสินสมรสตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
1474 ซ่ึงความไม่เป็นธรรมในการแบ่งสินสมรสส าหรับคู่สมรสของพระภิกษุนั้นคือภรรยาของพระภิกษุ
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ไม่มีสิทธิที่จะได้ส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทเนื่องจากว่าตามมาตรา 1623 นั้น
วางหลักไว้ว่าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทดังที่ได้มาในหัวข้อ 3.4.4 นั้นโดยผลของกฎหมาย
นั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุเท่านั้นโดยทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นสินสมรสโดยยังมีหลักฎีกาที่ได้
มีค าพิพากษาว่าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นไม่ตกเป็นสินสมรสตามหลักฎีกาที่ 135/2498 
ที่ได้วางหลักไว้ 

ฉะนั้นจึงสรุปในการแบ่งสินสมรสตามที่ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบมาข้างต้นนี้
จึงไม่เป็นธรรมส าหรับภรรยาของพระภิกษุที่กฎหมายได้วางหลักว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบท
ไม่เป็นสินสมรสและยังมีหลักฎีกาที่ 135/2498 ก็ได้วางหลักไว้เช่นกันซึ่งในกรณีประเด็นเรื่อง
ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทโดยเป็นทรัพย์สินที่ได้มาอันไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยได้มา
ในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุดังได้อธิบายมาแล้วนั้นเช่นน าเงินส่วนตัวหรือสินสมรสไป
ฝากธนาคารและได้ดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยดังกล่าวตามมาตรา 1474 นั้นถือว่าเป็นสินสมรสแต่ตาม
มาตรา 1623 วางหลักไว้ให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทนั้นเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุจึงมิใช่
สินสมรสดังที่ได้อธิบายมาในหัวข้อ 3.4.4 ดังนั้นทรัพย์สินดังกล่าวนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ได้
จากการท าบุญซึ่งถ้าหากว่าภายหลังเมื่อมีการฟ้องเรื่องเหตุของการหย่าตามมาตรา 1516 แล้ว
ทรัพย์สินดังกล่าวที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้ก็ควรตกเป็นสินสมรสที่จะต้องน ามาแบ่งกันตาม
มาตรา 1533 ภายหลังที่การสมรสสิ้นสุด 

ยกตัวอย่างเช่น ก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุมีสินส่วนตัวเป็นเงินจ านวนหนึ่ง
ล้านบาทและระหว่างอุปสมบทน าเงินไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยจ านวนห้าหมื่นบาทซึ่งดอกเบี้ยที่ได้
จากการฝากเงินนี้เป็นการได้มาตามมาตรา 1474 อนุ (3) โดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าเป็นสินสมรส
แต่ทรัพย์สินที่ได้จากดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวนี้ไม่ตกเป็นสินสมรสเนื่องจากว่าตามมาตรา 1623 วาง
หลักไว้ให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทนั้นเป็นทรัพย์สินของพระภิกษุจึงมิใช่สินสมรสตามมาตรา 
1474 อนุ (3) จึงเกิดความไม่เป็นธรรมกับภรรยาพระภิกษุ ดังนั้นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนานี้คือดอกเบี้ยที่ได้จากการน าเงินส่วนตัวไปฝากธนาคารและได้ดอกเบี้ยเป็นเงินจ านวน
ห้าหมื่นบาทเงินจ านวนนี้ก็สมควรตกเป็นสินสมรสซึ่งถ้าหากภายหลังการสมรสเป็นอันสิ้นสุดเพราะ
การฟ้องหย่าก็ต้องน าเงินดอกเบี้ยมาแบ่งกันคนละครึ่งตามมาตรา 1533 เป็นต้น 

2) เรื่องทรัพย์มรดกของคู่สมรสตามกฎหมายตราสามดวงในลักษณะกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียในบทที่ 37 และกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 38 นั้นสินเดิมและสินสมรสนั้นตกเป็น
ของภรรยาพระภิกษุนับตั้งแต่สามีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุดังที่ได้อธิบายมาแล้วและตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันได้วางหลักไว้เรื่องสินส่วนตัวตามมาตรา 1471 นั้น
โดยกฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกรรมสิทธิ์ในสินส่วนตัวของตนเองและเมื่อภายหลังถ้าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้เสียชีวิตก่อนตนนั้นให้ทรัพย์สินดังกล่าวนี้ตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม
และฝ่ายของคู่สมรสนั้นโดยผลของกฎหมายให้ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 วรรคสอง 
ซ่ึงการแบ่งทรัพย์สินก็ต้องเป็นไปตามมาตรา 1629 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 1635 ดังนั้นในเรื่อง
ทรัพย์มรดกถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เสียชีวิตหรือมรณภาพไปก่อนตามกฎหมายทรัพย์สินที่เป็นทั้งสิน
ส่วนตัวและสินสมรสที่เจ้ามรดกได้แบ่งกับคู่สมรสแล้วสินสมรสดังกล่าวก็นั้นตกเป็นทรัพย์มรดกของ
เจ้ามรดกและตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายซ่ึงประเด็นที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบมีดังนี ้
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(1)  ในกรณีฝ่ายพระภิกษุได้มรณภาพก่อนคู่สมรสเมื่อกฎหมายมิได้
บัญญัติว่าการสมรสสิ้นสุดเพราะการอุปสมบทเหมือนกับกฎหมายลักษณะผัวเมียและโดยผลของ
กฎหมายนั้นถือว่าคู่สมรสเป็นทายาทโดยธรรมดังนั้นภรรยาจึงมีสิทธิรับทรัพย์มรดกของฝ่ายพระภิกษุ
ได้ตามส่วนแบ่งที่กฎหมายก าหนดไว้โดยทรัพย์มรดกที่ภรรยามีสิทธิได้รับตามกฎหมายนั้นเป็น
ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสที่เจ้ามรดกได้จากการแบ่งภายหลังแล้วตามมาตรา 1533 และสินส่วนตัวที่
พระภิกษุได้มาก่อนที่ตนจะได้อุปสมบทอย่างเช่นการรับมรดกตามมาตรา 1471 อนุ (3) โดยทรัพย์สิน
ที่ได้มาก่อนอุปสมบทดังกล่าวตามมาตรา 1624 นั้นวางหลักไว้ว่าให้ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทนั้น
ตกทอดเป็นทรัพย์มรดกแก่ทายาทโดยธรรมซึ่งทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกโดยชอบตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ แต่ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุตามมาตรา 1623 นั้นอาจเป็น
การได้ทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการท าบุญอย่างเช่นการรับมรดกตามมาตรา 1622 วรรคแรก ได้
ทรัพย์สินมาในกรณีที่ศาสนิกชนทั่วไปหรือเครือญาติยกให้โดยไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุเพราะเป็น
ความพ่ึงพอใจกันในฐานะส่วนตัวหรือการได้ทรัพย์สินอื่นเป็นต้น ดังนั้นทรัพย์สินที่เป็นการได้มาโดยไม่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเมื่อภายหลังพระภิกษุมรภาพก่อนคู่สมรสนั้นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาก็สมควรตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุนั้นกล่าวโดยเฉพาะคือคู่สมรสของ
พระภิกษุซึ่งยังมีความสัมพันธ์กันในเรื่องทรัพย์สินตามกฎหมายเนื่องจากการสมรสยังไม่สิ้นสุด 

(2)  ฝ่ายภรรยาได้เสียชีวิตก่อนพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันที่วางหลักไว้ว่าทรัพย์มรดกของผู้ตายตกทอดแก่ทายาทตามมาตรา 
1599 และเป็นทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายอันเป็นทรัพย์มรดกตามมาตรา 1600 โดยผลของกฎหมาย
พระภิกษุก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 วรรคสองดังที่ได้อธิบายมา ดังนั้นพระภิกษุจึง
มีสิทธิรับทรัพย์มรดกตามตามกฎหมายแต่การรับทรัพย์มรดกของคู่สมรสนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับทายาท
โดยธรรมในฐานะเครือญาติของภรรยาพระภิกษุที่เกิดความไม่เป็นธรรมในประเด็นที่ภรรยาได้
ทรัพย์สินมาในระหว่างที่สามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุซึ่งอาจจะเป็นการได้มาตามมาตรา 1471 นั้นคือ
สินส่วนตัวและตามมาตรา 1474 คือสินสมรส ดังที่ได้กล่าวมานี้จึงจะวิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องความ
ไม่เป็นธรรมของฝ่ายภรรยาที่เกี่ยวข้องกับทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติโดยธรรมของภรรยาใน
กรณีที่ทรัพย์มรดกนั้นสมควรตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติตัวอย่างเช่นภรรยาของ
พระภิกษุท าธุรกิจในระหว่างที่สามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุและได้เงินจ านวนหนึ่งล้านบาทโดยเป็นการ
ได้มาตามมาตรา 1474 อนุ (1) โดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าเป็นสินสมรสเมื่อภรรยาเสียชีวิตสินสมรส
ดังกล่าวนี้ก็ต้องแบ่งกันระหว่างคู่สมรสตามมาตรา 1533 นั้นคือแบ่งคนละห้าแสนบาทและจ านวนเงิน
ที่ฝ่ายภรรยาได้รับก็ตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม แต่เงินที่ได้มาตามมาตรา 1474 
อนุ (1) ดังที่ได้อธิบายมานั้นฝ่ายภรรยาหามาได้ฝ่ายเดียว ดังนั้นเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจนั้นคือ
เงินจ านวนหนึ่งล้านบาทนี้ควรตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติของ
ภรรยาพระภิกษุตามมาตรา 1629 วรรคแรกเท่านั้นถึงแม้ว่าโดยผลของกฎหมายนั้นถือว่าการสมรสยัง
ไม่สิ้นสุดเพราะการอุปสมบทก็ตามก็เนื่องจากว่าพระภิกษุไม่สมควรจะได้ส่วนแบ่งสินสมรสและรับ
มรดกเนื่องจากว่าพระภิกษุไม่มีส่วนในการช่วยประกอบธุรกิจกับคู่สมรสและตามพระธรรมวินัยก็ห้าม
พระภิกษุสะสมทรัพย์สินด้วยเช่นกัน  
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 กล่าวโดยสรุปในเรื่องการรับทรัพย์มรดกของภรรยาพระภิกษุนั้นไม่เป็น
ธรรมกับภรรยาเนื่องจากว่าทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาอัน
ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยได้มาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุดังนั้นทรัพย์สินใน
ส่วนนี้ก็ควรตกเป็นทรัพย์มรดกแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุกล่าวโดยเฉพาะภรรยาที่ชอบด้วย
กฎหมายเนื่องจากว่าภรรยามีสิทธิได้รับมรดกได้เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบทตามมาตรา 
1624 เท่านั้น แต่พระภิกษุมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกของภรรยาได้ตามมาตรา 1599 และมาตรา 1600 
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ตกเป็นมรดกตามกฎหมายนั้นเป็นทรัพย์สินที่ภรรยามีมาก่อนที่สามีจะอุปสมบทและ
ทรัพย์สินที่ภรรยาได้มาในระหว่างที่สามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุดังนั้นจึงไม่เป็นธรรมในการรับทรัพย์
มรดกของภรรยาพระภิกษุตามกฎหมาย 

3)  ประเด็นสุดท้ายที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องความไม่เป็นธรรมในการ
แบ่งสินสมรสในกรณีเรื่องเหตุของการฟ้องหย่านั้นอย่างเช่นตามมาตรา 1516 อนุ (1) ที่กฎหมายได้
บัญญัติไว้คือ “สามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันภรรยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ 
หรือร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้” 

ตามมาตรา 1516 อนุ (1) แล้วเมื่อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมิได้บัญญัติว่า
การสมรสเป็นอันสิ้นสุดเพราะการอุปสมบทดังที่อธิบายมาแล้วดังนั้นประเด็นฟ้องหย่าดังกล่าวนี้คือ
ฝ่ายสามีนั้นคือพระภิกษุมีสิทธิฟ้องหย่าได้ในกรณีที่ภรรยามีชู้กับชายอ่ืนหรือยกย่องชายผู้อ่ืนฉันสามี 
เหตุของการฟ้องหย่าตาม 1516 อนุ (1) นี้พระภิกษุอาจฟ้องภายหลังที่ภรรยามีชายคนใหม่เช่น อยู่กิน
ด้วยกันประมาณ 10 ปีหรือ 15 ปี โดยทรัพย์สินที่ได้มากับชายคนใหม่นี้อาจได้มาเป็นจ านวนมากซึ่งใน
ส่วนทรัพย์สินของภรรยาพระภิกษุเมื่อภายหลังได้แบ่งกับชายคนใหม่แล้วโดยผลของกฎหมายนั้นถือว่า
เป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 และยังเคยมีหลักค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ 83/2512 ที่พิพากษาว่า 
“ชายและหญิงที่มาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากัน
ตามกฎหมายแต่ทรัพย์สินที่ชายและหญิงคู่นี้ลงทุนร่วมแรงท ามาหาได้ด้วยกันถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน
มีส่วนแบ่งคนละครึ่งเท่ากัน” ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. และนาง ข. เป็นสามีภรรยากันถูกต้องตาม
กฎหมายมีเงินเก็บด้วยกันสี่แสนบาท (400,000) และภายหลังนาย ก. ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
ระหว่างที่สามีอุปสมบทนาง ข. มีชายอ่ืนคือนาย ค. อยู่ร่วมกันช่วยกันท ามาหากินประมาณ 15 ปี มี
เงินเก็บร่วมกันหนึ่งล้านบาท (1,000,000) ภายหลังพระภิกษุ ก. ฟ้องร้องเรื่องการสิ้นสุดการสมรสโดย
อ้างเหตุของการหย่าตามมาตรา 1516 อนุ (1) และศาลมีค าพิพากษาให้หย่าจากการสมรสเมื่อหย่า
จากการสมรสก็ต้องแบ่งสินสมรสกันตามาตรา 1533 ดังนั้นเงินที่นาง ข. กับนาย ค. หามาได้ร่วมกันก็
ต้องแบ่งกันคนละครึ่งนั้นคือแบ่งกันคนละห้าแสนบาท (500,000) และเปรียบเทียบตามหลักฎีกาที่ 
83/2512 เมื่อจ านวนเงินที่นาง ข. ได้รับนั้นตามมาตรา 1474 นั้นโดยผลของกฎหมายถือว่าเป็น
สินสมรสเมื่อน าไปรวมกับสินสมรสที่ท ามาหาได้กับพระภิกษุ ก. ก่อนที่ท่านจะอุปสมบทแล้วรวมเป็น
จ านวนเงินเก้าแสนบาท (900,000) โดยเงินจ านวนดังกล่าวนี้ตามกฎหมายถือว่าเป็นสินสมรสระหว่าง
พระภิกษุ ก. กับนาง ข. ก็ต้องแบ่งในส่วนเท่าๆกันตามมาตรา 1533 สรุปแล้วพระภิกษุ ก. และนาง ข. 
ได้ส่วนแบ่งสินสมรสเป็นจ านวนเงินคนละ 450,000 บาท เป็นต้น 
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ดังนั้นจึงสรุปตามตัวอย่างในประเด็นนี้ได้คือเมื่อเข้าเหตุของการฟ้องหย่าตามมาตรา 
1516 อนุ (1) แล้วและศาลมีค าพิพากษาให้การสมรสเป็นอันสิ้นสุดก็ต้องแบ่งสินสมรสซึ่งเงินจ านวน 
500,000 บาททีภ่รรยาของพระภิกษุได้แบ่งกับชายคนใหม่ดังกล่าวนี้พระภิกษุมิได้มีส่วนหาเงินด้วยกับ
คู่สมรสแต่พระภิกษุยังมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในจ านวนเงินดังกล่าวตามกฎหมายดังนั้นจึงเกิดความไม่
เป็นธรรมส าหรับคู่สมรสของพระภิกษุที่ต้องน าเงินจ านวน 500,000 บาทมาแบ่งคนละครึ่งกับ
พระภิกษุซึ่งในความเป็นจริงแล้วเงินจ านวนดังกล่าวนี้ควรเป็นทรัพย์สินของภรรยาของพระภิกษุแต่
เพียงผู้เดียว 



 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันนี้ได้บัญญัติกฎหมายเฉพาะ

เกี่ยวกับพระภิกษุไว้ตามมาตรา 1622 มาตรา 1623 และมาตรา 1624 กล่าวโดยเฉพาะนั้นคือมาตรา 
1623 บัญญัติเรื่องการตกทอดแห่งทรัพย์สินของพระภิกษุในกรณีที่ได้ทรัพย์สินมาในระหว่างอุปสมบท
แต่ทรัพย์สินดังกล่าวที่ได้มานั้นแตกต่างกันนั้นคือได้ทรัพย์สินมาจากการท าบุญตามพระพุทธศาสนา
และได้ทรัพย์สินมาโดยไม่เกี่ยวกับการท าบุญตามพระพุทธศาสนาดังที่ได้อธิบายมาแล้วโดยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีบ่ัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินพระภิกษุไว้โดยเฉพาะไว้ ดังนี้ 

มาตรา 1622 บัญญัติไว้ว่า “พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาท
โดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะสึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในก าหนดอายุความตามมาตรา 1754 แต่
พระภิกษุนั้น อาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได”้ 

มาตรา 1623 บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาอยู่ในสมณเพศนั้น 
เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น  เว้นไว้แต่
พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรม” 

มาตรา 1624 บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สิน
นั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคล
นั้นจะจ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได”้ 

1. การรับมรดกของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1622 นี้โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติไว้นั้น พระภิกษุมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกมาในฐานะทายาทโดยธรรม
ตามวรรคแรกถึงแม้ว่ากฎหมายจะวางหลักเง่ือนไขไว้ว่าต้องสึกออกมาเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกภายใน
อายุความก็ตามแต่ก็มิได้ตัดสิทธิมิให้พระภิกษุมิได้รับทรัพย์มรดกซึ่งการรับมรดกตามวรรคแรก
ดังกล่าวนี้เป็นการรับทรัพย์มรดกมาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาและ
ตามวรรคสองนั้นเป็นการได้ทรัพย์มรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมที่เจ้ามรดกมีเจตนาได้ท าพินัยกรรมไว้
ก่อนเสียชีวิต แต่กรณีวรรคสองนั้นการได้ทรัพย์มรดกพระภิกษุอาจรับมาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับ
การเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาอย่างเช่น พระภิกษุได้รับมรดกโดยพินัยกรรมในฐานะเครือญาติตาม
กฎหมายหรือได้รับมรดกในฐานะบุคคลทั่วไปที่เจ้ามรดกมีเจตนายกให้อาจเป็นเพราะว่าพระภิกษุเคย
ช่วยเหลือเจ้ามรดกในเรื่องต่างๆก่อนที่เจ้ามรดกจะเสียชีวิตและอาจรับพินัยกรรมมาในฐานะเป็น
พระภิกษุที่ศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาพระพุทธศาสนาจึงท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินเพ่ือถวาย
ท าบุญอย่างเช่นท าพินัยกรรมให้พระภิกษุรับที่ดินเพ่ือการปลูกสร้างอุโบสถในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ เป็นต้น  
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2.  การตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1623 
นี่ที่วางหลักว่าทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ถือว่า
เป็นทรัพย์สินของพระภิกษุโดยเฉพาะซึ่งพระภิกษุอาจได้รับทรัพย์สินมาตามมาตรา 1622 ตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ทรัพย์สินที่ศาสนิกชนหรือเครือญาติต้องการถวายท าบุญให้กับพระภิกษุถึงแม้ว่าจะ
ถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะก็ตามหรืออาจจะเป็นในกรณีที่ศาสนิกชนหรือเครือญาติต้องการยก
ทรัพย์สินของตนให้กับพระภิกษุในฐานะบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยอาจเป็นความพ่ึง
พอใจเป็นการส่วนตัวหรือเป็นการได้ทรัพย์สินมาโดยทางอ่ืนอย่างเช่นได้รับดอกเบี้ยจากสินส่วนตัวที่
ได้มาก่อนอุปสมบทโดยพระภิกษุได้น าเงินไปฝากธนาคารเป็นต้น ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวนี้ที่ได้มาใน
ระหว่างอุปสมบทนี้ถ้าหากภายหลังพระภิกษุมรณภาพทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบททั้งหมดนั้น
ตกทอดแก่ของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามมาตรา 1623  

3.  การตกทอดทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
1624 ที่วางหลักไว้ว่าทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาก่อนจะอุปสมบทนั้น เมื่อภายหลังท่านได้มรณภาพให้
ทรัพย์สินดังกล่าวนี้ตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุ  ซึ่งทายาทโดยธรรม
ตามกฎหมายนั้นได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1629 โดยทายาทโดยธรรมที่จะกล่าวโดยเฉพาะนั้นคือ คู่สมรส
ของพระภิกษุที่ยังมีชีวิตอยู่โดยผลของกฎหมายคู่สมรสนั้นถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 
วรรคสองที่มีสิทธิรับมรดกของพระภิกษุได้ตามมาตรา 1629 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 1635  

4.  เรื่องเหตุของการฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1516 อนุ 
(4) บัญญัติไว้คือ 

มาตรา 1516 “เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้ (4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน
หนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได”้ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันนี้มิได้บัญญัติเรื่องการสมรส
เป็นอันสิ้นสุดเพราะการอุปสมบทเหมือนกับกฎหมายลักษณะผัวเมียดังนั้นคู่สมรสตามกฎหมาย
ปัจจุบันที่จดทะเบียนโดยชอบแล้วถือว่าการสมรสยังไม่สิ้นสุด ดังนั้นเรื่องเหตุของการฟ้องหย่าตามมาตรา 
1516 อนุ (4) ถ้าหากว่าฝ่ายภรรยามีสิทธิฟ้องหย่าได้ตามกฎหมายแล้วก็ควรอ้างเหตุดังกล่าวนี้ได้ตาม
มาตรา 1516 อนุ (4) และเมื่อสิ้นสุดการสมรสต้องมีการแบ่งสินสมรสกันตามมาตรา 1533 

ในอดีตมีกฎหมายที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาในกรณี
สามีได้อุปสมบทและการตกทอดแห่งทรัพย์สินของพระภิกษุซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะผัวเมีย
และกฎหมายลักษณะมรดกอันเป็นลักษณะของกฎหมายตราสามดวงที่เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในอดีต
ดังที่ได้อธิบายมาแล้วและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ผลบังคับใช้ในปัจจุบันนี้ได้น ากฎหมาย
ในอดีตมาบังคับใช้บางส่วนเท่านั้น ดังนั้นในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีความเห็นที่จะสรุปเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาและการตกทอดแห่งทรัพย์สินของพระภิกษุตาม
กฎหมายในอดีตและกฎหมายส่วนแพ่งที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันได้ดังนี้ 

1. ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 38 ได้บัญญัติเรื่องการสมรสเป็นอันสิ้นสุดทันทีในกรณี
ที่สามีได้อุปสมบทเพราะศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีเจตนาที่จะสละหรือหย่าร้างกับภรรยาซึ่งการ
อุปสมบทนั้นจะได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับความยินยอมจากภรรยาก็ตามโดยผลของกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียตามบทที่ 38 นั้นถือว่าการสมรสเป็นอันสิ้นสุดทันทีเมื่อได้อุปสมบทแล้วซึ่งจะแตกต่าง



83 

จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1624 นั้นคือตามบทท่ี 38 สินเดิมและสินส่วนตัวนั้นตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของภรรยาพระภิกษุแต่ผู้เดียวเท่านั้นจึงไม่มีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท
โดยธรรมเนื่องจากว่าการสมรสสิ้นสุดตามกฎหมายซึ่งสินเดิมและสินสมรสนั้นเป็นการได้ทรัพย์สินมา
ก่อนอุปสมบทคล้ายกับมาตรา 1624 แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้วางหลักเรื่องการ
สมรสเป็นอันสิ้นสุดเพราะการอุปสมบท ดังนั้นตามมาตรา 1624 นั้นถึงแม้ว่าจะได้ทรัพย์สินทั้งที่เป็น
สินส่วนตัวและสินสมรสอันเป็นการได้มาก่อนอุปสมบทคล้ายกับกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 38 ก็
ตามแตถ่้าภายหลังพระภิกษุได้มรณภาพทรัพย์สินดังกล่าวนี้ตกเป็นทรัพย์มรดกที่ทายาทโดยธรรมของ
เจ้ามรดกตามมาตรา 1629 ที่มีทายาทหลายคนมีสิทธิได้รับมรดกตามกฎหมายในมาตรา 1624 ดังนั้น
กฎหมายในอดีตและกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันจึงมีการวางหลักในประเด็นเรื่องสามีได้อุปสมบท
เป็นพระภิกษุไว้แตกต่างกันนั้นคือเรื่องการสิ้นสุดการสมรสและเรื่องการตกทอดทรัพย์สินโดยกฎหมาย
ในอดีตมิได้บัญญัติเรื่องการตกทอดทรัพย์มรดกในกับทายาทแต่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันนี่
บัญญัติเรื่องการตกทอดทรัพย์มรดกแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุไว้ตามมาตรา 1624  

2.  กฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 37 ไดว้างหลักเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นสินเดิมและสินสมรส
ของคู่สมรสในกรณีที่สามีได้อุปสมบทโดยบัญญัติให้สินเดิมและสินสมรสของพระภิกษุนั้นตกเป็นของ
ภรรยาทันทีภายหลังที่ได้อุปสมบทแล้วและถ้าหากว่าฝ่ายภรรยาไม่ต้องการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
เมื่อภายหลังพระภิกษุได้สึกออกมาการสมรสกเ็ป็นอันสิ้นสุดเหมือนกับกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทที่ 
38 ดังนั้นกฎหมายในอดีตและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันก็แตกต่างกันดังที่ได้อธิบายมาในข้อ
ที่ 1 แล้ว  

แต่ถ้าภรรยาพระภิกษุมีเจตนาต้องการอยู่กินฉันสามีภรรยาภายหลังที่พระภิกษุได้สึกออก
มาแล้วการสมรสก็ยังไม่สิ้นสุดสินเดิมและสินสมรสก็กลับตกเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายสามีดังเดิมเหมือน
ก่อนที่จะอุปสมบทตามกฎหมายลักษณะผัวเมียตามบทที่ 37 และการอุปสมบทดังกล่าวนี้จะ
คล้ายคลึงกับการอุปสมบทในระยะสั้นหรือระยะยาวในสังคมของชาวไทยพุทธปัจจุบันนี้ โดยสามีเมื่อ
อุปสมบทแล้วและภายหลังต้องการสึกออกมาเมื่อได้อุปสมบทสักระยะหนึ่งตามเจตนาที่ฝ่ายสามีต้อง
ศึกษาพระธรรมวินัยตามพระพุทธศาสนาแต่จะแตกต่างกันที่กฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันนี้มิได้
บัญญัติให้สินส่วนตัวและสินมรสตกเป็นของภรรยานับตั้งแต่สามีได้อุปสมบทซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานั้นก่อนสามีจะอุปสมบทและภายหลังได้สึกออกมา
ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายดังเดิมเหมือนก่อนที่สามีจะได้อุปสมบท
และในกรณีสินสมรสก่อนอุปสมบทและภายหลังที่ได้สึกออกมาทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสที่ได้มานั้นคู่
สมรสก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันเช่นเดิม   

3.  กฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 2 ซึ่งตามกฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 2 นั้นที่มิได้บัญญัติ
ว่ากรณีพระภิกษุมรณภาพดังนั้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการท าบุญหรือยกให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะแล้ว
ซึ่งก็เป็นการท าบุญตามพระพุทธศาสนา ดังนั้นระหว่างมีชีวิตของพระภิกษุผู้หนึ่งผู้ใดก็จะน าทรัพย์สิน
ดังกล่าวมาเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ได้และถ้าพิจารณาว่าผู้ใดก็ควรจะหมายถึงพระภิกษุด้วยเช่นกัน
ซึ่งถ้าหากภายหลังท่านได้สึกออกมาแล้วก็จะน าทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นของตนเองตามความหมาย
ของกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 2 เหมือนกับฆราวาสทั่วไปเพราะว่าทรัพย์สินตกอยู่ในอารามก็
ต้องหมายถึงเป็นทรัพย์สินของวัดเช่นกันถึงแม้ว่าจะถวายหรือท าบุญทรัพย์สินให้กับพระภิกษุ
โดยเฉพาะ 
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4.  กฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 วรรคแรกนั้นเมื่อผู้มรณภาพได้ถวายทรัพย์สินให้กับ
พระภิกษุทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะแล้วตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการท าบุญให้กับพระพุทธศาสนา ดังนั้นกฎหมายจึงบัญญัติห้าม
ฆราวาสน าทรัพย์สินที่ได้ท าบุญหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเมื่อ
ภายหลังที่ท่านได้มรณภาพแล้วตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่ 36 วรรคแรก ซึ่งจะสอดคล้องกับ
มาตรา 1623 นั้นคือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นเมื่อภายหลังพระภิกษุมรณภาพให้
ทรัพย์สินตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ 

และตามบทที่ 36 วรรคแรกตอนท้ายได้บัญญัติเงื่อนไขว่าถ้าพระภิกษุอุทิศไว้ให้หมายถึงการ
มอบให้หรือจ าหน่ายหรือท าพินัยกรรมยกให้ เมื่อท่านได้อุทิศให้แล้วฆราวาสจึงมีสิทธิรับได้ซึ่งจะ
สอดคล้องกับข้อยกเว้นที่ได้บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1623 ตอนท้าย
เพราะว่าทรัพย์สินที่ได้มาตามกฎหมายลักษณะมรดกในบทที่  36 วรรคแรกดังกล่าวนั้นเป็นการได้
ทรัพย์มาในระหว่างอุปสมบทและเป็นทรัพย์สินที่ศาสนิกชนได้ท าบุญหรือถวายให้ในฐานะเป็น
พระภิกษุที่ศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาท่านเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะเมื่อภายหลังท่านมรณภาพ
ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทต้องตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ แต่ตามมาตรา 
1623 ตอนท้ายที่บัญญัติข้อยกเว้นที่ท่านได้จ าหน่ายระหว่างชีวิตหรือท าพินัยกรรมไว้ก็จะแตกต่าง
เกี่ยวกับการได้ทรัพย์สินมาในระหว่างอุปสมบทเนื่องจากว่าตามมาตรา 1623 นั้นพระภิกษุได้รับ
ทรัพย์สินจากการถวายท าบุญตามพระพุทธศาสนาหรือหรือได้ทรัพย์สินมาโดยมิเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาเช่นได้จากการรับมรดกหรือเป็นการได้ทรัพย์สินมาจากศาสนิกชนหรือเครือญาติ
ต้องการยกทรัพย์สินของตนให้กับพระภิกษุในฐานะบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยอาจเป็น
ความพ่ึงพอใจเป็นการส่วนตัวจึงไม่เป็นการได้ทรัพย์สินมาจากการท าบุญ ดังนั้นกฎหมายทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวนี้บัญญัติไว้แตกต่างกันนั้นคือกฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 36 วรรคแรกนั้นบัญญัติว่าต้องเป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการท าบุญ ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติว่าเป็นทรัพย์สิน
ชนิดไหนเพียงแต่บัญญัติว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทเท่านั้น ดังนั้นก็มีความหมายคือ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการท าบุญและทรัพย์สินที่ได้มาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาดังที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น 

5.  ตามกฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 36 วรรคสอง ที่บัญญัติสอดคล้องกับประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1622 ซึ่งบัญญัติห้ามพระภิกษุเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดย
ธรรม เว้นแต่เจ้ามรดกนั้นยกทรัพย์สินให้กับพระภิกษุไว้โดยเฉพาะท่านจึงรับทรัพย์มรดกได้และตาม
บทที่ 36 ตอนท้ายได้วางหลักไว้ว่าถ้าเจ้ามรดกถวายอวิญญานกะทรัพย์นั้คือทรัพย์สินที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต
ตัวอย่างเช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น หรือถวายสวิญญาณกะทรัพย์นั้นคือ ทรัพย์สินที่เป็นสิ่งมีชีวิต
ตัวอย่างเช่น ช้าง ม้า วัว ควายเป็นต้น เมื่อถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะแล้วท่านจึงรับได้ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวนี้จึงหมายถึง การรับทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมโดยสอดคล้องกับตามมาตรา 1622 
ที่วางหลักให้พระภิกษุมีสิทธิได้รับมรดกเมื่อท่านได้รับทรัพย์มรดกแล้วทรัพย์สินดังกล่าวตกอยู่ในใน
อารามและภายหลังพระภิกษุมรณภาพทรัพย์ที่ได้จากการรับมรดกก็ตกเป็นของวัดห้ามฆราวาสน าเอา
ทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนและจะสอดคล้องกับมาตรา 1623 คือทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การรับทรัพย์มรดกตามมาตรา 1622 นั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทต้องตกเป็นของวัดที่
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เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุตามความหมายของกฎหมายลักษณะในบทที่ 36 ตอนท้าย แต่ทรัพย์สินที่
ได้มาระหว่างอุปสมบทตามมาตรา 1623 นั้นเป็นทรัพย์สินทุกชนิด ดังนั้นจึงมิใช่ทรัพย์สินที่ได้จากการ
ท าบุญอย่างเดียวจึงต้องหมายถึงทรัพย์สินที่ได้รับมาไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยอย่างเช่น การรับ
ทรัพย์มรดกหรือได้มาจากการให้โดยเสน่หาที่ได้มาทรัพย์สินมาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็น
พระภิกษุตามความหมายของมาตรา 1623 ดังนั้นทรัพย์มรดกหรือรับทรัพย์สินโดยเสน่หาในส่วนนี้ที่
ได้มาในระหว่างอุปสมบทก็ตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุเหมือนกับทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การท าบุญตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ตามมาตรา 1623 

 6.  กล่าวโดยสรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันได้น ากฎหมาย
ในอดีตน ามาบังคับใช้เพียงบางส่วนจึงเกิดความไม่เป็นธรรมในการแบ่งทรัพย์สินของพระภิกษุ
เนื่องจากว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1623 ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทไม่
ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการท าบุญ ทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับมรดก ทรัพย์สินที่ได้รับมาในฐานะ
บุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระภิกษุ โดยฆราวาสหรือศาสนิกชนมอบให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะและ
เมื่อภายหลังท่านถึงแก่มรณภาพทรัพย์สินดังกล่าวนี้ต้องตกเป็นของวัดที่ เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ
ทั้งสิ้นโดยทายาทโดยธรรมของพระภิกษุไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทที่ไม่
เกี่ยวกับการท าบุญตามพระพุทธศาสนา ซึ่งจะแตกต่างจากการรับทรัพย์สินของพระภิกษุเนื่องจากว่า
ถ้าหากคู่สมรสและทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติของพระภิกษุเสียชีวิตก่อนนั้นทรัพย์สินของคู่
สมรสและทายาทโดยธรรมในฐานะเครือญาติย่อมตกทอดเป็นทรัพย์มรดกแก่พระภิกษุในฐานะทายาท
ตามมาตรา 1599 และมาตรา 1600 โดยพระภิกษุเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกใน
ฐานะเครือญาติได้ตามมาตรา 1629 วรรคแรกและโดยผลของกฎหมายก็เป็นทายาทโดยธรรมของคู่
สมรสตามมาตรา 1629 วรรคสอง ดังนั้นจึงเกิดไม่เป็นธรรมในการรับทรัพย์มรดกคู่สมรสและทายาท
โดยธรรมในฐานะเครือญาติของพระภิกษุที่ไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทโดยไม่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของพระภิกษุเมื่อภายหลังท่านมรณภาพไปก่อนทายาทโดยธรรม ซึ่งประเด็น
เรื่องทรัพย์สินที่ควรตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมก็คือทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาอย่างเช่นทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับมรดกหรือได้มาโดยเสน่หาที่ไม่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาก็ควรตกเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายและในส่วนที่เป็น
ทรัพย์สินที่ควรตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุก็เป็นทรัพย์สินที่ได้จากการท าบุญตาม
พระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะถวายให้กับพระภิกษุโดยเฉพาะก็ตาม แต่ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นถือ
ว่าเป็นการท าบุญ 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  

1.  ผู้เขียนขอเสนอแนะตามมาตรา 1622 วรรคแรก ในกรณีที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
ระยะสั้นอย่างเช่น 1 พรรษาก็น่าจะไม่มีปัญหาเนื่องจากมีเจตนาที่จะต้องสึกเมื่อครบก าหนดถึงแม้ว่า
เจ้ามรดกเสียชีวิตก่อนจะสึกออกมาการเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกก็มีอายุความตามมาตรา 1754 คือ
ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปี แต่การอุปสมบทในตั้งแต่ 2 พรรษาขึ้นไปหรือตลอดชีวิตก็ตามการรับ
ทรัพย์มรดกนั้นตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาแล้วเป็นการสะสมทรัพย์สินอันเป็นข้อห้าม
ปฏิบัติของพระภิกษุและการเป็นพระภิกษุแล้วสมควรตัดกิเลสในทางโลก ดังนั้นพระภิกษุถึงแม้ว่าจะ
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เป็นทายาทโดยธรรมก็ตามไม่สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกโดยทรัพย์สินดังกล่าวควรตกทอดแก่ทายาท
โดยธรรมตามล าดับชั้นตามมาตรา 1629 ที่มีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งตามกฎหมายโดยทายาทโดยธรรม
ดังกล่าวนี้ยังมีความจ าเป็นในการใช้ปัจจัยสี่มากกว่าพระภิกษุ แต่ถ้าหากว่าพระภิกษุนั้นตัดกิเลส
ในทางโลกไม่ได้โดยต้องการรับทรัพย์มรดกก็ควรสึกออกมาไม่สมควรจะเป็นพระภิกษุอีกต่อไปถึงแม้ว่า
ตามกฎหมายจะบัญญัติห้ามพระภิกษุเรียกร้องในฐานะทายาทโดยธรรมก็ตามแต่การรับทรัพย์มรดกใน
กรณีที่เสนอแนะนี้ถ้าจะรับทรัพย์มรดกไม่ว่าเจ้ามรดกจะแบ่งทรัพย์สินให้หรือญาติพ่ีน้องจะแบ่งให้ก็
ตามก็ควรสึกออกมารับทรัพย์มรดก 

ส่วนกรณีตามมาตรา 1622 วรรคสอง ที่ได้วางหลักในการรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรม
ตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาก็มีความหมายเช่นเดียวกันที่เป็นการสะสมทรัพย์สินดังนั้น
พระภิกษุต้องการทรัพย์สินก็ควรสึกออกมาหรือถ้าไม่ต้องการเพราะว่าตัดกิเลสในทางโลกแล้วก็ควรจะ
ปฏิเสธไม่เป็นผู้รับพินัยกรรมซึ่งผลตามประมวลกฎหมายแพ่งถือว่าตกไปและทรัพย์สินหรือทรัพย์
มรดกก็ต้องน าไปแบ่งกันระหว่างทายาทโดยธรรมตามกฎหมายต่อไป แต่ถ้าท าพินัยกรรมยกให้เพ่ือ
ท าบุญซึ่งในกรณีนี้เป็นการท าบุญตามพระพุทธศาสนาจึงขอเสนอแนะเห็นสมควรรับไว้เพราะเจ้ามรดก
มีเจตนาที่จะท าบุญในพระพุทธศาสนา 

2.  ผู้เขียนขอเสนอแนะในกรณีที่กฎหมายมิได้วางหลักเรื่องการสมรสเป็นอันสิ้นสุดเพราะ
การอุปสมบทอาจจะเป็นเนื่องจากกฎหมายให้ความส าคัญต่อสถาบันครอบครัว แต่ถ้ากฎหมายได้วาง
หลักว่าการสมรสเป็นอันสิ้นสุดเพราะการอุปสมบทแล้วปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามี
ภรรยาก็คงไม่มีต่อไปเนื่องจากว่าการสมรสเป็นอันสิ้นสุดเพราะการอุปสมบท เมื่อการสมรสสิ้นสุดก็
ต้องแบ่งสินสมรสกันตามกฎหมายและสินสมรสที่แบ่งกันแล้วก็กลับกลายเป็นสินส่วนตัว ถ้าภายหลัง
สามีได้สึกออกมาอยู่กินฉันสามีภรรยาทรัพย์สินที่ก่อนจะอุปสมบทนั้นตกเป็นส่วนตัวแล้วจึงไม่มี
ประเด็นเรื่องสินสมรสก่อนอุปสมบทอีกต่อไป  

3.  ผู้เขียนขอเสนอแนะเรื่องเหตุของการฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 อนุ (4) ที่วางหลักว่าจง
ใจละทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งเกินหนึ่งปี ดังนั้นกรณีที่สามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วเมื่อภรรยามีเจตนาที่จะไม่
อยู่ร่วมฉันสามีภรรยาอีกต่อไปก็สมควรอ้างเหตุของการหย่าได้ตามมาตรา 1516 อนุ (4) ได้ตาม
กฎหมายตามข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้เนื่องจากว่ากฎหมายตามสามดวงอย่างเช่น กฎหมายลักษณะผัว
เมียบทที่ 38 นั้นได้บัญญัติว่าการสมรสเป็นอันสิ้นสุดเมื่อสามีได้อุปสมบทดังนั้นภรรยาก็ควรจะอ้าง
เหตุของการหย่าได้ตามมาตรา 1516 (4) และถ้าหากอ้างเหตุของการฟ้องหย่าได้ตามกฎหมายการ
สมรสเป็นอันสิ้นสุดก็ต้องแบ่งสินสมรสโดยการฟ้องหย่าจากการสมรสตามกฎหมายนี้ เป็นเจตนาของ
ภรรยาที่ต้องการหย่าร้างกับสามีเมื่อภรรยามีเจตนาอย่าขาดจากการสมรสแล้วก็ไม่สมควรที่จะ
พิเคราะห์เรื่องการแบ่งสินสมรสที่ไม่เป็นธรรมส าหรับภรรยาพระภิกษุ 

4.  ผู้เขียนขอเสนอแนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1623 โดยจะ
แยกข้อเสนอแนะได้สองกรณีนั้น คือ 

1) ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้นมีทั้งทรัพย์สินที่พระภิกษุได้จาก
การท าบุญให้กับพระพุทธศาสนาและทรัพย์สินที่ได้มาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับพระภิกษุตาม
พระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นได้มาจากการรับมรดกหรือได้มาโดยเสน่หาเมื่อญาติหรือบุคคลอ่ืน
ต้องการยกทรัพย์สินให้เป็นสินส่วนตัวของพระภิกษุโดยเฉพาะ เมื่อภายหลังพระภิกษุสึกออกมา
ทรัพย์สินที่ได้มาในฐานะบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับพระภิกษุตามพระพุทธศาสนานั้นคือที่ได้มาจากการรับ
มรดกหรือได้มาโดยเสน่หาดังกล่าวนี้พระภิกษุสมควรน าทรัพย์สินมาใช้สอยภายหลังที่ท่านได้สึกออก
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มาแล้วและทรัพย์สินที่ได้จากการท าบุญดังกล่าวนั้นก็ควรตกเป็นของวัดที่พระภิกษุได้สังกัดตามที่
หนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุระบุไว้ว่าท่านได้สังกัดในวัดดังกล่าวนี้เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ต่อไป 

2) ภายหลังที่พระภิกษุมรณภาพแล้วทรัพย์สินที่ได้กล่าวมาเหมือนในหัวข้อ 4 ในข้อที่ 1 
นั้น คือได้จากการท าบุญให้กับพระพุทธศาสนาก็ควรตกทอดแก่วัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ แต่
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับมรดก ทรัพย์สินที่ได้มาโดยเสน่หาเมื่อญาติหรือบุคคลอ่ืนต้องการยก
ทรัพย์สินให้เป็นของพระภิกษุโดยเฉพาะโดยไม่เกี่ยวกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาหรือทรัพย์อ่ืนๆ
อย่างเช่น ดอกเบี้ยจากน าสินส่วนตัวของพระภิกษุไปฝากธนาคารดังนั้นทรัพย์สินดังกล่าวนี้ก็ควรตก
เป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุตามกฎหมาย 
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