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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป.
ลาว และกฎหมายไทย ในเรื่อง “การท าพินัยกรรม” เฉพาะกรณี ข้อก าหนดทางด้านกฎหมายในการ
จ ากัดอ านาจในการท าพินัยกรรม หรือก าหนดเกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ท าพินัยกรรม แบบของ
พินัยกรรม และขอบเขตข้อก าหนดกฎหมายที่จ ากัดอ านาจ ในการยกทรัพย์สินโดยพินัยกรรม 

เมื่อผู้เขียนได้น าประเด็นปัญหาดังกล่าว มาศึกษาเปรียบเทียบกันแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว 
พบ ว่าบทบบัญญัติกฎหมายเรื่องพินัยกรรม ของทั้งสองประเทศนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของการ
ตกทอดมรดกตามพินัยกรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการท าพินัยกรรม ซึ่งจากการศึกษาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะ 3 ของไทยกับกฎหมายว่าด้วยมรดก ภาค 3 ของ สปป.
ลาว ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจุจบัน ได้มีการบัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการก าหนดคมสมบูรณ์ของพินัย กรรม
ที่ไม่เหมือนกันในหลายกรณี โดยเฉพาะเกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ท าพินัยกรรม ขอบเขตในการก าหนด
ยกทรัพย์สินในพินัยกรรม และแบบของพินัยกรรม เป็นต้น ฉะนั้น เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกันตามหลัก
กฎหมายดังกล่าวแล้ว พบว่าการท าพินัยกรรมตามกฎหมายของ สปป.ลาว ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ให้ความ
คุ้มครองผู้ท าพินัยกรรมเท่า ที่ควร และเป็นการขัดต่อหลักการพ้ืนฐานของการท าพินัยกรรม คือ หลัก
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและหลักอิสระในทางแพ่ง ซึ่งท าให้ผู้ท าพินัยกรรมไม่สามารถท าพินัยกรรม
ก าหนดการเก่ียวกับทรัพย์สินของตน ได้ตามใจชอบ เมื่อเทียบกับหลักกฎหมายของไทย  

จากการศึกษาข้างต้น ผู้เขียนเสนอว่าควรมีการน าเอาหลักเกณฑ์ของการตกทอดมรดกตาม
พินัยกรรมตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาบัญญัติไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยมรดก เรื่องพินัยกรรมในกรณีดังกล่าว ของ สปป.ลาว ด้วย เพ่ือท าให้กฎหมายว่าด้วยมรดก ของ 
สปป.ลาว มีหลักเกณฑ์การตกทอดมรดกตามพินัยกรรม ให้มีความทันสมัย สอดคลองกับสังคมลาว
และหลักการตกทอดมรดกของสากลอีกด้วย 
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This thesis is a comparative study of the law on the heritage of Lao PDR and 
Thai law to "make a legacy" Only the legal and regulatory requirements to limit the 
power of the willing or the basis of the age of the testator, type of the will and the 
scope of law that limit the power to raise property by the will. 

The author has taken on the issue to study comparing the past to the 
present, and found that the legal of the will between both countries are very 
different in terms of testamentary inheritance, especially regarding the testator. The 
study by the Civil and Commercial, with code 6 and rule three on inheritance of 
Thailand and the inheritance law, code three of Lao PDR in forcing today. It has 
prescribed rules to determine the validity of a will is not the same in many cases. 
Especially the basis of the age of the testator Scope of the raised funds of the will 
and type of the will, so that, when the study compared the law and concluded that 
the legacy under the laws of Lao PDR has no rules on protection of the testator as 
they should and contrary to the basic principles of the will and that is the main 
principle of property rights and civil freedom and the testator cannot to devise on 
their property as they like, as opposed to the laws of Thailand. 

From the above study, the author suggest to bring the introduction of the 
guidelines of the legacy under the provision of the Civil and Commercial Code of 
Thailand into The heritage law of Lao PDR that can improve the heritage law of Lao 
PDR up to date. Moreover, it is consistent with the principle handed down a legacy 
of international society of Laos as well. 



กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เขียนส าเร็จลุล่วงดังที่ปรากฎได้ เนื่องจากได้รับความเมตตากรุณาเป็น

อย่างยิ่งจากท่านรองศาสตราจารย์ ปิยะนุช โปตะวณิช ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องต่างๆ ท าให้ผู้เขียนมีแนวทางในการศึกษาและ
มองเห็นถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เพ่ือการค้นคว้าให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น และตรวจเพ่ือชี้แนว
ทางการแก้ไขข้อ บกพร่องต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี ผู้เขียนขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูง 
และจารกึบญุคุณของท่านไว้ ณ ที่นี้ 

ผู้เขียนขอกราบพระคุณ ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก ที่ให้ความกรุณา
รับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ และท่านรอง
ศาสตราจารย์ ปิยะนุช โปตะวณิช ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ให้ความแนะน า
และความรู้ทางด้านวิชาการตลอด จนถึงการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้เขียน
น าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ได้ถ่ายทอดและ
สร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วย เหลือ
ในเรื่องต่างๆ ตลอดมา และขอขอบพระคุณครอบครัวที่แสนอบอุ่นของผู้เขียนที่ให้ความสนับ สนุนใน
ด้านต่างๆ และให้ก าลังใจต่อการศึกษาเสมอมา และขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นักศึกษาร่วมรุ่น 4 ภาค
พิเศษของคณะนิติศาสตร์ทุกท่านและขอจารกึบญุคุณของทุกท่านไว้ ณ ที่นี้  

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ต่อไป และหากว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใดผู้เขียน
ข้อน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

พินัยกรรมเป็นตัวอย่างของการรับรองอ านาจแห่งกรรมสิทธิ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ในขณะ
ที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ และจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเมื่อถึงแก่ความตาย หมายความว่า
พินัยกรรมถือเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีผลสมบูรณ์เมื่อเขียนเสร็จ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้เขียนถึง
แก่ความตาย1 ดังนั้น จึ่งกล่าวได้ว่าพินัยกรรม คือ ค าสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อ
ตายในเรื่องทรัพย์สินหรือกิจการต่าง ๆ ของผู้ท าพินัยกรรมเพ่ือที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อ
ผู้ท าพินัยกรรมถึงแก่ความตาย โดยท าแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายก าหนดไว้  

เนื่องจากว่า พินัยกรรม ถือเป็นนิติกรรมอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “นิติกรรมฝ่ายเดียว” 
เพราะผู้รับไม่ได้มีการแสดงเจตนาร่วมด้วยในเวลาท าพินัยกรรม ดังนั้น การท าพินัยกรรม จึงต้องอยู่ใน
หลักการของการท านิติกรรมประเภทอ่ืน ๆ ด้วย แต่ถึงย่างไร่ก็ตามพินัยกรรม ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ และต้องปฏิบัติตามหลักการเฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของ
พินัยกรรมเท่า นั้น ซ่ึงหลักการดังกล่าวในการท าพินัยกรรมในสังคมสมัยปัจจุบันนี้ แสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับหลักกรรม สิทธิ์ในทรัพย์สิน และหลักอิสระในทางแพ่ง ที่เป็นหลักการพ้ืนฐานที่น ามาใช้เข้าใน
การท าพินัยกรรมด้วย กล่าวคือ การท าพินัยกรรมก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน ที่ตนเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นยอมท าได้ ตามหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หลักอิสระในทางแพ่ง 
และหลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรม ที่กฎหมายของหลายประเทศได้ให้การย่อมรับ และบัญญัติไว้ 
เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ร่วมถึงประเทศไทย และ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว หรือ
เรียกว่า สปป.ลาว เป็นประเทศหนึ่งทีไ่ด้มีกฎหมายบัญญัติเรื่องของพินัยกรรมเอาไว้ แต่ในการบัญญัติ
กฎหมายของแต่ละประเทศกับมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสังคมนั้นเป็นส าคัญ 
โดยเพราะเรื่องของพินัยกรรม ที่กฎหมายของแต่ละประเทศได้มีการก าหนดผลความสมบูรณ์ของ
พินัยกรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่นว่า บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของ
ประเทศไทย กับกฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป.ลาว ได้มีบัญญัติก าหนดเรื่องของพินัยกรรมที่ไม่
เหมือนกันในหลายกรณี เช่น ลักษณะของพินัยกรรม เกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ท าพินัยกรรม 
ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม ขอบเขตของการท าพินัยกรรม แบบของพินัยกรรม และผลความ
สมบูรณ์ของพินัยกรรม เป็นต้น ส่วนเนื้อหาละ เอียดผู้เขียนจะได้เสมอในบทต่อไป 
                                                           

1 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, กำรท ำพินัยกรรม (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557), หน้า 5-6. 
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ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะ 3 ของประเทศไทย ได้บัญญัติให้
ความส าคัญเรื่องพินัยกรรมเอาไว้เป็นอย่างมาก ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับตามหลักอิสรภาพในการ
ท าพินัยกรรมหลักอิสระในทางแพ่งและหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กล่าวคือ หลักกฎหมายของ
ประเทศไทย ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเหนือทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์ ในการจัดการ
บริหารทรัพย์สินของตน ซึ่งได้ก าหนดให้เจ้ามรดกสามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตน ให้กับ
บุคคลอื่นทัง้หมดก็ได้ ตามเจตนาของตนโดยที่กฎหมายไม่ได้ให้การจ ากัด หรือขัดขวางแต่อย่างใด แต่
พินัยกรรมนั้นต้องท าตามเงื่อนไขที่กฎ หมายก าหนดไว้  

ในการท าพินัยกรรมตามหลักกฎหมายว่าด้วย มรดก ภาคที่ 3 เรื่องพินัยกรรมของประเทศ 
สปป.ลาว ถึงแม้ได้ให้ความส าคัญต่อหลักอิสรภาพในการท าพินัยกรรม หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
และหลักอิสระในทางแพ่งก็ตามแต่กฎหมายของ สปป.ลาว ได้บัญญัติข้อจ ากัด หรือก าหนดขอบเขต
ของการท าพินัยกรรมไว้เพ่ือจ า กัดสิทธิของผู้ท าพินัยกรรมมิใช้ท าโดยตามใจชอบ กล่าวคือ กฎหมาย
ของ สปป.ลาว ได้บัญญัติการจ ากัดความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม ขอบเขตในการท าพินัยกรรม 
และแบบของพินัยกรรม เหตุผลที่กฎหมายก าหนดเช่นนี้ เพ่ือกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม 
ครอบครัวบุคคลภายนอกหรือสงวนไว้ในกรณีอ่ืน ๆ ที่เห็นควร  ซ่ึงเป็นการขัดกับหลักการของการท า
พินัยกรรมที่ส่งผลท าให้ผู้ท าพินัยกรรมไม่สามารถบริหารทรัพย์ของตนได้ ทั้งที่ตนเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ส่งผลให้ผู้ท าการท าพินัยกรรมไม่สามารถท าพินัยกรรมให้เป็นไปตามเจตนา
ของตนเองได้ และร่วมไปถึงผลของความสมบูรณ์ของพินัยกรรมและส่ง ผลสะท้อนให้เห็นหลายปัญหา
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ปัญหาแรก คือ เรื่องความสามารถในการท าพินัยกรรม ที่บทบัญญัติกฎหมายไม่ได้คุ้มครอง
หรือให้สิทธิในการท าพินัยกรรมของผู้เยาว์ตามที่ควร กล่าวคือ กฎหมายได้ก าหนดไว้ว่าผู้ที่มี
ความสามารถท าพินัยกรรมได้ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ คือ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น ส่วน
พินัยกรรมทีท่ าข้ึนโดยบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ถือว่าตกเป็นโมฆะ 

 ปัญหาที่สอง คือ เรื่องข้อก าหนดของกฎหมายในการจ ากัดสิทธิของผู้ท าพินัยกรรม ให้อยู่ใน
ขอบ เขตท่ีกฎหมายก าหนดไว้ไม่ให้ท าโดยชอบ ซ่ึงถือว่าเป็นการขัดกับเจตนาของเจ้ามรดก และหลัก
เสรีภาพในการท าพินัยกรรม หลักอิสระในทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ในทางทรัพย์สินอีกด้วย  

และปัญหา เรื่องข้อก าหนดกฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติรับรอง และคุ้มครองสิทธิในการท า
พินัยกรรมของบุคคลบางประเภทที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดเอาไว้ เช่นว่าพินัยกรรมของบุคคลที่อยู่ใน
ต่างประเทศ และพินัยกรรมบุคคลที่อยู่ในภาวการณ์รบหรือสงคราม เป็นต้น  

เมื่อได้ท าการศึกษา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย บรรพ 6 
ลักษณะ 3 เกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรม โดยน ามาเปรียบเทียบกันกฎหมาย ว่าด้วยมรดก ภาคที่ 3 เรื่อง
พินัยกรรมของประเทศ สปป.ลาว แล้ว จะเห็นได้ว่ามีประเด็นปัญหาที่มีความแตกต่างกันมาก จึง
กลายเป็นที่มาของปัญหาที่จะท าการศึกษา ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซ่ึงจะท าการศึกษาบาง
ประเด็นปัญหา ดังนี้ 

1.  ประเด็นปัญหา เรื่องบทบัญญัติกฎหมายในการก าหนดมาตราเกณฑ์ เกี่ยวกับเรื่อง
ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมที่แตกต่างกัน ตามกฎหมายของประเทศไทย และประเทศ สปป.ลาว 
กล่าวคือ บทบัญญัติกฎหมายของไทย ได้ก าหนดความสามารถในการท าพินัยกรรมของผู้เยาว์ที่มีอายุ 
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15 ปีบริบูรณ์สามารถท าพินัยกรรมได้ ต่อกับกฎหมายของ สปป.ลาว ไม่ได้บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้เยาว์ให้
สามารถการท าพินัยกรรมได้ เช่น ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก แห่ง สปป.ลาว มาตรา 35 ข้อที่หนึ่ง
บัญญัติว่า “พินัยกรรมเป็นโมฆะ ในกรณีพินัยกรรมหากท าข้ึนโดยบุคคลผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์”        

2.  ประเด็นปัญหา เรื่องข้อก าหนดกฎหมาย ที่ได้จ ากัดขอบเขตสิทธิ์ในการท าพินัยกรรมที่
ต่างกัน ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้มีข้อก าหนดจ ากัดสิทธิเสรีภาพ หรือบัญญัติขอบเขตสิทธิใน
การท าพินัยกรรมแต่อย่างใด ซ่ึงเจ้าของทรัพย์จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตน ให้กับบุคคลอ่ืนได้
ทั้งหมดหรือส่วนใดหนึ่งก็ได้ ต่อกฎหมายของ สปป.ลาว ได้มีการก าหนดขอบเขตสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลในการท าพินัยกรรมไว้อย่างชัดเจน มาตรา 25 คือ ถ้าเจ้ามรดกหากมีลูก 1 คน ในการท า
พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืนไม่ให้เกินกึ่งหนึ่ง (1/2) ของทรัพย์ทั้งหมด ถ้าเจ้ามรดกหากมีลูก 2 
คน ไม้ให้เกินหนึ่งส่วนสาม (1/3) ของทรัพย์ทั้งหมด และถ้าเจ้ามรดกหากมีลูกเกิน 3 คนขึ้นไป ไม่ให้
เกินหนึ่งส่วนสี่ (1/4) ของทรัพย์ทั้งหมด เมื่อผู้ท าพินัยกรรมหากได้ละเมิดตามข้อก าหนดนี้แล้ว ถือว่า
พินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ 

3. ประเด็นปัญหา ความแตกต่างในเรื่องแบบของพินัยกรรม ในกฎหมายว่าด้วย มรดก ของ 
สปป.ลาว ไม่ได้มีการก าหนดบัญญัติแบบของพินัยกรรมในกรณีพิเศษเอาไว้ กล่าวคือ แบบของ
พินัยกรรมตามกฎหมาย สปป.ลาว มี 2 แบบ คือ พินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักษร และพินัยกรรม
ด้วยวาจา เท่านั้น ซึ่งในนี้ไม่ได้ก าหนดพินัยกรรมแบบพิเศษไว้เหมือกับกฎหมายไทย 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาให้เห็นถึงความแตกต่างของตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการ

ท าพินัยกรรมตามหลักกฎหมายว่าด้วย เรื่องพินัยกรรมของประเทศไทย และของ สปป.ลาว ซ่ึงจะมุ่ง
ประเด็นให้เห็นถึงปัญหาดั่งนี้ 

1.  เพ่ือศึกษาถึงที่มาทางประวัติศาสตร์ และหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการท า
พินัยกรรม แนวความคิดตามหลักกฎหมายของประเทศไทย และของ สปป.ลาว และของต่างประเทศ 
ทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) และระบบกฎหมายซีวิลอว์ 
(Civil Law) อีกด้วย 

2.  เพ่ือศึกษาถึงหลักการ และข้อก าหนดในการท าพินัยกรรม ตามหลักกฎหมายว่าด้วย 
มรดก ของประเทศไทยและ ของ สปป.ลาว แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน 

3.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ “เรื่องพินัยกรรม” ตาม
กฎหมายว่าด้วย มรดก ของประเทศไทยและ ของประเทศ สปป.ลาว เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างและ
คล้าย กันของกฎหมายดังกล่าว 

4.  เพ่ือเสนอการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศ สปป.ลาว ให้มีความทันสมัยในสังคม 
และสอดคล้องกับหลักสากล 
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1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะศึกษาโดยเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรม เฉพาะกรณี
ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม ข้อก าหนดกฎหมายที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพในการท าพินัยกรรม และ
ผลของพินัยกรรม ระหว่างกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายสปป.ลาว ซ่ึงเห็นได้ว่า การท า
พินัยกรรมในเรื่องดังกล่าว ของกฎหมายสปป.ลาว ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มีความก้าวหน้าทันสมัย
ในสังคม และสอดคล้องกับหลักการท าพินัยกรรมตามหลักสากล 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่ งเริ่มศึกษาแนวความคิด ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาเกี่ยวกับการท าพินัยกรรมในอดีต พร้อมทั้งศึกษาหลักกฎหมายของต่างประเทศ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพินัยกรรม จากนั้นก็จะศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายมรดกของประเทศไทย และของ 
สปป.ลาว ในขอบเขตปัญหาเกี่ยวกับ “การท าพินัยกรรม” ในเรื่องของความสามารถได้สิทธิ์ในการท า
พินัยกรรม และขอบเขตในการบัญญัติข้อก าหนดจ ากัดสิทธิทางด้านกฎหมาย ในเรื่องการท า
พินัยกรรมของบุคคลมีอย่างไรบ้างเพ่ือ ให้เห็นถึงจุดบกพร่อง และหาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน
การน ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของสปป.ลาว 

 
1.5  วิธีกำรศึกษำวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ใช้วิธีศึกษาวิจัยจากเอกสาร โดยการรวบรวมค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ

จากต ารา ตัวบทกฎหมาย บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่และแนวค า
พิพากษาของศาลเกี่ยวข้อง แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงจุดแตกต่างของตัวบทกฎหมาย
เกี่ยวกับการท าพินัยกรรม เพ่ือให้เห็นถึงความบกพร่องและเสนอวิธีการแก้ไขในแนวทางที่เหมาะสม
ต่อปัญหาดังกล่าว 

 
1.6   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.  ท าให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิวัฒนาการและแนวความคิดเบื้องหลังของตัว
บทกฎหมายเกี่ยวกับ “การท าพินัยกรรม” ตามกฎหมาย มรดก ของประเทศไทยและของ สปป.ลาว  

2.  ท าให้ทราบหลักการพ้ืนฐาน และข้อก าหนดทางด้านกฎหมาย มรดก เกี่ยวกับ “การท า
พินัยกรรม” ของประเทศไทยและของ สปป.ลาว  

3.  ทราบและเข้าใจถึงความแตกต่าง เรื่องท าพินัยกรรม ตามหลักกฎหมายมรดก ของ
ประเทศไทย และประเทศสปป.ลาว 
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4. เพ่ือเสนอเอาผลของการศึกษาวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้
บทบัญญัติกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับ “การท าพินัยกรรม” ของ สปป.ลาว ให้มีความเหมาะสมในสังคม 
และสอดคล้องกับหลักสากล  
 



 
บทท่ี 2 

 
ประวัติ แนวคิด และวิวัฒนาการทางกฎหมายเรื่องพินัยกรรม 

  
2.1  ที่มาทางประวัติศาสตร์ด้านกฎหมายเรื่องพินัยกรรม 

 
ที่มาทางด้านประวัติศาสตร์กฎหมายว่าด้วยเรื่องพินัยกรรม ของแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่นั้น

จะมีความแตกต่างกันออกไป ตามวิวัฒนาการทางสังคม และจารีตประเพณีของประเทศนั้นๆ เป็น
ส าคัญ จึงท าให้ลักษณะของการบัญญัติกฎหมาย เรื่องพินัยกรรมของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน 
เช่น วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์เรื่องพินัยกรรมของประเทศไทย และ สปป.ลาว หรือกฎหมายของ
ประเทศอ่ืนๆ แต่อาจมีที่มาทางด้านประวัติศาสตร์ เรื่องการพินัยกรรมจากฐานแนวความคิดเดียวกัน 
ซ่ึงฐานแนวความคิดดังกล่าวเริ่มมีปรากฎขึ้น ตั้งแต่ในสมัยกฎหมายกรีกเป็นต้นมา และส่งต่อมาใน
สมัยโรมัน ในยุคโรมันนี้เป็นยุคที่กฎหมายฟ้ืนฟูเป็นอย่างมาก และถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในเวลา
ต่อมา ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวเนื้อหาและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1  ยุคกฎหมายในสมัยกรีก (Greek Period) 
ตามที่ได้กล่าวมาบางแล้วว่า โบราณ์กาลซึ่งก่อนยกกรีกนั้น การตกทอดแห่งทรัพย์สินของ

ผู้ตายจะยึดหลักการที่ว่า ทรัพย์สินทุกอย่างที่หามาได้จะตกเป็นของทุกคนในชุมชน หรือเผ่าพันธุ์
ทั้งหมด กล่าวคือ เมื่อสมาชิกบุคคลใดหากถึงแก่ความตายไป ทรัพย์สินทุกอย่างที่หามาได้จะตกเป็น
ของชุมชนเท่านั้น และต่อมาเมื่อมนุษย์ได้เริ่มมีการแต่งงานอยู่ร่วมตัวกันเป็นครอบครัวแล้ว ได้เริ่มมี
การเก็บรอมทรัพย์สินเพ่ือมายั้งชีพ และใช้สอยในครอบครัวแล้วก็ให้เกิดมีการตกทอดมรดกด้วยวิธีการ
สืบทอด ตามสายโลหิตเกิดขึ้น หมายความว่าการตกทอดมรดกในระยะนี้ จะตกเป็นของสมาชิก
ครอบครัวทั้งหมด โดยยึดหลักทรัพย์สินของผู้ตายจะต้องตกเป็นของครอบครัวเท่านั้น  

ต่อมาจนถึงสมัยกรีกการท าพินัยกรรมเริ่มมีปรากฎขึ้นในกฎหมายยุคกรีกเป็นต้นมา ซ่ึง
กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องท าเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย คือ “ผู้ท าพินัยกรรม
จะต้องเป็นผู้ชายชาวเอเธนส์ (Athens) และต้องไม่ใช่ทาส หรือคนต่างชาติ ชึ่งผู้ท าพินัยกรรมต้องมี
อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่ใช่ผู้ที่ถูกน ามาเลี้ยง เพราะหากเป็นผู้ที่ถูกน ามาเลี้ยงแล้ว ทรัพย์สิน
ต้องคืนให้แก่บุคคลที่น าเอาตนมาเลี้ยงเท่านั้น”2 ในกรณีที่ผู้ท าพินัยกรรมไม่มีลูกชาย แต่มีลูกสาว ผู้รับ
พินัยกรรมจะต้องแต่งงานกับลูกสาวของผู้ท าพินัยกรรมด้วย นอกจากนี้แล้ว ผู้ท าพินัยกรรมต้องท า

                                                           
2 Encyclopaedia Britannica, Retrieved May 28, 2015 from http://www.britan 

nica.com อ้างถึงใน ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, การท าพินัยกรรม: ศึกษากรณีการกันส่วนมรดกให้แก่
ทายาทโดยธรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2551), หน้า 53-54. 
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พินัยกรรมด้วยความสมัครใจไม่อยู่ภายใต้การบังคับ หรือการชักจูงใจอ่ืนใด และผู้ท าพินัยกรรมต้องลง
นามของตนก่อนพยาน ซึ่งพยานจะเป็นผู้ปิดผนึกพินัยกรรมเพ่ือเป็นการรับรองพินัยกรรมนั้น โดยใน
เอเธนส์ผู้พพิากษาหรือหัวหน้าผู้พิพากษามักจะเข้าร่วมในการท าพินัยกรรมอยู่บ่อยครั้ง 

การท าพินัยกรรมในสมัยกรีก จะเห็นได้ว่าไม่มีข้อจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมไว้ ซ่ึงท าให้ 
โซลอน (Solon) นักปราชญ์ชาวกรีก ได้วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของกฎหมายดังกล่าวไว้ว่า “ในอดีต
ไม่มีบุคคลใดที่จะได้รับอนุญาตให้ท าเช่นนี้ได้ เพราะทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตาย จะตกเป็นของครอบครัว
ทั้งนั้น”3 จากความคิดเห็นของ โซลอน กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงการที่กฎหมายให้อิสระต่อผู้ท า
พินัยกรรมโดยไม่มีข้อ จ ากัด ถูกคดัค้านมาตั้งแต่ในยุคสมัยแรกๆ ของการเริ่มมีผู้นัยกรรมแล้ว 

 

2.1.2  ยุคกฎหมายในสมัยโรมัน (Roman Period) 
กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการตกทอดมรดกตามพินัยกรรม  ได้ตกทอดส่งต่อมายังกฎหมายใน

สมัยโร มัน ซึ่งถือได้ว่ายุคสมัยกฎหมายโรมันนี้ ถือเป็นกฎหมายที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และทั้ง
เป็นที่รู้จักกันมาตลอดมา จนกล่ายเป็นกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายของประเทศต่างๆอีกด้วย ใน
การศึกษาทาง ด้านประวัติศาสตร์กฎหมายสมัยโรมันนี้ ผู้เขียนจะได้ท าการศึกษาเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพินัยกรรม ซึ่งจะได้เริ่มท าการศึกษาโดยแบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลา ดังนี้ 

2.1.2.1  สมัยโรมันตอนต้น 
ในสมัยโรมันตอนต้น กฎหมายเรื่องพินัยกรรมถือได้ว่า เป็นระยะที่รับช่วงต่อจาก

กฎหมายยุคสมัยกรีก ในสมัยกฎหมายโรมันตอนต้น “ได้ก าหนดให้การท าพินัยกรรมต้องท าในที่
สาธารณะ เพ่ือให้ทุกคนรับรู้ถึงเจตนาที่แท้จรึงของเจ้ามรดก และผู้ท าพินัยกรรมต้องประกาศเจตนา
ของตนต่อหน้าพยาน 7 คน โดยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเจตนาของตนได้อีก โดยพินัยกรรมนี้จะ
อาศัยความทรงจ าของพยานเป็นส าคัญ”4 จากเนื้อหาที่กล่าวมานี้ จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อผู้ท า
พินัยกรรมหากได้ก าหนดตัวผู้รับพินัยกรรมไว้แล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นตลอดไป 

2.1.2.2  สมัยโรมันในยุคคลาสสิก 
ต่อมาเมื่อโรมันเข้าสู่ยุคคลาสสิก ในช่วงระยะนี้ โรมันเริ่มมาปกครองแบบระบบ

จักรพรรดิ (Principate)5 ได้เริ่มมีการก าหนดแบบของพินัยกรรมที่ไม่ต้องท าต่อหน้าสภาประชาชน 
ท าให้ประชาชนทั่วไปสามารถท าพินัยกรรมได้ด้วยตนเอง และมีวิธีดังนี้ “เจ้ามรดกต้องเขียน
พินัยกรรมบนแผ่นจารึก (Teblets) และก าหนดคนที่เป็นทายาทลงไปโดยมีบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้ซื้อ
ทรัพย์สินของเข้ามรดกแต่เพียงในนาม เรียกว่า (Familiae Emptor) ทั้งนี้ผู้ซื้อทรัพย์สินของเจ้ามรดก
                                                           

3 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, แบบของพินัยกรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 10-12. 

4 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล,  การท าพินัยกรรม: ศึกษากรณีการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาท
โดยธรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 
53-54. 

5 ยุคคลาสสิก เริ่มมีการปกครองแบบจักรพรรดิ (Principate) ในปีที่ 27 ก่อนครสตกาลไปจน
สิ้นรัชสมัยจักรพรรดิอเล็กชานเดอร์ เชเวรุส (Alexander Severu ค.ศ.235); กฎหมายโรมัน,  ค้น
วันที่ 21 มกราคม 2557 จาก http://www.thaigoodview.Com/node/93448 
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ตามพินัยกรรมมีหน้าที่ต้องโอนทรัพย์สินของเจ้ามรดกให้แก่ทายาทที่ระบุไว้ภาพหลังที่เจ้ามรดกถึงแก่
ความตาย”6 โดยพินัยกรรมมีผลบังคับได้ทันทีและไม่สามารถยกเลิกได้ กฎหมายโรมันในสมัยนี้ ยังได้
ก าหนดให้คนในครอบครัวสามารถโต้แย้งพินัยกรรมที่ยกมรดกให้แก่ตนน้อยเกินควรได้โดยเรียกสิทธินี้
ว่า Legitima Portio (Rightful Share) เช่นเจ้ามรดกท าพินัยกรรมยกทรัพย์ให้ครอบครัวน้อยกว่า
จ านวนที่คนในครอบครัวมีสิทธิ์กันส่วนมรดกตามกฎหมายและสามารถโต้แย้งได้ หลักการดังกล่าวนี้ 
ได้กลายมาเป็นแนวความคิดพ้ืนฐานของหลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมในปัจจุบันด้วย 

2.1.2.3  สมัยโรมันหลังยุคคลาสสิก  
เมื่อประมาณราวคริสต์ศตวรรษที่ 3 เป็นต้นไปถึงยุคสมัยที่จักรวรรดิโรมันจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ อาณาจักรโรมันตะวันออก ซ่ึงมีเมืองหลวงอยู่ที่  กรุงคอนสแตนติโนเปิส 
(Constantinople) และอาณาจักรโรมันตะวันตก ซ่ึงมีเมื่องหลวงอยู่ที่กรุงโรม ลักษณะของกฎหมาย
โรมันที่ปรากฎเด่นชัด คือ “ประมวลกฎหมายของ จัสติเนียน ที่เรียกว่า Corpus Juris Civilis ชึ่งเป็น
ยุคที่กฎหมายรุ่งเรืองที่ สุดโดยส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมาย ดังกล่าว ได้ก าหนดเรื่องแบบของ
พินัยกรรม และความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรมเอาไว้”7 

ในการศึกกฎหมายโรมัน เรื่องเก่ียวกับพินัยกรรม ตั้งแต่สมัยโรมันตอนต้น สมัยโรมัน
ยุคคลาสสิก และยุคคลาสสิกนั้นจะเห็นได้ว่า กฎหมายในสมัยโรมันนี้ได้มีการวิวัฒนาการมาตลอดตาม
ยุคสมัย ซึ่งแต่ละสมัยได้มีการก าหนดเงื่อนไขของการท าพินัยกรรมเอาไว้มากหมายที่ต่างกันไป ซึ่ง
ผู้เขียนสามารถสรุปรายละเอียดไดด้ังนี้ 

1)  ความสามารถในการท าพินัยกรรม 
เรื่องความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม ตามกฎหมายโรมันแล้ว ราษฎรชาว

โรมันย่อมมีความ สามารถในการท าพินัยกรรม ในขณะที่ยังมีชีวิต และในขณะที่ถึงแก่ความตาย แต่
หลักกฎหมายโรมันก็มีข้อยกเว้น คือ ผู้เยาว์ คนเป็นบ้า เสียจิต เชลยศึก ผู้เสียสัญชาติโรมัน ผู้ชึ่งไม่มี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เหล่านี้เป็นต้น8 กล่าวสรุปคือบุคคลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จะต้องมี
องค์ประกอบครบถ้วน 3 ส่วน คือ ประ การแรก คือ เสรีภาพไม่เป็นทาส ประการที่สอง คือ 
สถานภาพความเป็นราษฎรโรมัน ไม่ใช่คนต่างด้าว และประการสุดท้าย คือ การมีครอบครัว คือ เป็น
สมาชิกของครอบครัวโรมัน “การสูญเสียองค์ประกอบอันใดอันหนึ่ง หรือทั้งหมดเป็นการสูญเสีย
สถานะ (Capitis Deminutio) ตามกฎหมายโรมัน” 

ในการท าพินัยกรรมในสมัยโรมัน หลักส าคัญในการท าพินัยกรรม คือ 
จะต้องก าหนดตัวของผู้รับพินัยกรรม ถ้าพินัยกรรมที่ท าขึ้นมิได้ก าหนดตัวผู้รับพินัยกรรมไว้แล้ว
พินัยกรรมที่ท าข้ึนนั้นย่อมไร้ประโยชน์ และต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนี้ 

2)  แบบของพินัยกรรม 
จากการศึกษากฎหมายโรมันตามแต่ละระยะตามเนื้อหาที่กล่าวมาใน

เบื้องต้น ชึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายในสมัยโรมัน ได้มีการก าหนดแบบของพินัยกรรมไว้มากหมาย ซึ่ง

                                                           
6 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า, 54. 
7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 54-55. 
8 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 24. 
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สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ พินัยกรรมแบบเก่า พินัยกรรมแบบใหม่ และพินัยกรรมแบบพิเศษ9  
ซ่ึงมรีายละเอียด ดังนี้ 

(1)  พินัยกรรมแบบเก่า  
หมายถึง พินัยกรรมตามกฎหมายโรมันตอนต้น ชึ่งการท าพินัยกรรมใน

ระยะนี้ได้มีรากฐานมาจากกฎหมายยุคสมัยกรีก การท าพินัยกรรมตามกฎหมายโรมมันตอนต้นนี้ แบ่ง
ออกเป็น 3 ประ เภท คือ  

ประเภทแรก เรียกว่า Testamentum in Comitiis Calatis เป็น
พินัยกรรมต้องท าต่อหน้าสภาประชาชน ชึ่งได้จัดประชุมปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมีนาคม และ
พฤษภาคมเพ่ือรับรองพินัยกรรม และต้องมีหน้าผู้เข้าร่วมพยาน 7 คน 

ประเภทที่สอง เรียกว่า Testamentum in Procinctu (พินัยกรรม
ก่อนออกรบ) ซ่ึงอาจท าโดยกล่าวโดยวาจาต่อหน้าผู้ร่วม (สภาประชาชนตามแบบแรก) 3-4 คน และ
อาจจะก าหนดเพียงตัวของผู้รับพินัยกรรมเท่านั้น  

และประเภทสุดท้าย เรียกว่า Testamentum Per aes Etlibram 
(พินัยกรรมท าด้วยทองสัมฤทธิ์และตาชั่ง) ส ารับการท าพินัยกรรมประเภทนี้อาศัยวิธี Mancipatio 
โดยผู้ท าพินัยกรรมต้องประกฎต่อหน้าพยาน 5 คน และ Libripens (คนถือตาชั่ง) ซ่ึงผู้ท าพินัยกรรม
จะเขียนไว้บนแผ่นจารึกแล้ว จะส่งมอบเป็นทางการให้อีกบุคคลหนึ่งชื้อเอามรดกตามพินัยกรรมใน
นามพิธีการแล้ว จะส่งมอบโอนพินัยกรรมไปให้แก่ผู้รับตามทีระบุไว้อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังที่เจ้ามรดก
ตายไป 

(2)  พินัยกรรมแบบใหม่  
เป็นการท าพินัยกรรมที่อยู่ในช่วงสมัยโรมันก้าวเข้าสู่ยุคคลาสสิก และ

หลังยุคคลาสสิก ได้เริ่มมีการก าหนดแบบของพินัยกรรมขึ้นใหม่ ซึ่งพินัยกรรมแบบใหม่ แบ่งได้ 4 
ประเภท 

ประเภทแรก เรียกว่าพินัยกรรมแบบ Praetor10  การท าพินัยกรรม
แบบนี้ก็ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ท าพินัยกรรมไม่ได้ท าตามแบบ 
Testamentum in Comitiiscalatis (เป็นการท าพินัยกรรมต่อหน้าสภาประชาชน) จนครบถ้วนนั้น 
Praetor สามารถเข้ามาแทรกแซง (ตามความจ าเป็น) และรับรองพินัยกรรมที่ปิดผนึก และ
ประทับตราเรียบร้อยแล้วต่อหน้าพยาน ท าให้ผู้รับพินัยกรรมสามารถได้ไปซึ่งทรัพย์สินตามมรดกนั้น  
ในนโยบายของ Praetor ยังก าหนดไว้ว่าในกรณี พินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นเป็นโมฆะตาม Ius Civile 
เพราะเกิดจากความบกพร่องในแบบพินัยกรรมยอมมิสมบูรณ์ได้ ถ้าผู้ท าพินัยกรรมมีความสามารถ
ในขณะถงึแก่ความตาย ผู้รับพินัยกรรมสามารถท่ีจะรับมรดกได้  

ประเภทที่สอง เรียกว่าพินัยกรรมแบบไตรภาคี ซึ่งเกิดขึ้นในตอนปลาย
สมัยของจักรพรรดิ ชึ่งพระองค์ทรงน าเอาพินัยกรรมแบบไตรภาคีมาใช้โดยมีแหล่งที่มา 3 อย่าง คือ 

                                                           
9 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 21-24. 
10 เมื่อโรมันเข้าสู่ยุคคลาสสิก Praetor ได้ก าหนดประกาศนโยบายใหม่เกี่ยวกับการท า

พินัยกรรมขึ้นใหม่ 
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Ius Civile (ต้องมีพยานในพินัยกรรม) ประกาศนโยบายของ Praetor (ต้องมีตาประทับของพยาน 7 
คน) และพระราชก าหนด (ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ท าพินัยกรรม) 

ประเภทที่สาม เรียกว่าพินัยท าด้วยวาจา พินัยกรรมประเภทนี้มีสอง
แบบ คือ พินัยกรรมท าด้วยวาจาส่วนบุคคลคน (Testamentum Per Nuncupationem) ซ่ึงจะมีผล
สมบูรณ์ถ้าได้ท าต่อหน้าพยาน 7 คน และพินัยกรรมท าด้วยวาจาฝ่ายเมือง (Testamentum Apud 
Acta Conditum) ท าโดยประกาศด้วยวาจาต่อหน้าผู้บริหารรัฐระดับสูง และบันทึกไว้ในเอกสาร
ทางการ 

ประเภทสุดท้าย คือพินัยกรรมอันเป็นเอกสารฝ่ายเมือง (Testamentum 
Principi Oblatum ) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พินัยกรรมอันถวายต่อองค์จักรพรรดิ ซึ่งท าเป็น
หนังสือถวายต่อพระองค์จักรพรรดิเพื่อทรงให้สัตยาบัน 

(3)  พินัยกรรมแบบพิเศษ  
นอกจากการท าพินัยกรรมตามแบบที่ได้กล่าวมาแล้ว กฎหมายโรมมัน

ยังได้ก าหนดเรื่องแบบของพินัยกรรมแบบพิเศษด้วย และพินัยกรรมแบบพิเศษนี้ได้มีการใช้ในสมัย
โรมันตอนต้น ซ่ึงสามารถ แบ่งได้ 6 ประเภท คือ 

ประเภทแรก เรียกว่าพินัยกรรมของคนที่ไม่รู้หนังสือ ซ่ึงการท า
พินัยกรรมประเภทนี้ต้องมีพยานร่วม 5 คน ต้องระบุชื่อของผู้รับพินัยกรรม 

ประเภทที่สอง เรียกว่าพินัยกรรมส าหรับบุคคลที่พิการทางสายตา การ
ท าพินัยกรรมประเภทนี้ต้องมีพยานรวม 7 คน และต้องมีพนักงานรับรองเอกสาร (Scriba) หรือเลขาธิการ
เมือง ผู้ท าพินัยกรรมต้องประกาศชื่อของผู้รับพินัยกรรม 

ประเภทที่สาม เรียกว่าพินัยกรรมของผู้ที่ติดโรคระบาดในระยะที่มีโรค
ระบาด ต้องมีพยาน 7 คน ส่วนพยานดังกล่าวไม่จ าเป็นที่จะต้องปรากฎตัวพร้อมกันที่เดียวก็ได้ 

ประเภทที่สี่ พินัยกรรมที่ท าอยู่ที่ชนบท (Testamentum Ruri Conditum) 
แต่การท าพินัยกรรมประเภทนี้มักจะหาพยานได้ยาก การมีพยานรวม 5 ก็เพียงพอแล้ว 

ประเภทที่ห้ า เรียกว่าพินัยกรรมของบิ ดามารดา  (Testamentum 
Parentum) ซ่ึงเป็นพนิัย กรรมที่ไว้เป็นทางการ โดยมีบิดามารดาแจกจ่ายทรัพย์สินมรดกไปยังบุตรจะ
ท าด้วยวาจาก็ได้ ถ้าเป็นหนังสือ ผู้ท าพินัยกรรมต้องเขียนเองชึ่งไม่จ าเป็นต้องมีพยานก็ได้ 

ประเภทสุดท้าย เรียกว่าพินัยกรรมทหาร สามารถท าพินัยกรรมได้โดย
ไม่มีพิธีการที่เคร่งครัดแต่อย่างใด 

 
2.2  แนวความคิดในการท าพินัยกรรม 

 
แนวความคิดในเรื่องของการท าพินัยกรรม ซึ่ งถือได้ว่าเป็นความคิดที่สืบเนื่องมาจาก

แนวความคิดเก่ียวกับหลักอิสระทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นสิทธิที่สมบูรณ์ที่สุดของ
บุคคลเกีย่วกับทรัพย์สินของตน เช่นว่า “เจ้าของกรรมสิทธิมีสิทธิครอบครอง สิทธิใช้สอย สิทธิที่จะได้
ดอกผล สิทธิ์จะจ าหน่ายและท าลายทรัพย์สิน เป็นต้น ถือว่าเป็นสิทธิเหนือทรัพย์ที่สมบูรณ์ที่สุดใน
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สถาบันกฎหมายเอกชนได้แก่สิทธิตามกฎหมายแพ่งรับรอง”11 ในเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดของการ
ท าพินัยกรรม ได้เริ่มปรากฎมีขึ้นให้เห็นตั้งแต่สมัยยุคกฎหมายในยุคสมัยกรีก เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถท าพินัยกรรมก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวได้ และ
สามารถที่จะก าหนดตัวบุคคลใดหนึ่งเข้ามารับพินัยกรรมได้ตามความประสงค์ของตนเอง ตาม
หลักการทั่วไปแล้วการท าพินัยกรรม จะมีหลักการเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 

 

2.2.1  หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการท าพินัยกรรม 
การท าพินัยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัว ที่เกิดจากการแสดงเจตนารมณ์ของเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่ง

เรียก ว่าเจ้ามรดก เพ่ือยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอ่ืนในเวลาที่ตนยังมีชีวิตอยู่ “แต่ในบางกรณี
พินัยกรรมที่ท าข้ึนนั้น ไม่ได้เกิดจากเจตนารมณ์อันแท้จริงของเจ้าของทรัพย์สินโดยตรง”12 เพราะเป็น
การแสดงเจตนาแทนของบุคคลอ่ืนก็ได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่น บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
เป็นผู้แสดงเจตนาแทนลูกหรือผู้ที่อยู่ใต้การปกครองตน แต่ถึงอย่างไรก็ดีพินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้น จะมีผล
บังคับใช้ได้ในทางกฎหมายนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักการแห่งบทบัญญัติกฎหมายได้ก าหนดไว้ 
“พินัยกรรม ถือเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง ที่กฎหมายของหลายประเทศ ได้ให้การยอมรับตามหลัก
อิสรภาพในทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาใช้เข้าในการท าพินัยกรรม ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย”13 เรื่องพินัยกรรม เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศอังกฤษ ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายของประเทศไทย และของ สปป.ลาว ก็ได้
บัญญัติไว้ในกฎหมายเช่นกันด้วย  

ดังนั้น เมื่อการท าพินัยกรรม ถือเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งแล้ว จึงต้องอยู่ภาพใต้หลักนิติ
กรรมเช่นเดี่ยวกันกับนิติกรรมประเภทอ่ืนๆ ซึ่งหลักการพ้ืนฐานที่น ามาใช้ในการท าพินัยกรรม ตาม
หลักการทั่วไปแล้ว หลักกฎหมายเรื่องพินัยกรรมของประเทศต่างๆ ในสังคมสมัยปัจจุบันนี้ จะมี
หลักการพ้ืนฐานใหญ่อยู่ 2 หลัก คือ หลักอิสระในทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ ชึ่งผู้เขียนจะ
น าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1.1  หลักอิสระในทางแพ่ง (Private of Autonomy) 
หลักอิสระทางแพ่ง (Private of Autonomy) หมายถึง หลักการที่ให้อ านาจของ

เอกชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตทางด้านกฎหมายด้วยตนเอง ทั้งในทางเรื่องส่วนตัว และเรื่อง
ของทรัพย์สิน เช่น การมีอิสระในการท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรืออิสระในการก าหนดเนื้อหาใน
นิติกรรมเป็นต้น14 เป็นหลักการพ้ืนฐานในการท านิติกรรมทุกชนิด ดังนั้น ในเมื่อพินัยกรรมเป็นนิติ
กรรมประเภทหนึ่ง การท าพินัยกรรม จึงต้องอยู่ภายใต้หลักอิสระในทางแพ่งด้วย กล่าวคือ หลักการ
อิสระแพ่ง ถือเป็นหลักการพ้ืน ฐานของสิทธิของปัจเจกชนหรือสิทธิของพลเมือง (Civil Rights) “หลัก
                                                           

11 สุนทร มณีสวัสดิ์.  เอกสารประกอบค าบรรยายบทสอนวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เรื่องสิทธิทางหนี้ (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557), หน้า 1-2. 

12 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, เรื่องเดิม, หน้า 1-2. 
13 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 5-6. 
14 ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตพันธุ์, ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2549), หน้า 31. 
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อิสระในทางแพ่ง ชึ่งมีขอบเขตกว้างขวางเป็นอย่างมาก จึงกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกับในทาง
กฎหมาย เกี่ยวกับขอบเขตของหลักการดังกล่าว ฉะนั้นกฎหมายจึงจ าเป็นต้องเข้ามาตัดปรับ” เพ่ือ
เป็นการจ ากัดขอบเขตของหลักการดังกล่าวนั้น กฎหมายจึ่งเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการรับรู้ 
และรับประกันสิทธิ์พื้นฐานนี้ เช่น การรับรู้สิทธิ์ส่วน ตัวในการก าหนดการตัดสินใจกระท าการ หรือไม่
กระท าการใดหนึ่ง และเสรีภาพในการคุ้มครองบริหารทรัพย์สินของตน เป็นต้น15 

อย่างไรก็ตาม ถึงว่ากฎหมายจะให้การยอมรับหลักการอิสระในทางแพ่ง (Private of 
Auto Nomy) แต่กฎหมายก็ยังมีการก าหนดส่วนได้เสียไว้เป็นขอบเขตของหลักการดังกล่าว เพ่ือความ
สงบเรียบ ร้อยของสังคมและผลประโยชน์ของชาติ เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 150 ของไทย บัญญัติว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้น
วิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นั้นเป็นโมฆะ”16 

ต่อกับประเทศ สปป.ลาว ถึงแม้ว่าไม่มีประมวลกฎหมายแพ่งในการบัญญัติหลักการนี้
เอาไว้อย่างชัดเจนก็ตาม (เพราะ สปป.ลาว ไม่มีประมวลกฎหมาย) แต่ก็ให้การยอมรับหลักการอิสระ
ในทางแพ่งเช่นกัน ชึ่งได้บัญญัติไว้ในหลายกฎหมายเช่นว่า รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ 
กฎหมายว่าด้วยสัญญา เป็นต้น การก าหนดขอบเขตสิทธิ์หรือขอบเขตของการใช้หลักอิสระในทางแพ่ง
ไว้ เช่น ตามกฎ หมายว่าด้ายกรรมสิทธิ์ มาตรา 46 ของ สปป.ลาว “การน าใช้สิทธิ์ เพ่ือผลประโยชน์
และความต้องการของตน จะต้องไม่ต้องกับสิทธิ์และผลประโยชน์ของรัฐและสังคม”17 

อย่างไรก็ตามหลักอิสระในทางแพ่ง และข้อจ ากัดดังกล่าว ได้ถูกน ามาปรับให้ใช้กับ
การท านิติกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะเรื่องของการท าพินัยกรรม ก็ได้น าเอาหลักการนี้เข้ามาบังคับใช้
เช่นกัน โดยผู้ท าพินัยกรรมมีอิสระภาพ หรือ เสรีภาพในการท าพินัยกรรม (Freedom of 
Testament) ก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนได้เท่าท่ีไม่ขัดกับกฎหมาย 

2.2.1.2  หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
สิทธิในทรัพย์สิน ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ึนฐานของปัจเจกชน เพ่ือใช้เป็นหลักประกันในส่วน

ที่เรียก ว่าเป็นเสรีภาพ หรือแดนอิสระในทางทรัพย์สินของปัจเจกชนต่อกับรัฐ ตามทฤษฎีทางด้าน
กฎหมายของส านักธรรมชาติ ท่านจอห์น ล็อก John Locke นักปรัชญาชาวอังกฤษ กล่าวไว้ว่า 
“มนุษย์เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ คือว่าสิทธิในทรัพย์สินเป็นสาระส าคัญ
ประการหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่ไม่อาจพรากไปเสียได้”18 

ค าว่า “กรรมสิทธิ์” หรือที่เรียกว่า “Dominium” ในแนวความเห็นของท่านออสติน 
(Austin) นักนิติศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวว่ากรรมสิทธิ์ หมายถึง สิทธิในทรัพย์สิน ชึ่งไม่มีจ ากัดในการใช้ 

                                                           
15 วิชัย ศรีหาปัญญา, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง สปป.ลาว, พิมพ์ครั้งที่ 2  

(เวียงจันทน์: ม.ป.พ., 2550), หน้า 10. 
16 มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ประเทศไทย) 
17 มาตรา 46 แห่งกฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ (สปป.ลาว) บัญญัติว่า “การน าใช้สิทธิ์ เพ่ือ

ผลประโยชน์และความต้องการของตน จะต้องไม่ต้องกับสิทธิ์และผลประโยชน์ของรัฐและสังคม” 
18 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, ค าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ: รัฐธรรมนูญ

เยอรมัน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2535), หน้า 41-44.  
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ไม่มีข้อก าหนดห้ามในการจ าหนายหรือไม่มีการก าหนดเวลาจ ากัด ถือได้ว่าเป็นสิทธิในทรัพย์สิน ซึ่งมี
ศักดิ์สูง สุดเหนือทรัพย์สินนั้น19 ในกฎหมายโรมันมีปรากฎอยู่ใน Corpus Juris Civilis ของพระ
เจ้าจัสติเนียน “Justnian” ถือว่า กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิ์เหนื่อทรัพย์สินที่สมบูรณ์ที่สุดในสถาบันกฎหมาย
เอกชน ซ่ึงเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิครอบครอง (Jus Possidendi) สิทธิใช้สอย (Jus Utendi) สิทธิที่
จะได้รับดอกผล (Jus Fruendi) สิทธิที่จะจ าหน่ายและท าลายทรัพย์สิน (Jus Abutendi) เป็นต้น “ซ่ึง
มีนักปราชญ์ที่ชื่อว่า Accarias และ Nicholas ได้วิเคราะห์และมองว่า “กรรมสิทธิ์” มีองค์ประกอบ
ด้วย 3 ส่วน คือ” 20 

1. ius utendi หรื usu เป็นสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ 
2.  ius fruendi หรือ fructus เป็นสิทธิ์ในการได้ดอกผลใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินที่ตน

เป็นเจ้าของ 
3. ius abutendi หรือ Abusus เป็นสิทธิ์ในการจ าหน่าย ชึ่งมีลักษณะเป็นการแปร

สภาพ จ าหน่ายจ่ายโอน หรือท าให้ทรัพย์สินเสื่อมค่า หรือบุบสลาย หรือท าลาย 
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ ได้มีอิทธิพลต่อหลักกฎหมายของประเทศไทยเป็นอย่าง

มาก  เช่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ของไทย ได้บัญญัติว่า ”ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์มีสิทธิ์ใช้สอย และจ าหน่ ายทรัพย์สินของตนและได้ ชึ่งดอกผลแห่ง
ทรัพย์สินนั้นกับท้ังมีสิทธิ์ติดตาม และเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลคืน ที่ไม่มีสิทธิ ยึดถือไว้และมี
สิทธิ์ขัดขวางมิให้ผู้อื่น สอดเข้าเก่ียวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” โดยเฉพาะหลักเรื่อง
สิทธิ์ในการจ าหน่ายจ่ายโอนที่ตนเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น มีอ านาจในการจ าหน่ายจ่ายโอนทั้ง
ขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่หรือในเมื่อถึงแก่ความตายไป กฎหมายได้ยังรับรองให้ผู้เกี่ยวมีสิทธิ์ในการแสดง
เจตนาบริหารจัดการทรัพย์สินของตนด้วยวิธีการก าหนดไว้ในพินัยกรรมได้ เช่น ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 ของไทย บัญญัติว่า “บุคคลจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมก าหนดการ
เผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับไว้ตามกฎหมายเมื่ อ
ตนตายก็ได”้ 

ต่อกับหลักกฎหมายของประเทศสปป.ลาว เรื่องของ “สิทธิ์ในทรัพย์สินยกโอน
กรรมสิทธิ์” ก็ได้มีการก าหนดบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญ มาตรา 15 แห่ง สปป.
ลาว บัญญัติว่า “รัฐคุ้มครองกรรมสิทธิ์ สิทธิ์น าใช้ สิทธิ์ครอบครอง สิทธิ์ได้รับดอกผลและสิทธิ์สืบทอด
ทรัพย์สินของทุกๆคนรับประกันสิทธิ์ในการโอนและการสืบทอดตามกฎหมายก าหนดไว้” และ
กฎหมายว่าด้วยมรดก มาตรา 24 บัญญัติว่า “พลเมืองทุกคน มีสิทธิในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ของ
ตน หรือท าพินัยกรรมให้บุคคลใดหนึ่งตามเจตนาของตนก่อนตายได้” และกฎหมายอ่ืนๆ ดังนั้น 
กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับกรรม สิทธิ์ในทรัพย์สิน ของ สปป.ลาว จึงเป็นหลักการที่กระแจกกระจาย
และแทรกอยู่กับหลักกฎหมายหลายฉบับ และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก 

                                                           
19 นัยนา เกิดวิชัย, รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน, 

(กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549), หน้า, 9-11. 
20 ประชุม โฉมฉาย, วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน (กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสาร

การสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 255. 
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ตามเนื้อหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ เขียนพอสรุปความได้ว่า หลักกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน เป็นหลักของกฎหมายที่ให้อ านาจ เกี่ยวกับสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล ผู้
ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ เช่น สิทธิในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบุคคลไว้ เพ่ือผลประโยชน์ของ
มหาชนหรือเจ้าของทรัพย์สินนั้น ดังนั้น จากเนื้อหาที่กล่าวมานี้ เราจะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายของ
ประเทศไทย และของ สปป.ลาว ต่างก็ได้ให้การยอมรับหลักการเรื่อง สิทธิในการจ าหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สิน หรือ “Abusus” ของบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น แต่มีการก าหนดลักษณะการน าใช้
ไว้ในกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่นว่า ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ได้ก าหนดให้
อ านาจเรื่อง ของการจัดการบริหารทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์โดยไม่มีขอบเขตจ ากัด ต่อกับ
กฎหมายของประ เทศ สปป.ลาว แม้จะให้การยอมรับหลักการดังกล่าวนั้น แต่ก็ได้ก าหนดขอบเขต 
หรืออ านาจของบุคคลในการจ าหน่ายทรัพย์สิน หรือท าพินัยกรรมไว้ในกฎหมายว่าด้วย มรดก มาตรา 
25 อย่างชัดเจน ชึ่งผู้เขียนจะน ามาเสนอในบทต่อไป 

ดังนั้น ผู้เขียนจะกล่าวโดยสรุปว่าเรื่องการท าพินัยกรรม เพ่ือจ าหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินของตนให้ผู้อ่ืน คือได้ว่าเป็นสิทธิ์ของบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ได้รับการรับรองและ
บัญญัติไว้ในกฎหมายตามหลักอิสระในทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ชึ่งเป็นหลักการที่ใช้
ทั่วๆ ไปในการท านิติกรรมต่างๆ ร่วมทั้งพินัยกรรมด้วย แต่เมื่อน าเอาหลักทั้งสองเข้ามาปรับใช้เข้าใน
การท าพินัยกรรมแล้ว จึงก็ให้เกิดมีหลักแนวความคิดเรื่องเสรีภาพในการท าพินัยกรรม หรือหลัก       
(Freedom of Testament) ขึ้นมา ซึ่งเป็นหลักการท าให้สิทธิ์ของผู้ท าพินัยกรรมสามารถท า
พินัยกรรม เพ่ือก าหนดการในเรื่องทรัพย์สินของตนได้อย่างเสรี ชึ่งเนื้อหาเรื่องหลัก เสรีภาพในการ
พินัยกรรม มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

2.2.1.3  หลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรม (Freedom of Testament) 
หลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรม (Freedom of Testament)21 เป็นหลักการที่ได้รับ

การ พัฒนามาจากรากฐานแนวความคดิของหลักอิสระในทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซ่ึง
เป็นหลักที่ถือเอาการแสดงเจตนาของเจ้ามรดกเป็นส าคัญ โดยเจ้ามรดกสามารถท าพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินให้กับบุคคลใดก็ได้ และสามารถเลือกใครเข้ามาเป็นทายาทก็ได้เช่นกัน22 ซ่ึงหลักการเสรีภาพ
ในการท าพินัยกรรม (Freedom of Testament) นี้ได้มีการยอมรับและบัญญัติไว้ในกฎหมาย ของ
หลายประเทศ เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย และประเทศ
สปป.ลาว เป็นต้น หมาย ความว่า การท าพินัยกรรมก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนให้กับบุคคล
อ่ืนนั้น สามารถท าได้อย่างเสรีตามความประสงค์ของตน แต่การท าพินัยกรรมนั้น จะต้องอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น พินัยกรรมจึงจะมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย แต่ในทางการ

                                                           
21 หลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรม (Freedom of Testament) เป็นหลักการหนึ่งที่ตกทอด

ต่อมาจากหลักกฎหมายสมัยโรมัน (ในยุคคลาสสิก) ได้ถึกน ามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน ค.ศ.1896 ซึ่งเป็นหลักการที่ถือเอาเจตนาของเจ้ามรดกเป็นส าคัญ 

22 Nigel G. Foster, German Law & Legal System (Great Beitain: Blackstone, 
1993), p. 270 อ้างถึงใน ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 55-56. 



15 
 

บัญญัติกฎหมาย หรือก าหนดให้สิทธิอ านาจของผู้ท าพินัยกรรม ของแต่ละประเทศนั้นจะมีความ
แตกต่างกัน เช่น กฎหมายของประเทศไทย และของ สปป.ลาว เป็นต้น 

ตามท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว แต่ในเมื่อการท าพินัยกรรมตามหลักการดังกล่าวแล้ว 
ก็ให้เกิดมีแนวความคิดต่อต้านกับแนวความคิด ในเรื่องหลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรมนี้เกิดขึ้นมา ชึ่ง 
เรียกว่า แนวความคิดในการจ ากัดอ านาจการท าพินัยกรรม ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 
2.2.3  แนวความคิดในการจ ากัดอ านาจการท าพินัยกรรม 
ในอดีตกาลก่อนที่มนุษย์จะมาอยู่รวมกันเป็นสังคมมนุษย์ยังด ารงชีพการเร่ร่อน ด้วยการล่า

สัตว์จึงไม่มีไครสนใจในเรื่องกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ต่อมาเมื่อสังคมมีการพัฒนาการขึ้น มนุษย์จึงเข้าอยู่
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เผ่าต่าง ๆ หรือเรียกว่าสังคมเกิดขึ้นมา ดังนั้น มนุษย์จึงได้เริ่มให้ความส าคัญใน
เรื่องทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือเป็นเจ้าของแห่งกรรมสิทธิ์นั้น แต่ในระยะนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่หามาได้
จะตกเป็นของชุมชน หรือของครอบครัวเท่านั้น หมายความว่า ทรัพย์สินที่สมาชิกในครอบครัวคนใดที่
หามาได้นั้นก็จะตกเป็นของส่วนรวมครอบครัวเท่านั้น 

ต่อมาเม่ือการท าพินัยกรรมได้น าเอาหลักอิสระในทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเข้า
มาปรับใช้เข้าในการท าพินัยกรรมแล้ว ก็ได้มีการพัฒนาการทางด้านแนวความคิด  ในเรื่องการท า
พินัยกรรมได้อย่างเสรี โดยยึดตามหลักการเสรีภาพในการท าพินัยกรรม (Freedom of Testament) 
ซ่ึงท าให้ผู้ท าพินัยกรรมสามารถท าพินัยกรรม ก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองได้ และสามารถ
ที่จะก าหนดผู้รับพินัยกรรมได้ตามเจตนาของตนเอง โดยก าหนดไว้ในพินัยกรรม ดังนั้น จึงท าให้เกิดมี
แนวความคิดในการจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมเกิดขึ้นมา ชึ่งมีแนวความคิดพ้ืนฐานมาจาก 3 
ประการ คือ “แนวความคิดในการจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมเกินควร แนวความคิดในการ
คุ้มครองทายาทโดยธรรมให้มีสิทธิ์ในการรับมรดก และแนวความคิดเพ่ือคุ้มครองคู่สมรสให้มีสิทธิ์ใน
การรับมรดก”23 ซ่ึงตามที่ได้กล่าวมาตอน ต้นแล้วว่า แนวความคิดในการต่อต้านการท าพินัยกรรม
ตามหลักเสรีภาพ มีมาตั้งแต่ยุคแรก ๆ ของการน าใช้หลักการดังกล่าวนี้แล้ว (ยุคสมัยกรีซ) โดยโซลอน 
(Solon) นักปราชญ์ชาวกรีก ได้วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของกฎหมายดังกล่าวไว้ว่า “ในอดีตไม่มี
บุคคลใดที่จะได้รับอนุญาตให้ท าเช่นนี้ได้ เพราะทรัพย์  สินทั้งหมดของผู้ตายจะตกเป็นของครอบครัว
ทั้งนั้น” จากความคิดเห็นของโซลอน ที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงการที่กฎหมายให้อิสระต่อผู้ท า
พินัยกรรม โดยไม่มีข้อจ ากัดถูกคดัค้านมาตั้งแต่ในยุคสมัยแรกๆ ของการเริ่มมีผู้นัยกรรมแล้ว 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดแนวความคิดในการกันส่วนมรดก ให้แก่ทายาทโดยธรรมนี้ 
เพราะได้รับอิทธิพลมาจากพัฒนาการของสังคมมนุษย์ ซึ่งเริ่มต้นจากมนุษย์มีความผูกพันกับคนใน
ครอบ ครัวของตนมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะมีหลักอิสระในทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
เกิดขึ้น โดยมองว่าหลักการทั้งสอง ไม่สามารถเข้ามาท าลายจิตส านึกที่มนุษย์มีความผูกพันต่อคนใน
ครอบครัวได้ ดังนั้น จึงมองหาทางออกเพ่ือมิให้ขัดกับจิตใต้ส านึกของตนทีมีมาอย่างยาวนาน อันเป็น
ที่มาของแนวความคิดของหลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมเกิดขึ้น และใช้เป็นหลักการ
พ้ืนฐานในการจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมเกินควร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                           
23 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 39-40. 
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2.2.3.1  แนวความคิดในการจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมเกินควร 
แนวความคิดในการจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมเกินควร เป็นแนวความคิด

พ้ืนฐานของหลักการกันสวนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม แนวความคิดเพ่ือคุ้มครองคู่สมรสและญาติ
ของเจ้ามรดกให้มีสิทธิ์ได้รับมรดก24 แต่ในทางตรงกันข้ามกับมีการมองว่า แนวความคิดในเรื่องของ
การจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมนี้ ถือเป็นการท าลายฐานแนวความคิดของหลักอิสระในทางแพ่ง 
และหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว เห็นได้ว่าการจ ากัดขอบเขตอ านาจของผู้ท า
พินัยกรรมเกินควรไม่เป็นการท าลายฐานความคิดของหลักอิสระในทางแพ่ง “เพราะการจ ากัดอ านาจ
ของผู้ท าพินัยกรรมเกินควรเกิดข้ึนเพียงบางโอ กาส หรือเพียงบางส่วนส าหรับการก าหนดผลประโยชน์
ของเอกชนด้วยตัวเอกชนเท่านั้น”25 ด้วยเหตุนี้ แนวความคิด เพ่ือจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมที่
เกินควร จึงเป็นแนวความคิดพ้ืนฐานของหลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม แนวความคิด
เพ่ือคุ้มครองคู่สมรส และญาติของเจ้ามรดกให้มีสิทธิ์ได้รับมรดกขึ้น ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ได้ถูกน าไป
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยมรดก มาตรา 2426 ของ สปป.ลาว ที่ได้บัญญัติเรื่องการกันส่วนมรดกไว้
ให้ทายาทโดยธรรม ท าให้ผู้ท าพินัยกรรมไว้สามารถท าพินัยกรรม เพ่ือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของ
ตนได้อย่างเสรี  ซึ่งมันส่งผลต่อผู้ท าพินัยกรรม ไม่สามารถบริหารทรัพย์สินของตนให้เป็นไปความ
ประสงค์ของตน 

2.2.3.2  แนวความคิดการคุ้มครองทายาทโดยธรรมให้มีสิทธิ์ได้รับมรดก 
แนวความคิด ในการคุ้มครองทายาทโดยธรรมให้มีสิทธิ์ในการรับมรดกนี้ เกิดขึ้นจาก

ฐานแนวความคิดการจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมเกินควร “เพราะกฎหมายได้ก าหนดสิทธิ และ
หน้าที่ของคนในครอบครัว ซึ่งรวมถึงทายาทโดยธรรมด้วย เมื่อผู้ท าพินัยกรรมมีทั้งสิทธิและหน้าที่ผูก
สัมพันธ์คนในครอบครัว แต่กับท าพินัยกรรมลักทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลอ่ืนเปรียบเสมือนผู้ท าพินัยกรรม

                                                           
24 Howard D. Fisher, The German Legal System and Legal Language, 3rd ed. 

(London: Cavendish, 2002), p. 91 อ้างถึงใน ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า, 40 
25 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 40-41. 
26 มาตรา 24 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (สปป.ลาว) บัญญัติว่า “บุคคลใดจะท าพินัยกรรม

เพ่ือยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอ่ืน  ในกรณีที่ผู้เกี่ยวมีลูกให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) หากว่าเจ้ามรดกมีลูกหนึ่งคน จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอื่นไม่ ให้เกินก่ึงหนึ่ง 

(1/2) ของทรัพย์สินทั้งหมด  
(2) หากว่าเจ้ามรดกมีลูกสองคน จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอื่นไม่ ให้เกินหนึ่งส่วน

สาม (1/3) ของทรัพย์สินทั้งหมด 
(3) หากว่าเจ้ามรดกมีลูกสามคนข้ึนไปจะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืนไม่ให้เกินหนึ่ง

ส่วนสี่ (1/4) ของทรัพย์สินทั้งหมด 
ในกรณีที่พินัยกรรม ที่ท าขึ้นหากเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรานี้ ส่วนที่เกินนั้นถือว่าเป็นโมฆะ แล้วทรัพย์สินดังกล่าวก็จะตกแก่ทายาท
ตามกฎหมายก าหนด” 
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ไม่ท าหน้าที่ตอบแทนคนในครอบครัว ส่งผลให้ทายาทโดยธรรมของผู้ท าพินัยกรรมไม่มีสิทธิในกอง
มรดก”27 

หมายความว่า ในทางกฎหมายแล้วบุคคลในครอบครัวมีสายสัมพันธ์กัน ในสายผู้ที่เรา
เรียกว่า สายสัมพันธ์ทางครอบครัว ซึ่งก็เป็นสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงได้รับการ
รับรอง และบัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลในครอบครัวก็
คือทายาทโดยท าให้ได้รับความเป็นธรรม ในการได้รับทรัพย์สินในส่วนที่เป็นมรดกของผู้ตายให้มีสิทธิ
ได้รับมรดก 

2.2.3.3  แนวความคิดเพ่ือคุ้มครองคู่สมรสให้มีสิทธิในการรับมรดก 
ดังที่กล่าวมาบ้างแล้วว่า แนวความคิดเพ่ือค้มครองคู่สมรสให้มีสิทธิได้รับมรดกนี้ ก็

เป็นแนวความคิดหนึ่ง ที่มาจากฐานแนวความคิดในการจ ากัดอ านาจ ของผู้ท าพินัยกรรมเกินควร
เช่นเดียวกันกับแนวความคิดการกันส่วนมรดกไว้ให้ทายาทโดยธรรม เพราะว่าในครอบครัวสามีภริยา
บางครั้งอาจมีการแบ่งหน้าที่กันในครอบครัว เพ่ือการหารายได้มาเลี้ยงชีพหรือมาจุนเจือครอบครัว
ของตน ในบางกรณีสามีหรือภริยาจะมีรายได้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น สามีมีรายได้มากกว่าผู้เป็น
ภริยา แต่การท ารายได้ของสามีก็เกิดมาจากการสนับสนุนของภริยา แต่สามีกลับเก็บเอารายได้ไว้เพียง
ฝ่ายเดียวเท่านั้น โดยไม่เอามาใช้จ่าย เพ่ือจุนเจือในครอบครัวแต่อย่างใดทั้งๆ ที่รายได้ในส่วนนั้น ก็
เกิดมาจากการสนับสนุนจากอีกฝ่ายเหมือนกัน ดังนั้น “หากสามีได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมด
ให้แก่บุคคลอ่ืน ท าให้ภริยาได้รับแต่ทรัพย์สินอันเป็นสินสมรส โดยไม่ได้รับทรัพย์สินในกองมรดกของ
สามีแต่อย่างได้นั้น จึ่งท าให้เกิดแนวความคิดที่ต้องการคุ้มครองคู่สมรส ให้มีสิทธิในกองมรดกด้วย
วิธีการกันส่วนมรดกให้สามีภริยา”28 

 
2.3  ที่มาทางด้านกฎหมายเรื่องพินัยกรรมของต่างประเทศ 
 

2.3.1  ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) ประเทศเยอรมัน 
2.3.1.1  ความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ 
ประเทศเยอรมันถือได้ว่าเป็นประเทศในล าดับต้นๆ ที่มีประมวลกฎหมายบังคับใช้ 

และเป็นประมวลกฎหมายที่ ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด  ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 
(Burgerliches Gese Tzbuch: BGB) ได้มีการประกาศใช้ในปี ค.ศ.1896 และมีผลบังคับใช้ได้จริงใน
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.190029    

การจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน ค.ศ.1896 เป็นการจัดท าประมวล
กฎหมายในยุคแรกๆ โดยอาศัยหลักกฎหมายในอดีตเป็นส าคัญ ซึ่งนักนิติศาสตร์ชาวเยอรมันได้เลือก

                                                           
27 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 40-41. 
28 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41. 
29 Nobert Hom, Hein Kotz and Hans G. Leser, German Private and 

Commercial Law: an lntroduction (London: Oxford, 1982), p. 64 อ้างถึงใน ปิยฉัตร 
ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 50-51. 
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ศึกษากฎหมายโรมัน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดร่างประมวลกฎหมาย ขึ้นมาโดยวิธีการน ากฎหมาย
โรมันมาจัดระบบและสร้างทฤษฎีเสริมเพ่ือท าให้สมบูรณ์ทันสมัยที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน 
ต่อมาได้มีอิทธิพลต่อการร่างประมวลกฎหมายในหลายประเทศ ดังนั้น ในการศึกษาที่มาทางด้าน
ประวัติศาสตร์กฎหมายของประเทศเยอรมันในเรื่องพินัยกรรม จึงต้องศึกษาตามลักษณะกฎหมายใน
สมัยโรมันเพราะว่าฐานที่มาของการร่างประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน ซึ่งได้เอาหลักกฎหมายใน
สมัยโรมันมาเป็นหลักในการจัดท าร่างเป็นประมวลขึ้น ซึ่งมีที่มาตามเนื้อหาของกฎหมายโรมัน ที่
ผู้เขียนได้กล่าวมาในเบื้องต้นของบทนี้ 

2.3.1.2  ความหมายของพินัยกรรม 
ค าว่า “พินัยกรรม” ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ค.ศ.1896 หมายถึง สิ่งที่แสดง

ความปรารถนาที่ถูกเตรียมไว้ของมนุษย์ ซ่ึงมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ “สัญญาให้มรดก (An Inheritance 
Contract)” โดยความปรารถนาที่ถูกเตรียมไว้นี้ เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวของเจ้ามรดกอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์ของเขา ชึ่งนิติกรรมดังกล่าวจะมีผลเมื่อเขาถึงแก่ความตาย30  

2.3.1.3  ความสามารถในการท าพินัยกรรม 
การท าพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน เรื่องพินัยกรรมมีหลักการ

พ้ืนฐาน คือ หลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรม (Freedom of Testament) เป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายเอกชนที่อนุญาตให้เจ้ามรดกแสดงเจตนายกทรัพย์สินของตนให้กับใครก็ได้ ตามที่เจ้ามรดก
ต้องการโดยก าหนดไว้ในพินัยกรรม “แต่กฎหมายเยอรมันก าหนดไม่ให้เจ้ามรดกท าพินัยกรรมโดยตัด
บุตร บิดามารดา และคู่สมรสที่ยังมีชีวิติอยู่มิให้รับมรดกไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร เช่น ได้ท า
ร้ายหรือฆ่าผู้ท าพินัยกรรม”31  

ตามเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายของเยอรมันได้ให้ความส าคัญ 
เกี่ยวกับการท าพินัยกรรมเป็นอย่างมาก และยึดหลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรม (Freedom of 
Testament) กล่าวคือ บุคคลในประเทศเยอรมันที่มีเจตนาในการท าพินัยกรรมยอมท าได้เสมอ แต่
กฎหมายเยอมันก็มีข้อก าหนดในเรื่องความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมเอาไว้32 เช่น ผู้เยาว์ไม่สามารถ
ท าพินัยกรรมได้จนกว่าอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่สามารถร้องขอความยินยอมที่จะท าพินัยกรรม
จากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อยู่ใต้การปกครองดูแลชั่วคราว ก็ไม่สามารถขอความยินยอมในการท า

                                                           
30 Dieter Gotz, Gunther Haensch and Hans Wellmann, Gro Worterbuch 

Deutsch als Fremdsprache (Berlin: Langenscheidt, 2003), p. 1017 อ้างถึงใน ปิยฉัตร 
ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 52. 

31 Nigel G. Foster, German Law & Legal System (Great Beitain: Blackstone, 
1993), p. 273 อ้างถึงใน ณัฎฐนิชา สุวรรณพงษ์, ผู้ตัดการมรดกโดยพินัยกรรม: ปัญหาบางประการ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), หน้า 133. 

32 มาตรา 2293 และ 2297 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน; ณัฎฐนิชา สุวรรณพงษ์, ผู้
ตัดการมรดกโดยพินัยกรรม: ปัญหาบางประการ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), หน้า 135. 
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พินัยกรรมจากผู้ปกครองดูแลตามกฎหมายได้เช่นกัน และบุคคลซึ่งเป็นผู้วิกลจริตย่อมไม่สามารถท า
พินัยกรรมได ้

2.3.1.4  แบบของพินัยกรรม 
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 2230 ได้ก าหนดแบบของพินัยกรรม มี 2 

แบบ คือ33 
ประเภทแรก คือ พินัยกรรมแบบเอกสารมหาชน (The Public Will; Das 

Offentliche Testament) ซ่ึงต้องท าตามกระบวนการของ Notary (By Notarial Minute) ผู้ท า
พินัยกรรมอาจแจ้งด้วยวาจาแก่ Notary ถึงเจตนาสุดท้ายของตน หรืออาจส่งเอกสารที่มีข้อความ
แสดงถึงเจตนาเป็นพินัยกรรมของผู้ท าพินัยให้แก่ Notary ชึ่งการเขียนพินัยกรรมดังกล่าวนั้น เจ้า
มรดกจะเขียนเองหรือให้ผู้อื่นเขียนให้ก็ได้ 

ประเภทที่สอง พินัยกรรมแบบท าขึ้นด้วยตัวเอง (The Private Will; Das Eigen 
Handiges Testament) ผู้ท าพินัยกรรมสามารถท าพินัยกรรมแสดงเจตนาสุดท้ายของตน โดยการ
เขียนด้วยลายมือของตนเองและต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนามสกุล วัน เดือน ปี และสถานที่
เขียนพินัยกรรมขึ้นด้วย ผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามรถในการอ่านและเขียนตัวหนังสือไม่สามารถท า
พินัยกรรมตามแบบนี้ได ้

นอกจากพินัยกรรม 2 แบบหลักดังกล่าวแล้ว กฎหมายเยอมันยังอนุญาตให้ผู้ท า
พินัยกรรมที่ไว้สามารถท าตามแบบที่ได้กล่าวมา เรียกว่าพินัยกรรมแบบพิเศษ มี 2 แบบด้วยกัน คือ34 

ประเภทแรก เรียกว่าพินัยกรรมในพฤติการณ์พิเศษ (The Emergency Will) เป็น
พินัยกรรมที่ท าขึ้นในกรณีพิเศษ หรือผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเจ้ามรดกไม่สามารถที่จะท า
มรดกตามแบบปกติได้ ซึ่งต้องท าต่อหน้าพยาน 3 คน และพินัยกรรมพิเศษประเภทนี้ มีก าหนดเวลา 3 
เดือน นับตั้ง แตว่ันที่ท าพินัยกรรมเป็นต้นไป แล้วผู้ท าพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ 

พินัยกรรมพิเศษประเภทสุดท้าย คือ พินัยกรรมที่ท าร่วมกัน (Joint Will) เป็น
พินัยกรรมที่ท าโดยคู่สมรส ท าร่วมกัน ชึ่งสมารถท าตามแบบพินัยกรรมแบบท าขึ้นด้วยตัวเอง โดยคู่
สมรสฝ่ายหนึ่งได้ท าพินัยกรรมโดยบรรยายว่า เป็นพินัยกรรมร่วมกันแล้วทั้งสองจะต้องลงลายมือ
ร่วมกัน และในขณะท าพินัยกรรมทั้งสองต้องอยู่ในที่นั้นด้วย35 จากนั้นแล้วน าไปเก็บไว้กับพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

2.3.1.5  ผลของพินัยกรรม 
การท าพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอมัน ค.ศ.1896 จากเนื้อหาที่ได้กล่าว

มาตอนต้นนี้ จะเห็นได้ว่า การท าพินัยกรรมมีข้อก าหนดหลายกรณี ที่เป็นตัวก าหนดผลของความ

                                                           
33 มาตรา 2230 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน; ณัฎฐนิชา สุวรรณพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า

136. 
34 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 163-164. 
35 มาตรา 2265 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน; เสกสรรค ์เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, 

หน้า164.; ณัฎฐนิชา สุวรรณพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 138.  
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สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ของพินัยกรรมไว้หลายกรณี เช่น การก าหนดตัวทายาทที่ได้รับทรัพย์ทั่วไป 
หรือก าหนดผู้รับทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง หรือการก าหนดภาระให้แก่หรือผู้รับพินัยกรรม เป็นต้น 

1)  กรณีท่ีพินัยกรรมสมบูรณ์ 
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ค.ศ.1896 ได้ก าหนดเงื่อนไขความสมบูรณ์

ของพินัยกรรมไว้สองกรณี คือ กรณีแบบของพินัยกรรม และกรณีความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม36 
ส่วนเนื้อหาเรื่องแบบของพินัยกรรม และความสามารถดังกล่าวนี้ผู้เขียนได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว 
ดังนั้น พินัยกรรมจะมีความสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายก็ต้องปฎิบัติตาม สองกรณี
ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว พินัยกรรมก็จะมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการกลั่นกรองว่าพินัยกรรม
ดังกล่าวที่ท าขึ้นนั้นเป็น ไปตามเจตนารมที่แท้จริงของเจ้ามรดก หรือผู้ท าพินัยกรรม “เพราะมันส่งผล
ต่อทรัพย์สินของผู้ท าพินัยกรรมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตนี้หากพินัยกรรมมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น 
พินัยกรรมนั้นอาจมีไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับตามกฎหมายไม่ได้ ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวมันได้ส่งผลท า
ให้พินัยธรรม ไม่สมบูรณ์บางส่วนหรือทั้งฉบับ ดังนี้”37 

ข้อบกพร่องที่ส่งผลให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับ เช่น ข้อบกพร่องในเรื่อง
ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม และข้อบกพร่องเรื่องแบบของพินัยกรรม ในสองกรณีนี้ส่งผลท าให้
พินัยกรรมไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับ เพราะข้อบกพร่องดังกล่าวท าให้พินัยกรรมขาดความน่าเชื่อถือ ว่าเป็น
เจตนาแท้จริงของผู้ท าพินัยกรรม ดังนั้น กฎหมายจึงได้ก าหนดให้พินัยกรรมที่มีข้อบกพร่องดังกล่าวไม่
สมบูรณ์ทั้งฉบับทันที 

ข้อบกพร่องที่ส่งผลให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์บางส่วน คือ ข้อก าหนดใน
พินัยกรรมเพียงบางข้อที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ข้อก าหนดให้เปิดพินัยกรรมทันทีหลังจากผู้ท าพินัย 
กรรมถึงแก่ความตาย กรณีดังกล่าวไม่ส่งผลให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับ แต่ส่งผลให้เฉพาะ
ข้อก าหนดที่ขัดต่อกฎหมายเท่านั้นที่ไม่สมบูรณ์ 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีข้อพร่องที่ท าให้พินัยกรรมไม่มีความสมบูรณ์ เมื่อมีการ
เพิกถอนพินัยกรรม คือ กรณีผู้ท าพินัยกรรมส าคัญผิดในเนื้อหาที่ได้ก าหนดในพินัยกรรมหรือไม่มี
เจตนาที่จะท าข้อความในพินัยกรรมดังกล่าว เป็นต้น  

ตามหลักกฎหมายแล้ว ถ้าพินัยกรรมสิ้นผล หรือไม่อาจใช้บังคับได้ตาม
กฎหมายแล้วทรัพย์สิน หรือมรดกก็จะตกทอดแก่ทายาทตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมันก าหนดไว้ 3 กรณี คือ ประเภทแรก ทายาทที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 
(เรียกว่า ทายาทโดยธรรม Statutory Heirs) ประเภทที่สอง คู่สมรสตามกฎ หมายของเจ้ามรดก และ
ทายาทประเภทสุดท้าย คือ รัฐมีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ามรดกในเมื่อเจ้ามรดกไม่มีทายาทโดยธรรม 
หรือคู่สมรสตามกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ในขณะเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเท่านั้น 
 
 
 

                                                           
36 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 60-64. 
37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 64-71. 
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2.3.2  ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ประเทศอังกฤษ 
ประเทศสหราชอาณาจักร หรือประเทศอังกฤษถือว่าเป็นต้นแบบ ของประเทศกลุ่มกฎหมาย

คอมมอนลอว์ (Common Law) ซ่ึงเป็นมีรากฐานมาจากจารีตประเพณี และไม่ได้จัดท ากฎหมายขึ้น
เป็นลายลักษณ์อักษร38 กล่าวคือ ประเทศในกลุ่มกฎหมายคอมมอนลอว์ ไม่มีประมวลกฎหมายบัญญัติ
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องๆ 39 ใน
เรื่องพินัย กรรม กฎหมายของประเทศอังกฤษก็ได้ก าหนดไว้เป็นกฎหมายเฉพาะเรื่อง ชึ่งผู้เขียนจะ
น าเสนอ ดังนี้ 

2.3.2.1  ความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ 
ที่มาเกีย่วกับเรื่อง การท าพินัยกรรมของประเทศอังกฤษ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในยุคแอง

โกล แซกซอน (Anglo-Saxon) เป็นกฎหมายในยุคที่ยังไม่ถือว่า เป็นกฎหมายคอมมอนลอว์ 
(Common Law) เพราะยังมีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
ออกไป40 ส่วนจุดเริ่มแรกของกฎหมายคอมมอนลอว์ที่แท้จริงเริ่มข้ึนในยุคชาวนอร์แมน (Norman) ใน
ระหว่างปี ค.ศ 1066-1485 ซ่ึงในการศึกษาที่มาทางด้านประวัติศาสตร์กฎหมายของประเทศอังกฤษ 
เราจะเริ่มท าการศึกษาแบ่งออก เป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 และช่วงหลัง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มีรายละเอียด ดัง นี้41 

1)  ความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 
ในประวัติศาสตร์การท าพินัยกรรม เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเริ่มแรก ของ

ประเทศสหราชอาณา จักร ชึ่งได้มีหลักอิสระในการโอนทรัพย์สินทางด้านพินัยกรรม แต่วิวัฒนาการ
เกี่ยวกับหลักการดังกล่าว กลับมีความแตกต่างกันระหว่าง พินัยกรรมการยกสังหาริมทรัพย์ และ
พินัยกรรมที่เกี่ยวกับการยกอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ พินัยกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์มีขึ้นตั้งแต่ใน
ยุคแองโกลแซกซอน (Anglo-Saxon) แต่ไม่มีความนิยมมากนัก เพราะว่าในการท าพินัยกรรมนั้น
กฎหมายก าหนดให้ท าได้เพียงครั้งเดียว โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต่อมาเข้าสุ่ยุคชาวนอร์แมน 
(Norman) หลักเกณฑ์ของการท าพินัยกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดให้ผู้ชายสามารถท า
พินัยกรรม ยกสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของเขาให้บุคคลอ่ืนทางพินัยกรรมได้และเป็นที่นิยมกันเป็นอย่าง
มาก ซึ่งในการที่กฎหมายก าหนดเช่นนี้ ถือว่าเป็นการจ ากัดสิทธิของภริยา และบุตรของผู้ท าพินัยกรรม 
ต่อเมื่อมีการบังคับใช้ แม็คนาคาตาร์ (Magna Carta) เกี่ยวกับอิสระในการท าพินัยกรรมได้ถูกจ ากัด
มากขึ้น เช่น ความสามารถในการท าพินัยกรรม ผู้ท าพินัยกรรมที่เป็นผู้ชายต้องอายุ 14 ปีบริบูรณ์ 
ส่วนการท าพินัยกรรมของผู้ญิงต้องมีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ 

                                                           
38 ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และระบบ

กฎหมายหลัก (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้า 154. 
39 ณัฎฐนิชา สุวรรณพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 118-119. 
40 Earl Jowitt, The Dictionary of English Law (London: Sweet and Maxwell, 

1959), p. 1870 อ้างถึงใน ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 81. 
41 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 81-84. 
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ในทางตรงกันข้ามพินัยกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กับมีวิวัฒนาการ
แตกต่างออกไปกล่าว คือ ในยุคแองโกลแซกซอน (Anglo-Saxon) ไม่ได้อนุญาตให้ท าพินัยกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพราะการปกครองในยุดดังกล่าวสิทธิ์ในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ถือ
เป็นปัจจัยส าคัญกฎหมาย จึงไม่อาจก าหนดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ทางพินัยกรรมได้ 
จนถึงปี ค.ศ. 1540 ได้มีการออกพระราชบัญญัติพินัยกรรม (The Statute of Wills) ขึ้นมาโดย
ก าหนดให้สามารถท าพินัยกรรมโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในพินัยกรรมได้ ชึ่งพินัยกรรมดังกล่าว
จะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จะท าด้วยวาจามิได้ 

2)  ความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์หลังคริสต์ศตวรรษที่ 19 
ช่วงหลังคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงที่กฎหมายลายลักษณ์อักษรได้เข้ามามี

บทบาทต่อระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก ในเรื่องเก่ียวกับพินัยกรรม ซ่ึงได้ส่งผลต่อ
อิสระในการท าพินัยกรรมมากขึ้น คือ พระราชบัญญัติสิทธิการรับมรดก (ส่วนแบ่งแก่ครอบครัว The 
Inheri tance Family Provision) Act 1938) ซ่ึงกลายมาเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ก็ให้เกิด
แนวความคิดท่ีมุ่งคุ้มครองคนในครอบครัว และส่งอิทธิพลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

2.3.2.2  ความหมายของพินัยกรรม 
ค าว่า “พินัยกรรม” (Will) หมายถึง การจัดการหรือการประกาศโดยคนที่ท า

พินัยกรรม ซ่ึง เรียกว่า “ผู้ท าพินัยกรรม” เพ่ือเตรียมการในการแบ่งสรรหรือจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ภาพหลังที่เข้าถึงแก่ความตาย ซ่ึงพินัยกรรมจะมีผลต่อเมื่อผู้ท าพินัยกรรมถึ่งแก่ความตาย และผู้ท า
พินัยกรรมสามารถเพิกถอนพินัยกรรมได้เสมอ42  

นอกจากนี้ ค าว่า Testament ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษมีความหมายว่า
พินัยกรรมเช่นกัน ชึ่งจะใช้ค าว่า Testament เกี่ยวกับพินัยกรรมสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ถ้าเป็น
พินัยกรรมเกี่ยวกับที่ดินจะไม่เรียกว่า Testament “ในปัจจุบันค านี้จะไม่ถูกเอามาใช้กันมาก เว้นแต่
เป็นการเขียนในส่วนแรกของข้อความในพินัยกรรมจะขึ้นต้นว่า “นี้คือเจตนาสุดท้ายและเป็น
พินัยกรรม (Testament) ของฉัน”43 ด้วยเหตุนี้ ค าว่า พินัยกรรมในประเทศอังกฤษ จึงมีด้วยกัน 2 
กรณี คือ พินัยกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (Will) และพินัยกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ 
(Testament) 

2.3.2.3 ความสามารถในการท าพินัยกรรม 
การท าพินัยกรรม ถือเป็นเจตนาของเจ้ามรดก ที่ประสงค์จะให้ทรัพย์สินของตนตก

ทอดแก่ผู้ใดผู้หนึ่งภาพหลังที่ตนตายไป เมื่อเป็นค าพูดที่ผู้ตายก าหนดไว้ ซึ่งพินัยกรรมดังกล่าวจะมีผล
เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ในเรื่องการท าพินัยกรรม กฎหมายของประเทศอังกฤษได้ก าหนด
กฎเกณฑส์ าหรับเรื่องความสามารถในการท าพินัยกรรมไว้ คือ “บุคคลที่สามารถท าพินัยกรรมได้อย่าง
สมบูรณ์นั้น ในขณะที่ท าพินัยกรรมต้องมีอายุครบบริบูรณ์ตามกฎหมาย (Full Age) และมีสภาพจิตใจ

                                                           
42 Earl Jowitt, op.cit., p. 1870. 
43 Ibid., p. 1741. 
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ปกติ (Sound Mind)”44 ส่วนผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) ไม่สามมารถท าพินัยกรรมได้ 
ยกเว้นผู้เยาว์นั้นเป็นทหาร กะลาสีเรือ หรือนักบิน45 

2.3.2.4  แบบของพินัยกรรม 
ประเทศอังกฤษ ในเรื่องของการก าหนดความสมบูรณ์ของพินัยกรรมนั้น แบบของ

การท าพินัยกรรมไม่มีความส าคัญมากนัก ถ้าเพียงแต่สามารถพิสูจน์ในกระบวนการ (Probate)46 ได้
ว่าข้อความหรือบทบันทึกที่ท านั้นเป็นเจตนาสุดท้ายของผู้ท าพินัยกรรมก็เพียงพอที่จ าพิสูจน์ และมีผล
บังคับได้ ดังนั้น เจตนาของผู้ท าพินัยกรรมย่อมเป็นสิ่งส าคัญ โดยเป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและสามารถ
พิสูตรได้47   

มีการบัญญัติไว้ใน The Will Act 1837 แก่ไขเพ่ิมเติมโดย The Administration of 
Justice Act 1982 ชึ่งได้ก าหนดวิธีการท าพินัยกรรมไว้ ดังนี้48 

1.  พินัยกรรมต้องเขียนและลงรายมือชื่อโดยผู้ท าพินัยกรรม หรืออาจเขียนโดยบุคคล
อ่ืนเป็นผู้เขียนให้ ชึ่งต้องแสดงว่าเป็นเจตนาของเจ้ามรดก ผู้ท าพินัยกรรมโดยต้องมีการลงลายมือชื่อ
ของเจ้ามรดกผู้ท าพินัยกรรม จึงมีผลท าให้เป็นพินัยกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย 

2.  การลงลายมือชื่อจะต้องท าโดยผู้ท าพินัยกรรม และผู้ท าพินัยกรรมจะต้องรู้ว่าเป็น
พินัย กรรมโดยท าต่อหน้าพยาน 2 คน หรือมากกว่านั้น และต้องอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้คนตาบอดไม่
สามารถเป็นพยานในพินัยกรรมได้ เนื่องจากเขาไม่สามารถมองเห็นลายมือชื่อ และเมื่อมีพยานลงนาม
ลายมือชื่อเข้าร่วมน าก็เป็นการเพียงพอแล้ว ในการลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้นหากว่าพินัยกรรม
ประกอบด้วยเอกสารหลายแผ่น ผู้ท าพินัยกรรมไม่จ าเป็นต้องลงลายมือชื่อใช้ทุกๆ แผ่น เพียงแต่ลง
ลายมือชื่อในแผ่นสุดท้าย และมีพยานรู้เห็นก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าพินัยกรรมนั้นใช้ได้โดยเมื่อศาล
ได้ท าการพิสูจน์แล้ว49  ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบของการลงนามรับรองโดยเฉพาะ  

นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว กฎหมายยังได้ก าหนดการท าพินัยกรรมในกรณีพิเศษไว้ 
เช่น พินัยกรรมของทหารในการรบ กะลาสีเรือ และนักบิน ซ่ึงในการท าพินัยกรรมของบุคคลประเภท
นี้ ไม่มีข้อก าหนดที่ยุ่งยากเหมือนกับการท าพินัยกรรม ตามแบบกรณีทั่วไป โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณา
ว่าพินัยกรรมดัง กล่าวนั้นมีผลใช้บังคับได้หรือไม่ 

                                                           
44 Lord Halilsham of St. Marylebone, Halsbury’s Law of England Volume 17, 

4th ed. (London: Butterworths, 1976), p. 470-471 อ้างถึงใน ณัฎฐนิชา สุวรรณพงษ์, เรื่องเดิม, 
หน้า 120. 

45  David Barker and Colin Padfield, Law, 9th ed. (Northumberland: Martins the 
Printers, 1996), pp. 267-268 อ้างถึงใน ณัฎฐนิชา สุวรรณพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 120 

46 Probate คือ กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือท าการพิสูจน์พินัยกรรม ชึ่งอาจเป็นศาล 
เพ่ือพิสูจน์ว่าพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมที่แท้จริง 

47 Lord Halilsham of St. Marylebone, op.cit., p. 127-128. 
48 Section 9 “Signing and attestation of will”; เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, 

หน้า 155. 
49 Lord Halilsham of St. Marylebone, op.cit., p. 127-128. 



24 
 

2.3.2.5  ผลของพินัยกรรม 
ตามที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วว่า กฎหมายของประเทศอังกฤษ ได้ให้ความส าคัญต่อกับ

การแสดงเจตนาของผู้ท าพินัยกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น กฎหมายจึ่งได้ก าหนดเงื่อนไขความสมบูรณ์
ของพินัยกรรมเพ่ือเป็นการกลั่นกรองพินัยกรรม ที่ท าขึ้นเป็นไปตามเจนแท้จริงของเจ้ามรดกหรือไม่ 
ซ่ึงจะน าเสนอ ดังต่อไปนี้50 

1)  กรณีท่ีพินัยกรรมสมบูรณ์ 
เงื่อนไขความสมบูรณ์ของพินัยกรรม ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ มี

ลักษณะคล้าย คลึงกับประมวลกฎหมายของประเทศเยอรมัน พินัยกรรมที่ท าขึ้นมานั้น จะมีความ
สมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายได้ ต้องท าตามแบบ หรือเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้
เท่านั้น เช่น เงื่อนไขเรื่องแบบของพินัยกรรม ซึ่งตามพระราชบัญญัติพินัยกรรม ค.ศ.1837 (The Will 
Act 1837) ได้ก าหนดเรื่องแบบของพินัยกรรมไว้ คือ พินัยกรรมต้องท าเป็นหนังสือ และลงรายมือชื่อ
ของผู้ท าพินัยกรรม และต้องมีพยานรับรองและลงรายมือต่อหน้าผู้ท าพินัยกรรมอย่างน้อย 2 คน 
พินัยกรรมดังกล่าว จึงจะสมบูรณ์ตามเงื่อนไขเรื่องแบบของพินัยกรรมที่กฎหมายก าหนดไว้ และ
นอกจากเงื่อนไขเรื่องแบบพินัยกรรมแล้ว ยังต้องไปดูเรื่องความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมด้วย ซึ่ง
กฎหมายของประเทศอังกฤษได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ท าพินัย กรรมต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และ
ต้องเป็นผู้ที่มีสภาพจิตปกติในขณะที่ท าพินัยกรรมด้วย 

แต่ภายใต้ข้อก าหนดกฎหมายเรื่ องแบบพินัยกรรม หรือเรื่ องของ
ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมดังกล่าวนั้น กฎหมายก็ได้มีข้อยกเว้นบางกรณี เช่น ในกรณีทีผู้ท า
พินัยกรรมเป็นทหารกะลาสีเรือ หรือนักบิน เป็นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวนี้สามารถท าพินัยกรรมโดยไม่จ า
เป็นอยู่ภายใต้ข้อก าหนดทั้ง 2 ประเภทนี้ เพียงแต่มีพยานรู้เห็นก็พอแล้ว 

 ดังนั้น ในเมื่อพินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นหากถูกต้อง และครบตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนดไว้แล้ว พินัยกรรมย่อมมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ประเทศอังกฤษ เรื่องวิธีการ
ปฏิบัติพินัยกรรมหรือการตกทอดมรดกตามพินัยกรรม ภายหลังที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว 
พินัยกรรมดังกล่าวต้องเข้าสู่กระบวนพิจารณาตรวจพิสูจน์พินัยกรรม (probate) และจากนั้นก็จะตก
ไปยังผู้จัดการมรดก ในประเทศอังกฤษต้องมีผู้จัดการมรดกทุกกรณี เพราะผู้จัดการมรดกจะเป็นผู้
จัดสรรทรัพย์สินมรดกนั้น 

2)  กรณีท่ีพินัยกรรมไม่สมบูรณ์ 
สาเหตุที่ท าให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์ มีสาเหตุมาจากหลายกรณี ซ่ึงแต่ละกรณี

จะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของพินัยกรรมแตกต่างกัน เช่น พินัยกรรมไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับ พินัยกรรมไม่
สมบูรณ์แต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือพินัยกรรมไม่สมบูรณ์เมื่อมีการเพิกถอนพินัยกรรม ดังนี้ 

สาเหตุที่ท าให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับ คือ เรื่องของแบบพินัยกรรม 
และความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม เพราะเงื่อนไขทั้ง 2 กรณีนี้เป็นบทบัญญัติที่กฎหมายให้
ความส าคัญ เพ่ือคุ้มครองผู้ท าพินัยกรรม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในการท าพินัยกรรมบางกรณีก็มิได้
ท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ภายหลังที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์ศาล Probate ได้ท าการพิสูจน์

                                                           
50 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 87-96. 
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แล้วว่าพินัยกรรมดังกล่าวนั้น เป็นพินัยกรรมที่ท าขึ้นตามเจตนารมณ์แท้จริงของผู้ท าพินัยกรรมแล้ว 
ศาลก็วินิจฉัยให้พินัยกรรมมีผลบังคับได้เช่นกัน เพราะว่าในประเทศอังกฤษได้ให้ความส าคัญในเรื่อง
ของการแสดงเจตนามากกว่า เรื่องแบบของพินัยกรรม ถือว่าเป็นค าส่งสุดท้ายของผู้ตาย 

สาเหตุที่ท าให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์บางส่วน ซึ่งเกิดจากข้อบกพร่อง คือ 
กรณีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมได้รับทรัพย์สินในพินัยกรรม หรือคู่สมรสของพยานใน
พินัยกรรมรับทรัพย์สินตามพินัยกรรมอันส่งผลให้พยานหรือคู่สมรสในพินัยกรรมถูกตัดสิทธิ์ในการรับ
พินัยกรรม ซึ่งจะท าให้พินัยกรรมในส่วนดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะด้วย แต่ความบกพร่องดังกล่าวจะไม่ท า
ให้ข้อก าหนดในส่วนของพินัยกรรมในส่วนอ่ืนที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ในส่วนสาเหตุที่ท าให้พินัยกรรมไม่
สมบูรณ์ ในกรณี เมื่อมีการเพิกถอนพินัยกรรม ตามกฎหมายอังกฤษแล้ว ผู้ท าพินัยกรรมย่อมสามารถ
เพิกถอนพินัยกรรมที่ตนเองท าขึ้นได้เสมอ เพราะเป็นการคุ้มครองผู้ท าพินัยกรรม คือ ในการท า
พินัยกรรมดังกล่าวนั้นอาจเกิดขึ้นด้วยความฉ้อฉล หรือถูกบีบบังคับด้วยการร้องขอ หรือการบังคับให้
ท าพินัยกรรมขึ้น ดังนั้น กฎหมายจึ่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้ามรดกสามารถเพิกถอน หรือท าพินัยกรรม
ใหมข่ึ้นมาแทนที่ตนท าข้ึนได้ทุกเวลาแน่นอน เมื่อมีการเพิกถอนพินัยกรรมแล้ว พินัยกรรมฉบับใหม่จะ
มีผลแทนทีพิ่นัยกรรมฉบับก่อน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พินัยกรรมในกรณีนี้ไม่สมบูรณ์ 

ดังนั้น พินัยกรรมที่มีข้อบกพร่องตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้ไม่สามารถใช้
บังคับได้ตามกฎ หมายได้ ส่งผลให้การตกทอดมรดกตามพินัยกรรมเป็นโมฆะ และมรดกดังกล่าวนั้นก็
จะตกไปยังผู้ที่มีสิทธิ์สืบทอดมรดกตามที่กฎหมายกรรมหนดไว้ 



 
 

 
บทท่ี 3 

 
การท าพินัยกรรม ตามกฎหมายมรดก แห่ง สปป.ลาว 

 
ประเทศ สปป.ลาว ปัจจุบัน ถือว่าเป็นประเทศที่ยังไม่มีประมวลกฎหมาย (ประมวลกฎหมาย

แพ่ง และประมวลกฎหมายอาญา) เหมือนกับประเทศไทยก็ตาม แต่นักกฎหมายส่วนใหญ่ใน สปป.
ลาว ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ Civill Law ที่มีหลักฐาน
ชี้ให้เห็นว่ามีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรบัญญติไว้ ในศิลาจารึกและพระคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น ซึ่ง
ในปัจจุบัน สปป.ลาว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการร่างประมวลกฎหมายขึ้มใหม่  

ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับพินัยกรรมนั้น สปป.ลาว มีกฎหมายว่าด้วย มรดก ชึ่งได้มีการ
บัญญัติเรื่อง พินัยกรรมเอาไว้ในภาคที่ 3 หมวดที่ 3 เป็นกฎหมายชี้ให้อย่างชัดเจนว่า สปป.ลาว ก็เป็น
ประเทศหนึ่งที่ได้ให้ความส าคัญและยอมรับหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และหลักอิสระในทางแพ่ง ซึ่ง
ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายว่าด้วยมรดก โดยเฉพาะเรื่องการท าพินัยกรรมตามกฎหมายเจ้า
มรดก สามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลใดก็ได้ แต่ในการบัญญัติกฎหมายมี
ข้อก าหนดห้ามมากมาย เพ่ือก าหนดความสมบูรณ์ของพินัยกรรม มันได้ส่งผลท าให้พินัยกรรมที่ท า
ขึ้นมานั้น ไมม่ีผลบังคับได้ตามกฎหมาย เพ่ือศึกษาถึงเหตุผลที่แท้จริงของการบัญญัติกฎหมายนี้ขึ้นมา
นั้น ผู้เขียนได้เริ่มท าการศึกษาเนื้อหาละเอียด ดังนี้  

 
3.1  ที่มาทางประวัติศาสตร์ของการท าพินัยกรรม 

 
3.1.1  ในสมัยกฎหมายลาวโบราณ 
ในสมัยกฎหมายลาวโบราณ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1633-1695 หรือปี พ.ศ.2176-2238 ซ่ึงอยู่

ในช่วงที่เรียกว่า “อาณาจักรล้านช้าง”51 จุดเริ่มต้นของการก าเนิดเกิดขึ้นของกฎหมายมาจากจารีต
ประเพณีที่เป็นพ้ืนฐานทางวัฒธรรมที่สังคมให้การนับถือ และปฎิบัติกันมารุ่นต่อรุ่น เรียกกันว่า 
กฎหมายจารีตประเพณี (Customary Law) ซึ่งมีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ตามแผ่นศิลาจารึก 
หรือใบลานที่ปรากฎให้เห็นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ่มมหาราช เป็นต้นมา “ในราชการเจ้าฟ้างุ่ม
มหาราช กฎหมายลาวในสมัยนั้น เกี่ยวกับการปกครองรวมทั้งแนวความคิด และทฤษฎีในการ
ปกครองส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายจารีตประเพณี โดยเริ่มมาจากความเชื่อถือ เช่นว่า 
ความเชื่อเรื่องผี บรรพบุรุษ ศาสนาพราหมณ์ และพระพุทธศาสนา ซ่ึงแสดงออกอย่างชัดเจนในการ

                                                           
51 ในช่วงศตวรรษที่ 14 เจ้าฟ้างุ่มมหาราช ได้ท าการต่อสู้เพ่ือรีบโรมเอาบรรดาหัวเมืองต่างๆ 

ที่ใกล้เคียงมารวม เข้ากันเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียว ที่เรียกว่า “อาณาจักรล้านช้าง” ในปี ค.ศ.1356 
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น าเอาหลักศีลธรรมมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการปกครองบ้านเมือง”52 ในช่วงไลยะนี้ทรัพย์สินที่เป็น
มรดกของผู้ตาย จะตกทอดแก่ทายาทในครอบครัวทั้งหมด กล่าวคือ ทรัพย์สิน หรือมรดกของผู้ตายจะ
ตกเป็นของครอบครัว โดยยึดหลักท่ีว่าทรัพย์สินเป็นของทุกคนในครอบครัวเท่านั้น 

จนมาถึงตอนต้นศัตวรรษที่ 17 ชึ่งเป็นช่วงระยะที่อาณาจักรล้านช้างมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่
ในการปกครองของพระเจ้าสุริยะวงสามหาราชนั้น กฎหมายลาวโบราณได้รับการพัฒนาและปรับปรุ่ง
ให้มีความสมบูณขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าทางด้านรูปแบบและเนื้อหา โดยพระองค์ได้ออกค าสั่งให้นักปราชญ์
อา จารย์ใหญ่ และบรรดาองคมนตรีเขียนกฎหมายใหม่ขึ้นหลายฉบับ เพ่ือมาใช้เป็นเครื่องมื้ ในการ
ปกครองให้สอด คล้องกับสังคมในสมัยนั้น53 กฎหมายลาวโบราณในระยะนี้ เป็นกฎหมายที่มีความ
เคร่งครัดอย่างมาก และบังคับใช้กับผู้กระท าผิดอย่างไร้ปราณี ซึ่งมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ยืนยันไว้ว่า 
โดยพระองค์ได้มีพระราชด ารัสตัดสินประหารชีวิตพระราชโอรสของพระองค์ และเป็นโอรสเพียง
พระองค์เดียว (องค์มกุฎราชกุมาร) ชึ่งกระท าความผิดในข้อหา “ท ามิจฉาจารลักเล่นเมียเสนา) โดย
เห็นว่าเป็นการกระท าความผิดต่อกฎ หมายของบ้านเมือง และเป็นความผิดที่ร้ายแรง ฉะนั้น เพ่ือเป็น
การรักษาความหน้าเชื่อถือของกฎหมายพระองค์จึงออกด ารัสตัดสินประหารชีวิตพระราชโอรสของ
ตนเอง ท าให้ขาดทายาทผู้สืบทอดจนในที่สุดท าให้อาณาจักรล้านช้างต้องแตกแยกออกเป็น 3 
อาณาจักรได้แกอ่าณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง อาณา จักรล้านช้าง เวียงจันทน์ และอาณาจักรล้าน
ช้างจ าปาสัก  

เมื่อกล่าวถึงเรื่อง การท าพินัยกรรมของคนในสังคมลาวโบราณสมัยนี้ ได้มีการบัญญัติขึ้นเป็น
ครั้งแรกในพระคัมภีร์โพสะราชหรือโคสะราชที่ได้บัญญัติเรื่องการตกทอดมรดกเอาไว้ ใน “ข้อที่ 5”54 
ซ่ึงเนื้อหาตอนท้ายได้กล่าวถึงเรื่องพินัยกรรมไว้ว่า “การยกทรัพย์ให้หลวงเป็นไปตามพินัยกรรมกล่าว
ไว้แลงาม”55 ตามความคิดเห็นของผู้เขียนแล้วน่าจะหมายถึง การยกทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช้
ทายาทโดยธรรมนั้น เอง ข้อความที่ก าหนดนี้จะเห็นได้ว่า กฎหมายในสมัยโบราณได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องของการท าพินัยกรรมอยู่บาง แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมของสังคมสมัยนี้มาก เพราะว่าสังคมในสมัยนี้ยัง
ยึดหลักที่ว่าทรัพย์สินที่หามาได้จะตกเป็นของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น สมาชิกทุกคนในครอบครัว
ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งที่เป็นมรดกของผู้ตาย ฉะนั้น ในกฎหมายลาวโบราณในเรื่องพินัยกรรม
จึงไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้ท าพินัยกรรมสามารถท าพินัยกรรมโดยตัดสิทธิ์ สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว
ไม่ให้รับมร ดกไม่ได้ ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้อกกตัญญ ู(หรือเป็นผู้ที่เคยกระท าผิดต่อเจ้าของมรดก) 

                                                           
52 กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, ต าราความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลาว 

(เวียงจันทน์: กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2543), หน้า 180. 
53 สมหมาย สีอุดมพัน, ความรับรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง สปป.ลาว (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 

2554), หน้า 3-7. 
54 พระคัมภีโพสะราช ข้อที่ 5 เรื่องการแบ่งมรดก ชึ่งในเนื้อหาแห่งกฎหมายข้อนี้ ส่วนใหญ่จะ

บัญญัติเรื่องของการตกทอดมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม ที่เป็นทายาทผู้ใกล้ชิดของผู้ตาย เช่นว่า การ
แบ่งมรดกให้ผู้เป็นบุตร สามีภิริยาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และปู่ ยา ตา ยาย เป็นต้น 

55 โครงการปฎิวัติกฎหมายบูราณลาว (The Trans-Literation of Lao Customary Law 
Project, 1995) 
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หรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้มีหลักฐานบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์โพสะราชและสั่งประกอบ คือ “ผู้ที่มีสิทธิได้รับ
มรดกของผู้ตายได้แก่ทายาทของผู้ตาย (ที่กฎหมายเรี่ยกว่าทายาทโดยธรรม) ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ
ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในส่วนพินัยกรรมให้เป็นพินัยกรรมกล่าวไว้ให้แจ้งแล่
งาม”56 และ จากกฎหมายลาวโบราณดังเดิมนั้น จึงกล่ายมาเป็นรากฐานในการร่างกฎหมายมรดก 
เรื่องพินัยกรรมในปัจจุบันที่มีการบัญญัติไม่ให้อ านาจแก่เจ้ามร ดกสามารถตัดสิทธิ์ทายาทโดยธรรมมิ
ให้รับทรัพย์ที่เป็นมรดกได้ ชึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวในข้อต่อไป ดังนี้ 

 
3.1.2  ในสมัยฝรั่งเศสปกครอง 
ภาพหลังที่อาณาจักรล้านช้าง ได้แตกแย้กออกเป็นเป็น สาม อาณาจักร คือ อาณาจักรล้าน

ช้างหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ และอาณาจักรล้านช้างจ าปาสักแล้ว ท าให้อาณาจักร
ล้านช้างที่เคยมีการปกครองที่เข้มแขงในเมื่อก่อน ต้องเชื่อมสถานภาพรง จึงกล่ายเป็นเหตุที่ท าให้
ประเทศต่างๆเข้ามารุกรานโดยง่าย และนับได้ว่าเป็นเวลาหลายร้อยปีที่ประเทศลาวได้ตกเป็นหัว
เมืองขึน้ของประเทศต่างๆ ตลอดมา  

สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสได้เข้ามาท าการรุกรานเพ่ือจะยึดครองเอาดินแดน 3 
ประเทศ คือ ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศเขมรเข้าด้วยกันเป็นแคว้นหนึ่ง คือ “อินดู
จีน” ซ่ึงฝรั่งเศสเรียกกว่า (Indochine Frangce)57 ฝรั่งเศสเข้ามารุกรานประเทศลาว ปี ค.ศ. 1893 
และรวบรวมเข้าแคว้น “อินดูจีน” ในปีเดียวกัน และได้ใช้การปกครองและกฎหมายในแคว้นต่าง ๆ 
คล้ายกัน แต่มีระบอบการปกครองของตัวเองโดยเฉพาะ 

ในการปกครอง 3 ประเทศอินดูจีน ฝรั่งเศสได้สร้างหรือบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมื่อ
ใช้บังคับในประเทศอินโดจีน ทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับในอินโดจีนเขา ได้แยก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ชาวยุโรปและชาวพ้ืนเมือง58 กล่าวคือ กฎหมายทีใช้ส าหรับกับชาวยุโรปย่อม
มีฐานะในทางกฎหมายเสมือนหนึ่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเอง แต่กฎหมายที่ใช้ต่อกับชาวพ้ืนเมือง
ฝรั่งเศสได้บัญญัติกฎหมายขึ้นมาใช้โดยเฉพาะตามสมควรของแคว้นต่างๆ ในการบัญญัติกฎหมายใน 
“ชาวลาว” นั้น ปี ค.ศ.1927 ฝรั่งเศสได้มีการจัดท าร่างประมวลกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมาย
แพ่ง และประมวลกฎหมายอาญา ขึ้นในลาว59  

ส่วนว่ากฎหมายเรื่องว่าด้วยมรดกนั้น ฝรั่งเศสได้ท าการบัญญัติกฎหมายไว้เพ่ือบังคับใช้ใน
สามประเทศอินดูจีน  ได้บัญญัติกฎหมายว่าด้วยการท าพินัยกรรมนั้นได้บัญญัติไว้ในบทที่ 11 ซ่ึงมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

                                                           
56 ส าลิด บัวสีสวัด, ต ารากฎหมายลาวโบราณ (พระคัมภีโพสะราชและสั่งประกอบ)  

(เวียงจันทน์: ม.ป.พ., 2538), หน้า 5-6. 
57 กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป.ลาว, ความรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลาว 

(เวียงจันทน์: มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 2550), หน้า 7-9.  
58 กรมอัยการ, การปกครองและกฎหมายที่ใช้ในอินโดจีนฝรั่งเศส (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2484), 

หน้า 49. 
59 สมหมาย สีอุดมพัน, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
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3.1.2.1  ความสามารถในการท าพินัยกรรม 
การท าพินัยในระยะนี้ ต้องปฎิบัติตามการปกครองและกฎหมายที่ฝรั่งเศส ก าหนดไว้

เท่านั้น โดยแฉพาะเรื่องของการท าพินัยกรรม ได้มีการบัญญัติไว้ใน มาตรา 138-148 แต่กฎหมาย
ฉบับดังกล่าวนี้ ไม่ได้ก าหนด เรื่องความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมอย่างชัดเจน เพียงแต่กล่าวใน 
มาตรา 138 ไว้ว่า “จะยกทรัพย์สินของตนให้บุกคนอ่ืน โดยไม่ให้แทนคือนั้นก็ต้องยกให้เมื่อยังมีชีวิต
อยู่” และในการยกทรัพย์สินของให้กับบุคคลอ่ืนนั้นผู้ยกสามารถยกให้ทั้งหมดหรือสงวนไว้ก็ได้ โดยที่
พวกลูกหรือผู้สืบสันดานจะไม่มีสิทธิ์คัดค้านประการใด60 หมายความว่า กฎหมายไม่ได้ก าหนดเรื่อง
ของความสามารถในการท าพินัยกรรม และขอบเขตของการยกทรัพย์สินไว้เลย ซึ่ งบุคคลผู้ที่มี
ทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยอมสามารถท าพินัยกรรมได ้ 

จากบทบัญญัติแห่ง มาตรา 138 และมาตรา 141 จะเห็นได้ว่า เจตนาของการบัญญัติ
กฎ หมายก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลผู้ที่มีความประสงค์ ที่จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้
ผู้อ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับพินัยกรรมเป็นส ารับ แต่กฎหมายไม่ได้มีเจตนาที่จะ
ปกป้อง และคุ้ม ครองผู้ท าพินัยกรรมแต่อย่างใดเลย เช่นว่าไม่ได้ก าหนดการท าพินัยกรรมของผู้เยาว์  
คนเป็นบ้า เสียจรติ หรือคนหูหนวก ปากกึก เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่ได้
ท าพินัยกรรมยกทรัพย์ สินของตนให้ผู้อื่น แต่กฎหมายมิได้ก าหนดตามท่ีควร  

3.1.2.2  แบบของพินัยกรรม 
ในกฎหมายฉบับดังกล่าวได้บัญญัติเรื่องแบบของพินัยกรรมเอาไว้ 2 แบบ ได้แก่ 

พินัยกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร และพินัยกรรมท าด้วยค าปาก (พินัยกรรมแบบด้วยวาจา) ส่วนวิธี
และหลักเกณฑ์ในการท าพินัยกรรมดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้ 

1)  พินัยกรรมโดยวาจา 
ตามมาตรา 142 ก าหนดว่า “พ่อแม่ญาติพ่ีน้องจะยกทรัพย์ให้แก่กันโดยค า

ปาก หรือคนอ่ืนๆ จะยกให้แก่กันนั้น ก็ให้ทรัพย์นั้นมีราคาถึงแต่ 100 เหรียญ 
เมื่อราคาทรัพย์หากเกินกว่า 100 เหรียญ ก็ต้องมีจดหมายโดยต่อหน้าพยาน

อย่างน้อย 3 คน และอาชญาสิทธิบ้านนั้น อาชญาสิทธิ และพยานต้องลงลายมือชื่อพร้อมด้วยผู้ยก
ทรัพย์ให้ด้วย” 

2)  พินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักษร 
ตามท่ีได้กล่าวมาในเนื้อหาข้อที่ 1 มาตรา 142 บ้างแล้วว่า การท าพินัยกรรม 

ในกรณี ราคาทรัพย์หากเกินกว่า 100 เหรียญ ก็ต้องมีจดหมายโดยต่อหน้าพยานอย่างน้อย 3 คน และ
อาชญาสิทธิบ้านนั้น อาชญาสิทธิ และพยานต้องลงลายมือชื่อพร้อมด้วยผู้ยกทรัพย์ให้ด้วย และมาตรา 
146 ก าหนดไว้ว่า “การท าพินัยกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรต้องท าโดย (พ่อบ้าน หือตาแสง)61 หรือต่อ
หน้าอาชญาสิทธิ์ และพยานอย่างน้อย 3 คน อย่างหลาย 10 คน ตามฐานตระกูลของผู้ท าพินัยกรรม
นั้น แล้วอ่านให้พยานและผู้ท าพินัยกรรมฝัง ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ท าพินัยกรรม พยาน พร้อม

                                                           
60 มาตรา 141 การปกครองและกฎหมายที่ใช้ในอินโดจีนฝรั่งเศส  
61 พ่อบ้าน หมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนตาแสง หมายถึงพากส่วนองค์การปกครองขั้นหมู่บ้าน

ร่วมกันเป็นกลุ่มบ้าน ซึ่งเรียกว่าตาแสง หรือชุมชน 
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ประทับตาอ านาจของภาคส่วนที่เกี่ยวของลงใส่ในพินัยกรรม แต่สิ่งส าคัญพินัยกรรมจะต้องลงวันที่ 
เดือน ปี ก ากับไว้ในพินัยกรรมด้วย” 

 ต่อมาถึงปี ค.ศ.1975 เป็นช่วงระยะที่ประเทศลาว ได้รับความเป็นเอกราช
แล้วได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ในวันที่ 2 
ธันวาคม ค.ศ.1975 เป็นต้นแล้ว ภายหลังที่ได้รับความเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์แล้ว สปป.ลาว จึงได้
มีการลบล้างบรรดาข้อก าหนด กฎระเบียบ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นมาใช้ปกคร้องลาว 
หรืออินโดจีนในเมื่อก่อนนั้นจดหมดทุกอย่าง 

 
3.1.3  การท าพินัยกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) 
จากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาว จะเห็นได้ว่าในอดีตประเทศลาวเป็น

ประเทศหนึ่งที่อยู่ในภัยสงครามรุกราน และตกเป็นหัวเมื่องขึ้นของประเทศต่างๆนับว่าเป็นเวลาหลาย
ร้อยปี จนถึงวัน ที่ 2 ธันวาคม ปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยการเข้ายึด
อ านาจของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน
ลาว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประเทศ สปป.ลาว 

แต่ภาพหลังที่พรรคประชาชนปฎิวัติลาวยึดอ านาจแล้ว จึงได้ท าการเปลี่ ยนแปลงระบบการ
ปก ครองใหม่ทั้งหมด ได้ก าหนดแผ่นการสร้าง และพัฒนาประเทศชาติไปตามระบอบสังคมนิยมใน
ปัจจุบัน62 กล่าวคือ ภาพหลังที่พรรคประชาชนปฎิวัติลาวยึดอ านาจแล้ว ได้ท าการลบล้างรูปแบบของ
การปกครองแบบเก่า เช่น ในเมื่อก่อนประเทศลาวปกครองประเทศด้วยพระมหากษัตริย์ (เจ้าชีวิต) ใน
ปัจจุบันเปลี่ยนมาปกครองแบบมีประธานประเทศแทน โดยไม่เว้นกระทั้งข้อก าหนดกฎหมาย ที่
บัญญัติขึ้นในที่ผ่านมาก็ถูกลบล้างหมด (ประมวลกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายแพ่งและอาณา) 
ในเวลาต่อมาท าให้นักกฎหมายลาวหลายท่านเห็นคิดเห็นคุณค่าของมัน ชึ่งท าให้ปัจจุบันนี้ สปป.ลาว 
ยังไม่มีกฎหมายที่ท าเป็นประมวลเหมือนกับประเทศไทย 

ดังนั้น สปป.ลาว ในช่วงไลยะปี ค.ศ. 1975-1990 การปกครองประถึกได้ว่าไม่มีการบัญญัติ
กฎ หมายเพ่ือมาใช้บังคบในสังคม เพียงแต่ปฎิบัติไปตามค าสั่งหรือด ารัสเท่านั้น เช่นว่า ค าสั่งของ
ส านักงานนายกรัฐมนตรี เลขที่ 53/นย ลงวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.1986 เกี่ยวกับการจับตัว การสืบสวน 
และการตัดสินผู้กระท าความผิด เป็นต้น ในค าสั่งดังกล่าวนั้นจะมีแต่ก าหนดถึงเรื่องคดีอาญาทั้งหมด 
แต่ส าหรับคดีแพ่งยังไม่มีการก าหนดวิธีการใดๆ เลยในระยะนี้63 จนมาถึงกองประชุมสภาประชาชน
สูงสุดชุดที่ 2 ปี ค.ศ. 1990 จึงได้มีการตกลงเปลี่ยนจากการปกครองด้วยค าสั่งแล้วมาปกครองด้วย
กฎหมาย และได้มีการบัญญัติกฎหมายออกมาหลายฉบับ เช่นว่า กฎหมายที่ดิน กฎหมายกรรมสิทธิ์ 
กฎหมายครอบครัว กฎหมายว่าด้วยมรดก กฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่ง และคดีอาญา และอ่ืนๆ 
ส าหรับกฎหมายว่าด้วย มรดก ก็ได้รับรองเอาฉบับเลขที่ 03/90/สปส. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ 

                                                           
62 กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป.ลาว, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
63 ดาวอน หางวิจิด, ต าราความรับรู้ทั่วไปในการด าเนินคดแีพ่ง สปป.ลาว (เวียงจันทน์:     

ม.ป.พ., 2550), หน้า 3-5. 
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1990 และได้ประกาศใช้ 37/สปส. ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.1990 เป็นต้นมาและถูกแก้ไขปรับปรุง
ใหม่ปี ค.ศ 2008 

ในการบัญญัติกฎหมาย มรดก ปี ค.ศ.1990 นี้ ถือว่าเป็นการบัญญัติกฎหมายครั้งแรก ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นต้องได้ท าการศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศ เยอรมนี ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ไปท าการศึกษาตัวบทกฎหมายเก่าที่ฝรั่งเศสใช้ในการปกครองลาว 
รวมทั้งกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันด้วย เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ จึงท าให้มีการก าหนด
หลักการต่างๆ มากมายโดย เฉพาะในเรื่องของการท าพินัยกรรม ที่กฎหมายได้บัญญัติข้อกรรมหนดไว้ 
เช่น ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมข้อจ า กัดในการท าพินัยกรรม แบบของพินัยกรรม ฯลฯ เพ่ือ
เป็นเกณฑ์ในการก าหนดผลความสมบูรณ์ของพินัยกรรม เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติก าหนดมาเช่นนี้
โดยมีเจตนารมณ์ที่มองว่า เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของเจ้ามรดก ของทายาทโดยธรรม 
ร่วมไปถึงบุคคลผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับมรดกของผู้ตายด้วย 

3.1.3.1  ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม 
กฎหมายปี ค.ศ 1990 ได้บัญญัติก าหนดเกี่ยวกับเรื่อง ความสามารถของบุคคลผู้ที่มี

สิทธิ์ได้ รับความสามารถในการเคลื่อนไหวในสายผูกพันทางแพ่ง หรือความสามารถในการได้สิทธิและ
หน้าที่ทางแพ่ง ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป จึงมีความสามารถเคลี่อนไหวสิทธิ
ทางแพ่งได้อย่างอิสระโดยกฎหมายไม่ได้จ ากัด เช่น มีความสามารถในการกระท า หรือไม่กระท าสิ่ งใด
สิ่งหนึ่งต้องที่กฎหมายก าหนดไว้  

แตก่ฎหมายได้ก าหนดโดยอนุโลม ให้บุคคลบางประเภทในกรณีที่จ าเป็นพิเศษ เช่นว่า 
บุคคลผู้ที่ครอบครัวตกอยู่ในภาวะความยุ่ งยากขาดเขินทรัพย์สิน หรือผู้ เลี้ยงดูบุคคลผู้นั้นก็มี
ความสามารถในการได้สิทธิทางแพ่งได้เช่นกัน แต่ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่แต่งงานแล้ว64 
หมายความว่า ผู้มีสามารถสร้างสายผูกพันทางแพ่งได้ เช่น สามารถเลือกคู่แต่งงาน สามารถที่จะท า
นิติกรรม หรือท าสัญญา ได้ด้วยตนเอง 

ในการท าพินัยกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก แห่ง สปป.ลาว ฉบับปี ค.ศ.1990 
มาตรา 33 ได้บัญญัติว่า “บุคคลผู้ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ที่แต่งงานแล้วสามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สิน
ของตนให้บุคคลอื่นได้” แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการได้สิทธิ และหน้าที่น้อยกว่าบุคคลคนที่บรรลุ
นิติภาวะ 18 ปี เช่น สามารถท าสัญญาได้เพียงสัญญาประเภทที่มีมูลค่าไม่สูง หรือการชี้ขาดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินบางอย่าง จะต้องได้รับความยิน ยอมจากมิดามารดา หรือผู้ปกครองเสียก่อน 

ดังนั้น สามารกล่าวได้ว่า กฎหมายของ สปป.ลาว ในระยะ ปี ค.ศ.1990 จึงได้มี
กฎหมายหลายฉบับ บัญญัติเรื่องความสามารถของบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี แต่ไม่ต่ ากว่า 15 ปี ที่
แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เป็นผู้ที่มีความสามารถทางแพ่ง หรือมีความสามารถในการ
เคลื่อนไหวกระท าหรือ ไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ก็ให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่ตน เช่น กฎหมายว่าด้วย

                                                           
64 เกด เกียดติสัก, ต าราสอนการด าเนินคดแีพ่ง (เวียงจันทน์: คณะนิติศาสตร์ มหาลัย

แห่งชาติลาว, 2546), หน้า 89. 
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ครอบครัว มาตรา 165 กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญา มาตรา 766 และกฎหมายว่าด้วย มรดก 
มาตรา 3367 เป็นต้น 

3.1.3.2  ขอบเขตหรือข้อก าหนดในการท าพินัยกรรม 
เนื่องจากว่า การบัญญากฎหมายว่าด้วยมรดก ฉบับปี ค.ศ 1990 เป็นการบัญญัติขึ้น

ครั้งแรก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายของต่างประเทศ โดยเฉพาะในอดีต สปป.ลาว เคยเป็น
ประเทศท่ีตกเป็นหัวเมอืงขึ้นของประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น กฎหมายของ สปป.ลาว จึงได้รับอิทธิพลส่วน
หนึ่งจากกฎหมายของฝรั่งเศส ฉะนั้น กฎหมายว่าด้วย มรดก ของ สปป.ลาว ในช่วงปี ค.ศ 1990 จึงได้
บัญญัติก าหนดขอบเขตหรือข้อก าหนดให้การท าพินัยกรรมไว้เหมื่อนกับกฎหมายของฝรั่งเศส คือ 
“เจ้ามรดก ซึ่งเป็นผู้เยาว์อายุ 16 ปีบริบูรณ์ จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอ่ืนได้เพียง
กึง่หนึ่งของทรัพย์ทั้งหมด”68 

ดังนั้น การท าพินัยกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย มรดกแห่ง สปป.ลาว จึ่งได้บัญญัติ
ขอบเขตและข้อก าหนดในการท าพินัยกรรมเอาไว่ใน มาตรา 23 ว่า “เจ้ามรดกจะท าพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอ่ืนได้ แต่ไม่ให้เกินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหนด” โดยกฎหมายไม่ได้
บัญญัติว่าบุคคลผู้ที่จะท าพินัยกรรมเป็นผู้เยาว์ หรือบุคคลทั่วไป และในการบังคับใช้กฎหมายมาตรา
ดังกล่าวนี้ จึงเกินมีประเด็นปัญ หามากมายเกิดขึ้นเพราะมีสังคม และนักกฎหมายส่วนใหญ่มองว่า 
เป็นการก าหนดจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการท าพินัยกรรมมากเกินไป ซึ่งขัดกับหลักเสรีภาพในการท า
พินัยกรรม หรือ (Freedom of testament) เห็นว่า โดยเฉพาะในกรณี ที่เจ้ามรดกหากไม่มีทายาท 
เช่น ไม่มีสามี หรือภริยา ไม่มีบุตร ไม่มีมิดามารดา หรือไม่มีญาติพ่ีน้องทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งผู้เกียวข้อง
ข้องมีเจตนาที่จะยกทรัพย์สินให้กับบุคคลอ่ืนทั้งหมดแต่ก็ท าไม่ได้ แล้วทรัพย์สินกึ่งหนึ่งของส่วนที่ท า
พินัยกรรมนั้นก็จะตกเป็นของรัฐเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วย มรดกใหม่ และต่อมาถึงปี ค.ศ. 2008 กฎหมายว่าด้วยว่า มรดก ก็ได้รับการปรับปรุง 
โดยเฉพาะ มาตรา 23 ของกฎหมายปี ค.ศ.1990 นี้ถูกปรับปรุงใหม่ ก าหนด ให้เจ้ามรดกผู้ที่ไม่มีญาติ
ตามท่ีได้กล่าวมานั้น โดยก าหนดใหม่ใน มาตรา 25 (ปรับปรุงใหม่) ในกรณีไม่มีลูก มีความสามารถ ใน
การท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอื่นได้ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้โดยไม่จ ากัด 

                                                           
65 มาตรา 18 แห่งกฎหมายว่าด้วยครอบครัว ค.ศ. 1990 (สปป.ลาว) วรรคท้ายบัญญัติว่า 

“ในกรณีบุคคลผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี แต่ไม่ต่ ากว่า 15 ปี ที่มีความจ าเป็นพิเศษก็สามารถแต่งงานได้” 
66 มาตรา 7 แห่งกฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญา ค.ศ. 1990 (สปป.ลาว) วรรคสาม

บัญญัติว่า “บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มี
ความสามารถได้สิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ คือ สามารถเข้าร่วมสร้างนิติกรรม หรือ
สัญญาได”้ 

67 มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก ค.ศ. 1990 (สปป.ลาว) วรรคสองบัญญัติว่า “นิติ
กรรมที่ท าขึ้น โดยผู้เยาว์ที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความเห็นดี จากบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของผู้เกี่ยวเสียก่อนจึ่งจะมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย” 

68 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 166. 
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สรุปขอบเขตหรือข้อก าหนดของการท าพินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วย มรดก ฉบับป ี
ค.ศ 1990 ดังนี้ 

1.  เจ้ามรดกจะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอ่ืน ได้เพ่ียงกึ่งหนึ่งของ
ทรัพย์สินทั้งหมด 

2.  บุคคลทั่วไป ผู้ที่ไม่เป็นบ้า เสียจิตที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จึงมีความสามารถในการ
ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอื่นได้ 

3.  ผู้ที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีอายุครบ 15 ปี ก็สามารถท าพินัยกรรมได ้
จดุดีของกฎหมายว่าด้วย มรดก ปี ค.ศ.1990 นี้ก็ คือ การที่กฎหมายได้ท าการบัญญัติ

ก าหนดความสามารถของผู้เยาว์ ให้มีความสามารถในการท าพินัยกรรม เพ่ือยกทรัพยสินของตนให้
บุคคลอื่นได้ ตามเจตนารมณ์ของตนเอง (แตน่่าเสียดายข้อก าหนดดังกล่าวมาถูกยก)69 ในปี ค.ศ 2008 
ท าให้ผู้เยาว์ไม่สามารถท าพินัยกรรมได้ถ้าอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ กล่าวคือ ในปัจจุบันกฎหมายไม่ได้
บัญญัติเรื่อง “การให้สิทธิ์แก่ผู้เยาว์ในการท าพินัยกรรม” ซ่ึงข้าพเจ้าก็มีความคิดเห็นว่ากฎหมายใน
มาตรานี้เห็นสมควรน ามาบัญญัติใช้ในกฎหมาย ปี ค.ศ 2008 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์และเสรีภาพของ
ผู้เยาว์ ในการแสดงเจตนารมณ์ในการก าหนดทรัพย์สินของตนเองตามท่ีควร 

3.1.3.3  แบบของพินัยกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก มาตรา 19 ได้ก าหนดแบบของพินัยกรรม 2 แบบ ได้แก่

พินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักษร และพินัยกรรมโดยค าปาก หรือพินัยกรรมโดยวาจา  ซ่ึงการท า
พินัยกรรมในแต่ระแบบมีหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพินัยกรรมเหมือกับการท าพินัยกรรมตามแบบ
กฎหมาย ปี ค.ศ.2008 เช่นจะได้เสนอในข้อต่อไป 

 
3.1.4  การท าพินัยกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก ปี ค.ศ.2008  
ในระยะนี้เป็นระยะท่ีรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ได้มีความพยายามที่จะท าการร่างกฎหมายขึ้นมา

ใหม่และท าแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่ เพ่ือท าให้กฎหมายมีความทันสมัยกับสภาพของการเปลี่ยน 
แปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายหลาย
ฉะบับที่บัญญัติขึ้นในช่วงไลยะแรก คือ ค.ศ.1990 นี้เป็นกฎหมายที่สร้างขึ้นก่อนที่ สปป.ลาว จะมีการ
บัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้ กล่าวคือ กฎหมายรัฐธรรมแห่ง สปป.ลาว ได้มีการบัญญัติขึ้นและ
ประกาศใช้ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1991 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ปัจจุบัน) ในปี ค.ศ.2003 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องได้มีการร่างกฎหมาย หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายต่าง ๆ คืนใหม่ โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วย มรดก ก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงในวันที่ 8 ธันวาคม 
ค.ศ 2008 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 

                                                           
69 มาตรา 19 แห่งกฎหมายว่าด้วยครอบครัว ค.ศ. 1990 (สปป.ลาว) วรรคท้ายบัญญัติว่า 

“ในกรณีจ าเป็นพิเศษ เช่นว่า ผู้เกี่ยวข้องเป็นลูกคนเดียวที่ขาดดูแล หรือมีความยุ่งยากขาดเขิน
ทางด้านครอบครัว และอ่ืนๆ ผู้เกี่ยวก็มีความสามารถในการสร้างครัวหรือแต่งงานได้ แต่ต้องมีอายุ
ครบ 15 ปีบริบูรณ”์ 
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ในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยมรดก คือ การแก้ไขยกเลิก ไม่ให้มีการก าหนด
ความสามารถของผู้เยาว์ในการท าพินัยกรรม ตามมาตรา 35 วรรคแรก บัญญัติว่า” พินัยกรรมที่ท า
ขึ้นโดยบุคคลคนที่ไม่ถึงเกษียณอายุ (บรรลุนิติภาวะ) 18 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลผู้ที่เป็นบ้าเสียจริต” ถือ
ว่าเป็นโมฆะ70 และมีหลายประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนเห็นว่า ในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย มรดก ในครั้งนี้ 
โดยเฉพาะเรื่องของการท าพินัยกรรม เห็นว่ากฎหมายยังไม่ได้มีการบัญญัติ และให้ความส าคัญต่อกับ
การท าพินัยกรรมของบุคคลเท่าที่ควร ซึ่งมันแสดงให้เห็นในภาคปฏิบัติตัวจริงในการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวในสังคม ที่ชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องหลายประการที่ผู้เขียนจะน าเสนอในข้อต่อไปนี้ 

 
3.2  การท าพินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วย มรดก สปป.ลาว ในปัจจุบัน ค.ศ 2008 
 

ประการแรกที่ผู้เขียนจะยกข้ึนมากล่าวในเนื้อหาข้อนี้ ก็คือ วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของ
การบัญญัติ และเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้ เพราะเหตุอะไรจึงมีการบัญญัติให้เป็นเช่นนี้ จากนั้นจะ
น าเสนอในเรื่องปัญหาของข้อก าหนดกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่ก าหนดผลความสมบูรณ์ของพินัยกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ฉบับนี้ 

กฎหมายว่าด้วยมรดก บัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดหลักการ ระเบียบการมาตราการของการ
แบ่งปัน การสืบทอด และการคุ้มครองมรดก แน่ใส่เพ่ือรับประกันความถูกต้องและเป็นธรรมของการ
สืบทอดมรดก ท าให้สิทธิและหน้าที่ของเจ้ามรดกและผู้สืบทอดมรดกให้ได้รับผลเป็นจริง เพ่ือให้สังคม
มีความสงบเรียบร้อย71 จากเนื้อหาของบัญญัติใน มาตรา 1 ที่กล่าวมานี้ เราสามารถรู้ถึงเจตนารมณ์
ของการบัญญัติกฎหมาย ก็คือให้การตกทอดมรดกให้มีความถูกต้องและเป็นธรรม เพ่ือท าให้สิทธิ
หน้าที่ของเจ้ามูลมรดก และผู้สืบทอดตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมได้รับการปฎิบั ติอย่างแท้จริง 
ดังนั้น กฎหมายว่าด้วยมรดก ภาคที่ 3 เรื่องของพินัยกรรม จึงได้บัญญัติข้อก าหนดมากมายเพ่ือ
ก าหนดความสมบูรณ์ของพินัยกรรมเอาไว้อย่างชัดเจน เช่น ความสามารถของผู้ ท าพินัยกรรม 
ขอบเขตในการท าพินัยกรรม แบบของพินัยกรรมและ ผลของพินัยกรรม ส่วนเนื้อหาละเอียด มี
ดังต่อไปนี้ 

 
3.2.1  ความหมายของพินัยกรรม 
พินัยกรรม หมายถึง เอกสารทางด้านกฎหมายที่เจ้าของมรดกได้แสดงเจตนารมณ์ออก มา

ด้วยวิธีการท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือท าด้วยวาจา เพ่ือยกทรัพย์ของตนให้บุคคล การจัดตั้ง (นิติ
บุคคล) หรือรัฐ72 บุคคลที่เป็นพลเมืองลาว โดยทั่วไปมีสิทธิในการยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอ่ืน
ได้ในเวลาที่ตนมีชีวิตอยู่ตามเจตนารมณ์ของตน และจะมีผลบังคับใช้ ได้เมือเจ้าของทรัพย์หรือเจ้า

                                                           
70 มาตรา 35 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (ปรับปรุง) ค.ศ. 2008 (สปป.ลาว) 
71 มาตรา 1 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (ปรับปรุง) ค.ศ. 2008 (สปป.ลาว) 
72 เทบพกอน ผาพูม, บทสอนวิชา หลักการพื้นฐานของการตกทอดมรดก (หลวงพระบาง: 

วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง), 2555), หน้า 25. 
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มรดกถึงแก่ความแก่ ดังนั้น พินัยกรรมจึงหมายถึง การยกทรัพย์สินที่จะมีผลใช้ได้ตามกฎหมายเมื่อ
เจ้าของทรัพย์ สินถึงแก่ความตาย73 

จากเนื้อหาที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ ผู้เขียนข้อกล่าวโดยสรุปว่า พินัยกรรมหมายถึง เอกสารที่
เปรียบเหมือนนิติกรรมประเภทหนึ่ง และมีผลบังคับเหมื่อนกับนิติกรรมประเภทอ่ืนๆ แต่เป็นนิติกรรม
ก าหนด การเผื่อตาย ที่เจ้าของทรัพย์สินได้แสดงเจตนาก าหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนด้วยการ
บันทึกไว้ เรียกว่า “พินัยกรรม” 

 
3.2.2  ความสามารถในการท าพินัยกรรม 
ก่อนที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงเนื้อหาในเรื่องความสามารถในการท าพินัยกรรม ตามกฎหมายว่า

ด้วย มรดก แห่ง สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2008 (ฉบับปัจจุบัน) นั้น ผู้เขียนจะน าเสนอโดยจะแยกให้เห็น
เนื้อหาบางประการ ดังนี้ 

3.2.2.1  ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม 
กฎหมายของหลายประเทศ ได้ก าหนดความสามารถของบุคคลไว้แตกต่างกัน โดยอิง

ความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ส าหรับความสามารถของบุคคลตามกฎหมายอยู่ สปป.ลาว ได้มี
กฎหมายหลายฉบับที่ได้ก าหนดเรื่องความสามารถของบุคคลเอาไว้เพราะ สปป.ลาว ในปัจจุบันเป็น
ประเทศที่ยังไม่มีประมวลกฎหมาย (แพ่ง) คือประเทศไทย ดังนั้น จึงมีหลายกฎหมายที่ได้ก าหนดให้
ความสามารถของบุคคลในการได้สิทธิตามกฎหมาย74 เช่นมาตรา 2075 กฎหมายกรรมสิทธิ์ และ
มาตรา 1276กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญา เป็นต้น แต่เมื่อศึกษาตามกฎหมายแล้ว ความสามารถ

                                                           
73 กระทรวงยุติธรรมแห่ง สปป.ลาว, ต าราสอนส าหรับกฎหมายชั้นต้น (45 วัน) 

(เวียงจันทน์: กระทรวงยุติธรรมแห่ง สปป.ลาว, 2554), หน้า 13. 
74 กระทรวงยุติธรรม, ความรับรู้ทั่วไปเกี่วยกับกฎหมายแพ่ง สปป.ลาว (ม.ป.ท.: โครงการ

ไจกา, 2550), หน้า 14. 
75 มาตรา 20 แห่ง กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ ค.ศ. 1990 (สปป.ลาว) ได้ก าหนดกรรมสิทธิ์

ของบุคคลไว้ “กรรมสิทธิ์ส่วนตัวของบุคคล ประกอบมีเครื่องนุ่งถือ ใช้สอย ร่วมทั้งสิ่งต่างๆ ที่เป็น
รายได้ ฯลฯ”  

บทบัญญัติแห่งมาตรา 20 นี้ได้กล่าวถึง ความสามารถในการได้กรรมสินธิ์เป็นของส่วนตัวที่
กฎหมายก าหนดให้ ชึ่งในที่นี้เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีได้บัญญัติในเรื่องอายุของบุคคลในการได้สิทธิ
ในกรรมสิทธิ์ส่วนตัวแต่อย่างใด หมายความว่าทุกคนย่อมมีสิทธิเสมอภาพกับในการตามกฎหมายใน
มาตรานี้ โดยกฎหมายไม่มีข้อก าหนดห้ามในเรื่องของอายุ 

76 มาตรา 12 แห่ง กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา (ปรับปรุง) ค.ศ.2008 
ได้ก าหนดไว้ในวรรคสองว่า “บุคคลใดหนึ่งจะมีความสามารถทางด้านกฎหมาย ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นมี
อายุถึง 18 ปีบริบูรณ์และต้องไม่เป็นผู้เป็นบ้าเสียจริต” 

บทบัญญัติ ในวรรคสองของมาตรานี้ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการท าสัญญา
ประเภทต่างๆ 
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ของบุคคลตามกฎหมายแล้ว จะเห็นได้ว่าความสามารถในการได้สิทธิตามกฎหมายแพ่ง ซึ่งสามารถ
จ าแนกออกเป็นบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล77  

1)  บุคคลทั่วไป 
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลผู้ที่มีชีวิต ร่างกาย และจิตใจที่สามารถ

เคลื่อนไหวปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งกฎหมายได้แบ่งความสามารถของบุคคล
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความสา มารถทางด้านกฎหมายของบุคคล และความสามารถทางด้านการ
ประพฤติของบุคคล 

 (1)  ความสามารถทางด้านกฎหมายของบุคคลคน 
ตามกฎหมายของ สปป.ลาว ได้รู้ความสามารถทางด้านกฎหมายของ

บุคคล ในการได้สิทธิ และหน้าที่ทางกฎหมายนับตั้งแต่บุคคลผู้นั้นอยู่ท้องแม่ (ในครรภ์ของมารดา) 
เกิดออกมา และสิ้นสุดลงไปพร้อมกับการเสียชีวิตของบุคคลผู้นั้น ชึ่งตามรัฐธรรมนูญ แห่ง สปป.ลาว 
แล้ว “บุคคลทุกคนโดยไม่จ าแนกเพศชาย หญิง ศาสนา ระดับการศึกษา หรือสภาพของบุคคล แล้วมี
ความเสมอภาพกันต่อหน้ากฎหมายและศาล”78  

ความสามารถทางด้านกฎหมาย หมายถึง ความสามารถมีสิทธิ์และ
หน้าที่ต่างๆ ที่กฎหมายรับรอง เช่น มีความเสมอภาพต่อหน้ากฎหมาย เสมอภาพทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้บุคคลใดหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ79 โดยทั่วไปแล้ว
ความสามารถทางด้านกฎหมายของบุคคลทั่วไปแล้ว เป็นความสามารถที่กฎหมายก าหนดให้ ไม่ใช้
ความสามารถที่มีโดยธรรมชาติ ดังนั้น ในบางกรณีความสามารถดังกล่าวก็ถูกจ ากัดด้วยกฎหมายใน
บางส่วน เมื่อบุคคลนั้นหากมีการประพฤติที่เป็นการละเมิดข้อห้ามของกฎหมาย หรือตามค าพิพากษา
ของศาล เช่น การห้ามบุคคลประกอบอาชีพใดหนึ่ง ห้ามออกหรือเข้าไปสถานที่ใดหนึ่ง ห้ามไม่ให้ลง
สมัครเลือกตั้งหรือรับสมัครเลือกตั้ง เป็นต้น  

ความสามารถทางด้านกฎหมายของบุคคลคนมีลักษณะส าคัญดังนี้80 
1.  เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นตั้งแต่บุคคลนั้นเกิดขึ้นมา และสิ้นสุดลง

ไปพร้อมกับการเสียชีวิตของบุคคลนั้น 
2.  หมายถึง ความสามารถในการเป็นพลเมื่องของรัฐใดรัฐหนึ่ง  และ

เป็นความสามารถมีสิทธิ์ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรับรองไว้ 
3.  และเป็นความสามารถที่ไม่แยกออกจากตัวของบุคคล โดยไม่ขึ้นกับ

อายุหรือสภาพการของบุคคล  
2)  ความสามารถทางด้านการประพฤติของบุคคล 
ความสามารถทางด้านการประพฤติของบุคคล หมายถึง ความสามารถที่

กฎหมายให้สิทธิ์ และหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความอาจสามารถในการเครื่อนไหวกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

                                                           
77 วิชัย ศรีหาปัญญา, เรื่องเดิม, หน้า 39. 
78 มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ สปป.ลาว ค.ศ. 2003 
79 วิชัย ศรีหาปัญญา, เรื่องเดิม, หน้า 39. 
80 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 



37 
 

 
 

หรือไม่กระท าด้วยตนเองที่ก็ให้เกิดสิทธิ์และหน้าที่ต่างๆขึ้นแก่ตน81 เช่น ความสามารถในการท านิติ
ธรรม สัญญา ความสามารถทาง ด้านการประพิฤติของบุคคลประกอบมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.  มีความสามารถในการก็ให้เกิดสิทธิ์และหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
2.  มีความสามารถในการน าใช้หรือไม่น าใช้สิทธิ์และหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
3.  และมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท า หรือไม่

กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตน ที่ก็ให้เกิดความเสียหายขึ้นนั้น 
จากเนื้อหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นว่าความสามารถทางด้านการประพฤติ ถือ

เป็นความสามารถประเภทหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สามารถที่จะโอนให้กับบุคคลอ่ืนได้ ซึ่ง
ความสามารถในการท าพินัยกรรม ในการแสดงเจตนาก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้ามรดก เพ่ือ
ยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอ่ืนโดยวิธีการท าเป็นพินัยกรรม “พินัยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะ
เป็นการก าหนดการเก่ียวกับทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของ” 82 

2)  นิติบุคคลคน 
ได้มีนักกฎหมายหลายท่านได้ให้ความคิดความเห็น ค าว่า “นิติบุคคล” เช่น

ท่าน W. Fridmann ได้ให้ค าอธิบายนิยามเกี่ยวกับนิติบุคคลตามทฤษฎีสมมุติว่าเป็นนิติบุคคล 
(Fiction Theory) ไว้ว่า “นิติบุคคลเกิดจากผลของการรับรองโดยกฎหมาย ทีแบ่งสภาพบุคคล
ออกเป็นบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล นิติบุคคลตามทฤษฎีนี้ เป็นเพียงแต่กฎหมายสมมุติขึ้นว่าเป็นนิติ
บุคคล”83 ส านักกฎหมายบ้านเมือง (Positivist) เห็นว่า นิติบุคคลเป็นการสมมุติโดยอาศัยกฎหมาย
รับรองบนพ้ืนฐานการเกิด และการแสดงจ านงของนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย84 นิติบุคคลใน
ประเทศอังกฤษ ได้แยกนิติบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ85  

ประเภทแรก คือ นิติบุคคลที่เป็นกลุ่มของบุคคล (Corporation Aggregate) 
ชึ่งรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีการสร้างตั้งชื่อเฉพาะอันเดียวกัน และมีผู้ ต่างหน้าเป็นผู้
แสดงเจตจ านงเคลื่อนไหวแทน 

ประเภทที่สอง คือ นิติบุคคลที่เป็นกลุ่มบุคคลเพียงคนเดียว (Coporation 
sole) นิติบุคคลนี้มีอยู่ต่อเนื่อง อาจยึดถือสิทธิ์และหน้าที่ต่างๆ ในทางกฎหมายได้ เช่น กระทรวง
ความเป็นนิติบุคคล คือ บุคคลทั่วไป (รัฐมนตรี โดยต าแหน่งเป็นนิติบุคคลประเภท Coporation Sole 
เป็นผู้ถือสิทธิ์และหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน หรือผลประโยชย์ของรัฐ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในนาม
รัฐบาล 

จากเนื้อหาที่ได้กล่าวในตอนต้นนี้ ผู้เขียนข้อกล่าวโดยสรุปว่า “นิติบุคคล” 
เป็นบุคคลประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกฎหมายรับรอง โดยมีลักษณะจัดตั้งเป็นกลุ่มคน หรือเป็น

                                                           
81 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41. 
82 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, เรื่องเดิม, หน้า 1. 
83 Wolfgang Friedmann, Legal Theory, 5th ed. (New York: Columbia University 

Press, 1967), pp. 556-557 อ้างถึงใน วิชัย ศรีหาปัญญา, เรื่องเดิม หน้า, 49 
84 กระทรวงยุติธรรม, เรื่องเดิม, หน้า 36. 
85 วิชัย ศรีหาปัญญา, เรื่องเดิม, หน้า 50-51. 
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คณะบุคคลรวมตัวกันโดยมีกฎหมายรับรอง สิทธิของนิติบุคคล หมายถึง ความสามารถของนิติบุคคล
ในการน าใช้สิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนในเรื่องความสามารถในการท าพินัยกรรมนั้น 
ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก แล้วเราจะเห็นได้ว่าได้มีข้อก าหนดอยู่ที่ว่าทรัพย์สินที่ก าหนดไว้ใน
พินัยกรรมนั้น จะต้องเป็นทรัพย์ สินของผู้ท าพินัยกรรมเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีทรัพย์สินของนิติบุคคล
ชึ่งเป็นของส่วนรวม หรือทรัพย์สินที่มีบุคคลอ่ืนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วยจะท าพินัยกรรมยก
ให้บุคคลใดหนึ่งไม่ ได้หมายความว่า “ข้อก าหนดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ตนเองก าหนดไว้ในพินัยกรรม
ต้องเป็นทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของเท่านั้น จะไประบุทรัพย์ของบุคคลอ่ืน หรือผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่
ในพินัยกรรมไม่ได”้86 

3.2.2.2  ความสามารถในการท าพินัยกรรม 
ความสามารถในการท าพินัยกรรม  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการได้สิทธิ

ตามที่กฎหมายแพ่ง กล่าวคือ  ความสามารถในการท าพินัยกรรม หมายถึง ความอาสามารถกระท า
หรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงสิทธิในการท าพินัยกรรม ถือได้ว่า
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคล ในการแสดงเจตนาก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของตนเองด้วยวิธิการท าเป็นพินัยกรรมไว้   

ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก แห่ง สปป.ลาว มาตรา 24 ได้ก าหนดว่า “พลเมืองทุกคน
มีสิทธิ์มอบทรัพย์สิน ยกทรัพย์สิน หรือท าพินัยกรรมให้บุคคล มูลนิธิ หรือให้รัฐ หรือสงวนไว้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นบ่อนการะบูชา หรือรักษาไว้ให้ทายาทของตนเพ่ือสร้างอยู่ท ากินตามเจตนาของตน” 
แต่ความสามารถในการได้สิทธิ์ หรือความสามารถในการท าพินัยกรรมถูกจ ากัดโดย มาตรา 35 ข้อแรกของ
กฎหมายว่าด้วยมรดกเช่นกัน ซึ่งได้บัญญัติว่า “พินัยกรรมที่ท าขึ้นโดยบุคคลผู้ที่อายุไม่ครบ 18 ปี
บริบูรณ์ หรือเป็นบ้า เสียจรดิ ถือว่าพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ” 

จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กฎหมายว่าด้วย มรดก ของประเทศ สปป.ลาว 
ไม่ได้ให้การยอมรับเรื่องความสามารถในการท าพินัยกรรมของผู้เยาว์แต่อย่างได้ ชึ่งเป็นการขัดกับ
หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายดังกล่าว คือ หลักอิสระในทางแพ่งและหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่
กฎหมายแต่ละประเทศได้ให้การยอมรับ โดยเฉพาะเรื่อง ความสามารถในการท าพินัยกรรมของผู้เยาว์ 
เช่น ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญีปุ่น และประเทศไทย เป็นต้น 

 
3.2.3  ขอบเขตหรือข้อก าหนดการท าพินัยกรรม 
โดยทั่วไปแล้ว พลเมื่องลาวผู้ที่มีความสามารถทางด้านกาประพฤติเต็มส่วน ซ่ึงมีอายุครบ 18 

ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่มีก าหนดอายุสูงสุด) และไม่เป็นบ้า เสียจิต87 ที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิท าพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินของตนให้บุคคลอ่ืน ตามเจตนารมของตน แต่ในทางกฎหมายว่าด้วย มรดก ได้ก าหนด
หลักการ ระเบียบการ และมาตราการเอาไว้มากมาย เพื่อเป็นการก าหนดความสมบูรณ์ของพินัยกรรม
เอาไว้ ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎบัญญัติกฎหมายที่มีข้อก าหนดมากมายเช่นนี้มองว่า “เป็นการสงวน
ทรัพย์สิน หรือมรดกดังกล่าวไว้ให้ทายาทผู้ที่ขาดแคลนทรัพย์สินในการด ารงชีวิตเพ่ือเลี้ยงชีพ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้ท าพินัยกรรม หรือครอบครัวของเจ้ามรดก เป็นต้น” ด้วยเหตุผลเช่นนี้ จึงท าให้มี
                                                           

86 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
87 ทะนู วอละวง, ต ารากฎหมายแพ่ง ภาคทั่วไป (เวียงจันทน์: ม.ป.พ., 2538), หน้า 20. 
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การบัญญัติกฎหมายเพ่ือเป็นการก าหนดเงือนไข หรือขอบเขตในการท าพินัยกรรมต้องเป็น ไปตามที่
กฎหมายก าหนดไว้  

ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก มาตรา 25 ได้ก าหนดขอบเขตของการท าพินัยกรรมให้เจ้ามรดก
ที่ยังมีชีวิตอยู่จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอื่น ให้ปฎิบัติ ดังนี้ 

1.  หากว่าเจ้ามรดกมีลูกหนึ่งคน จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืนไม่ให้เกินครึ่ง หนึ่ง 
(1/2) ของทรัพย์สินทั้งหมด  

2.  หากว่าเจ้ามรดกมีลูกสองคน จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืนไม่ ให้เกินหนึ่งส่วน
สาม (1/3) ของทรัพย์สินทั้งหมด 

3.  หากว่าเจ้ามรดกมีลูกสามคนขึ้นไปจะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืนไม่ให้เกินหนึ่ง
ส่วนสี่ (1/4) ของทรัพย์สินทั้งหมด 

ในกรณีที่พินัยกรรม ที่ท าขึ้นหากเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรานี้ ส่วนที่เกินนั้นถือว่าเป็นโมฆะ แล้วทรัพย์สินดังกล่าวก็จะตกแก่ทายาท
ตามกฎหมายก าหนด เช่น 

ค าพิพากษาศาลชั้นต้น เลขที่ 27/ขต ลงวันที่ 05 ธันวาคม 2557 นาย ก. (โจทก์) ได้ร้องข้อ
ต่อศาลประชาชนแขวงหลวงพระบางว่า ตนเป็นลูกของ นาย ข. (ผู้เป็นบิดา) ชึ่งได้การท าพินัยกรรม
ยกทรัพย์สินให้แก่ นาย ค. ทั้งหมด (จ านวนเงิน 25,000,000 กีบ หรือจ านวน 100,00 บาท) ซ่ึงไม่
เป็นธรรมต่อตนเองทั้งที่ตนเป็ทายาทของ นาย ข. ดังนั้น ศาลประชาชนแขวงหลวงพระบาง จึงได้
พิจารณาเป็นขั้นต้น โดยเห็นว่า พินัยกรรมที่ นาย ข. ได้ท าไว้เพ่ือยกทรัพย์ของตนเป็นจ านวนเงิน 
25,000,000 กีบ หรือเท่ากับ 100,000 บาท ให้แก่ นาย ค. เห็นว่า การท าพินัยกรรมฉบับดังกล่าว 
เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องตามขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้ใน มาตรา 25 ข้อ (1) ของกฎหมายว่าด้วย 
มรดก แห่ง สปป.ลาว ฉบับปรับปรุงปี ค.ศ. 2008 ซ่ึงได้ระบุว่า “เจ้ามรดกที่ยังมีชีวิตอยู่จะท า
พินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอ่ืน ในกรณี ที่ผู้เกี่ยวข้องหากมีลูกหนึ่งคน จะท าพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืนไม่ให้เกินครึ่งหนึ่ง (1/2) ของทรัพย์สินทั้งหมด”  

เห็นว่า การท าพินัยกรรมของ นาย ข. เกินขอบเขตที่กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ เพราะเจ้า
มรดก มีลูกอยู่หนึ่งคน ฉะนั้น นาย ข. จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนทั้งหมด คือ 
จ านวนเงิน 25,000,000 กีบ หรือจ านวน 100,000 บาท ให้แก่นาย ค.ไม่ได้ ถือว่า พินัยกรรมฉบับนี้
ถือเป็นโมฆะ  

อิงตาม มาตรา 25 วรรคท้าย ของกฎหมาย มรดก ที่ระบุไว้ว่า “การท าพินัยกรรมเกิน
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว ถือว่า ส่วนเกินนั้นเป็นโมฆะ และให้น าทรัพย์สินส่วนที่เกินนั้นมาตก
ทอดเป็นของทายาทของ นาย ข.” คือ นาย ก. ผู้เป็นลูก ซ่ึงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินส่วนเกินของ
พินัยกรรม เป็นเงินจ านวนครึ่งหนึ่ง คือ 12,500,000 กีบ หรือเท่ากับ 50,000 บาท 

จากบทบัญญัติแห่งมาตรา 25 นี้จะเห็นได้อย่างจัดเจนว่า การท าพินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
มรดก ของ สปป.ลาว ไม่อนุญาตให้ผู้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอ่ืนได้ตามใจชอบ 
คือ ต้องเป็นไปการบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น 

นอกจาก มาตรา 25 แล้ว มาตรา 35 ยังได้บัญญัติข้อก าหนด เรื่องความสามารถของผู้ท า
พินัยกรรมไว้ว่า “ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็น
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บ้า เสียจรติ” จงึจะสามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอ่ืนได้หากว่าพินัยกรรมที่ท า
ขึ้นโดยบุคคลผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ ตามกฎหมาย มาตรา 35 นี้ ถือว่าเป็นโมฆะ เช่น 

 ค าพิพากษาศาลชั้นต้น เลขที่ 28/ขต ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นาย ก. (อายุ 16 ปี) ไล
ยะช่วงปี พ.ศ.2553 ได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สิน (ที่ดินหนึ่งตอนและพร้อมด้วยบ้านหนึ่งหลัง) ให้แก่ 
นาง ข. ต่อมานาย ก. ตายไป จนมาถึงเวลาผ่านไปประมาณ 2 ปี คือ ปี พ.ศ.2554 นาย ค.(โจทก์) ผู้
เป็นพ่ีชายของ นาย ก. ได้ร้องขอให้ศาลประชาชนแขวงหลวงพระบาง เพ่ือลบล้างพินัยกรรมฉบับดั่ง
กล่าวนั้น โดยอ้างว่าพินัยกรรมที่ท าข้ึนนั้นไม่มีความสมบูรณ์ เพราะเป็นพินัยกรรมที่ท าขึ้นโดยผู้เยาว์ 

เห็นว่า พินัยกรรมที่ นาย ก. ท าขึ้นในปี พ.ศ.2553 เป็นพินัยกรรมที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย มาตรา 35 ของกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว เป็นพินัยกรรมที่ท าขึ้น โดยบุคคล
ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ดังนั้น ศาลประชาชนแขวงหลวงพระบาง จึงได้พิพากษาเป็นชั้นต้นว่า พินัยกรรม
ฉบับดังกล่าวนั้น เป็นโมฆะตามค าร้องขอของ นาย ค. ให้ทรัพย์สินตามที่ได้ระบุในพินัยกรรมฉบับ
ดังกล่าวนี้ตกทอดแก่ทายาทท้ังหมด 

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายสองมาตรานี้ คือ มาตรา 25 และมาตรา 35 แห่งกฎหมายว่า
ด้วยมรดกแห่ง สปป.ลาว นี้ เป็นการบัญญัติขอบเขต ข้อก าหนด หรือข้อห้ามไม่ให้ผู้ท าพินัยกรรมท า
พินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนเอง ให้กับบุคคลอ่ืนได้ตามอ าเภอใจ จะต้องท าไปตามบรรดาข้อก าหนด
แห่งกฎหมายเท่านั้น 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสองมาตรานี้ คือ มาตรา 25 และมาตรา 35 ผู้เขียนสามารถสรุป
ให้เห็นขอบเขต หรือข้อก าหนดห้ามไม่ให้ท าพินัยกรรม ดังกลุ่มนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  สรุปขอบเขตมาตรา 25 และมาตรา 35 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดกแห่ง สปป.ลาว 

 

 

มาตรา 25 มาตรา 35 
 
ห้ามเจ้ามรดกท าพินัยกรรมยกทรัพย์ให้

บุคคลอ่ืนทั้งหมด ในกรณีที่เจ้ามรดกหากมีลูก 
คือ 

1. หากมีลูกหนึ่งคน สามารถท า
พินัยกรรมได้กึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมด (1/2) 

2. หากมีลูกสองคน สามารถท า
พินัยกรรมได้หนึ่งส่วนสามของทรัพย์สินทั้งหมด 
(1/3) 

3. หากมีลูกแต่สามคนขึ้นไป สามารถ
ท าพินัยกรรมได้หนึ่งส่วนสี่ของทรัพย์สินทั้งหมด 
(1/4) 

 

 
ข้อห้ามส าหรับผู้ท าพินัยกรรม 

(ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม) 
1. ห้ามมิให้ผู้เยาว์ท าพินัยกรรม  
2. ห้ามบุคคลผู้ที่เป็นบ้า เสียจิตท า

พินัยกรรม 



41 
 

 
 

บทบัญญัติกฎหมายทั้งสองมาตรานี้ ถือว่าเพ่ือผลประโยชน์ ของผู้เป็นทายาทโดยธรรมโดย 
เฉพาะผู้เป็นลูกของเจ้ามรดกเอง และเพ่ือผลประโยชน์ของตัวผู้ท าพินัยกรรมอีกด้วย ดังนั้น การท า
พินัยกรรมใดหากขัดหรือไม่ถูกต้องตามท่ีกฎหมายทั้งสองมาตรานี้ ถือว่า ไม่มีผลทางด้านกฎหมาย จะ
น ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือต่อสู้คดี ในกรณี ที่มีการร้องข้อให้ศาลลบล้างพินัยกรรมไม่ได ้

 
3.2.4  แบบของพินัยกรรม  
กฎหมายว่าด้วยมรดกแห่ง สปป.ลาว ได้ให้ความส าคัญในเรื่องแบบของพินัยกรรม เพราะว่า

มันเป็นการพิสูจน์ต่อหน้าศาล ได้ว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวนั้น เป็นพินัยกรรมที่เกิดจากเจตนารมณ์ที่
แท้จริงของผู้ตายหรือไม่ ดังนั้น กฎหมายว่าด้วย มรดก ของ สปป.ลาว จึงไม่ให้ความส าคัญว่า ผู้ท า
พินัยกรรมจะต้องท าพินัยกรรมแบบเป็นหนังสือ หรือท าด้วยวาจา แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ พินัยกรรม
ดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า ข้อก าหนดในพินัยกรรมนั้นเป็นข้อก าหนดที่เกิดจาก
เจตนารมณ์ของผู้เป็นเจ้าของมรดกหรือผู้ตายหรือไม่ และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งก็ คือ พินัยกรรม
จะต้องก าหนดตัวของผู้รับพินัยกรรมด้วย 

บทบัญญัติเกี่ยวกับแบบของพินัยกรรมได้ก าหนดไว้ 2 แบบ คือ พินัยกรรมแบบลายลักษณ์
อักษร และพินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา88 

3.2.4.1  พินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักษร 
พินัยกรรมที่ท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

พินัยกรรมที่เขียนโดยเจ้ามูล และพินัยกรรมแบบให้บุคคลอ่ืนเขียนให้ ซ่ึงการท าพินัยกรรมตามแบบ
ดังกล่าวให้ปฎิบัตตามหลักการ ดังนี้ 

1)  พินัยกรรมที่เขี่ยนขึ้นโดยเจ้ามรดกเอง 
กฎหมายว่าด้วย มรดก ของ สปป.ลาว ไม่ได้บัญญัติเรื่องการเขียนพินัยกรรม

โดยเจ้ามรดกเอง หมายความว่า การท าพินัยกรรมประเภทนี้ ไม่มีวิธีการท ายุ่งยากเพียงแต่ท าเป็น
หนังสือ ซ่ึงอาจเขียนหรือพิมพ์เอาก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องมีพยานเข้ารวมก็ได้ อย่างไร่ก็ตามเพ่ือเป็น
การยืนยันความถูกต้องและสามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ว่าพินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้น เป็นพินัยกรรมที่เกิดจาก
เจตนารมณ์ของผู้ท าพินัยกรรมจริงหรือไม่นั้น ผู้เขียนพินัยกรรมต้องปฎิบัติ ดังนี้ 

 (1)  ต้องท าเป็นเอกสารหรือหนังสือ 
ตามที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วว่า การท าพินัยกรรมที่ท าขึ้นโดยเจ้ามรดกนี้ 

ต้องท าเป็นหนังสือ ซึ่งสามารถเขียน หรือจะใช้วิธีการพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมื่อเพ่ือ
ท าพินัยกรรมก็ได้ โดยที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดห้ามเอาไว้ 

(2)  การใช้ภาษาเข้าในการท าพินัยกรรม 
ตามหลักการท่ัวไปแล้ว ภาษาท่ีใช้เข้าในการท าเอกสารอยู่ใน สปป.ลาว 

จะต้องเป็นภาษาลาว ชึ่งเป็นภาษาทางราชการเท่านั้น89 เพราะว่าอยู่ในประเทศ สปป.ลาว มีพลเมือง

                                                           
88 มาตรา 26 แห่งกฎหมายว่าด้วย มรดก (สปป.ลาว) (ปรับปรุง) ค.ศ. 2008 
89 คอนสี คอนเจริณ, ต าราสอน เต็กนิกการแต่งเอกสารทางราชการ (หลวงพระบาง: 

วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ (หลวงพระบาง), 2555), หน้า 6. 



42 
 

ที่มีหลายชนชาติ และชนเผ่า (มี 3 ชนชาติ และ 46 ชนเผ่า)  ฉะนั้น จึงมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน
ตาม แต่ละชนชาติ ชนเผ่า ดังนั้น กฎหมายจึ่งก าหนดภาษาลาว เป็นภาษาท่ีใช้ในทางราการของ สปป.
ลาว แต่ในความเป็นจริงแล้ว การท านิติกรรม หรือสัญญาต่างๆ เป็นเอกสารแบบเขียนขึ้นมาเองนี้ ไม่
จ าเป็นต้องท าเป็นภาษาลาวก็ได้ หมายความว่า ผู้เขียนในกรณี ที่ไม่รู้หรือไม่สามารถเขียนเป็นภาษา
ลาวได้ กม็ีสิทธิเขียนเป็นภาษาของตนเองได้ “ในทางกฎหมาย บุคคลที่ไม่รู้ภาษาลาวมีสิทธิน าใช้ภาษา
ของตนเองได้ แต่ต้องได้ผ่านการแป่ลจากผู้เชี่ยวชาญภาษา”90 

 (3)  ต้องระบุชื่อสกุลของผู้รับพินัยกรรม 
ตามที่ได้กล่าวมาตอนต้นแล้วว่า แบบของพินัยกรรมไม่มีความส าคัญ

มากเท่าไร่ ไม่ว่าเจ้ามรดกจะท าพินัยกรรมตามแบบใดก็ได้ เพียงแต่ท าให้ข้อก าหนดให้พินัยกรรมนั้น 
สามารถน ามาพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกจริงหรือไม่ แต่สิ่งส าคัญประการแรกก็ คือ การ
ก าหนดตนของผู้รับพินัยกรรม เช่น 

ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นแขวงหลวงพระบาง เลกที่ 421/ขต ลง
วันที่ 15 กุมภาพันร์ 2556 นายแดง ได้เขียนพินัยกรรมยกที่ดิน (มีเนื้อที่จ านวน 10 ไร่) ให้แก่ลูกของ
ผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงในความจริงผู้เกี่ยวข้องมีลูกสี่คน ต่อมา นาย แดง ถึงแก่ความตาย เห็นว่า เนื้อในของ
พินัยกรรมไม่ได้ระบุชื่อของผู้รับพินัยกรรมเอาไว้ ชึ่งท าให้ศาลไม่รู้แจ้งว่าเจ้ามรดกมีความประสงค์จะ
ยกท่ีดินตอนดังกล่าวจะยกให้ลูกคนใดในสามคนนี้ ดังนั้น ศาลจึงได้วินิจฉัยพินัยกรรมฉบับดังกล่าวนั้น
เป็นโมฆะ และให้น าเอาท่ีดินตอนดังกล่าวตกทอดแก่ลูกทั้งสามคน 

(4)  การลงลายมือ่ชือของผู้ท าพินัยกรรม 
เมื่อผู้ท าพินัยกรรมได้ เขียนข้อความก าหนดการต่าง  ๆ ลงใน

พินัยกรรมแล้วสิ่งส า คัญอีกประการณ์หนึ่งก็ คือ ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชือ หรือลงลายพิมพ์นิ้ว
มือในพินัยกรรม (ถ้ามี) เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ว่าเป็นพินัยกรรมที่ท าขึ้นโดยเจ้ามรดกจริง
หรือไม่ และสามารถน ามาเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดี ในกรณี มีการร้องข้อให้ศาลท าการพิสูจนไ์ด ้

(5)  การเก็บรักษา 
ขั้นตอนสุดท้ายของการท าพินัยกรรมโดยเจ้ามรดกเอง คือ การเก็บ

รักษา แน่นอนพินัยกรรมเป็นการก าหนดการเผื่อตายเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายไปแล้ว สิ่งที่
สามารถจะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทั้งสุดท้ายของผู้ตายก็คือข้อก าหนดในพินัยกรรมเท่านั้น และ
พินัยกรรมที่ท าโดยเจ้ามรดกเอง ส่วนใหญ่จะเป็นพินัยกรรมแบบลับทั้งนั้น หากว่ามีการเก็บรักษาไว้ดี
แล้ว พินัยกรรมฉบับดังกล่าวก็จะขาดความน่าเชื่อถือได้ เช่น  

ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นแขวงหลวงพระบาง เลขที่ 122/ขต ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2544 นายสีได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สิน (เนื้อท่ีจ านวนที่ดิน 5 ไร่) ของตนให้แก่นาย 
ดาพร้อมทั้งมอบพินัยกรรมฉบับดังกล่าวไว้น าผู้เกี่ยวจนถึงเวลาต่อมานายสี ถึงแก่ความตายไปนายดา 
จึงได้น าเอาพินัยกรรมที่ตนเก็บรักษาไว้มาเปิด ชึ่งในขณะนั้น ได้มี นางมีผู้เป็นลูกของเจ้ามรดก ได้มี
การร้องข้อให้ศาลท าการพิสูจน์พินัยกรรมฉบับนั้น เมื่อศาลได้ท าการพิสูจน์พินัยกรรมตามค าร้องขอ

                                                           
90 มาตรา 14 แห่งกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่ง (ปรับปรุง) ค.ศ. 2012 (สปป.ลาว) 
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ของนางมีแล้ววินิจฉัยเห็นว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถใช้บังคับได้
ตามกฎหมาย 

ดังนั้น ปี พ.ศ.2546 (ปี ค.ศ.2006) จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วย
นิติกรรมข้ึน ซึ่งได้ก าหนดไว้ในมาตรา 9 วรรคท้ายว่า “นิติกรรมหรือสัญญาที่ท าขึ้นโดยบุคคล จะต้อง
น าไปเก็บรักษาไว้กับเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐหรือผู้ใหญ่บ้านบ่อนที่ตนขึ้นกับ” ฉะนั้น การท า
พินัยกรรมก็เหมือนกับการท านิติกรรมประเภทหนึ่ง และในเวลาที่ท าเสร็จแล้วต้องน าไปเก็บรักษาไว้
กับห้องการทะเบียนสารเพ่ือขึ้นทะเบียนไว้ หรือเอาไปกับเจ้าหน้าที่พนักงานรัฐ หรือผู้ใหญ่บ้านบ่อนที่
ผู้ท าพินัยกรรมอยู ่

2)  พินัยกรรมที่ให้บุคคลอื่นเขียนให้ 
ในบางกรณี เจ้ามรดกเป็นบุคคลผู้ที่ไม่รู้หนังสือ หรือไม่สามารถที่จะเขียน

พินัยกรรมด้วยตัวเอง ชึ่งอาจให้บุคคลอ่ืนเขียนให้ก็ได้ เช่น เขียนโดยบุคคลทั่วไป ผู้ใหญ่บ้าน หรือท า
ขึ้นโดยเจ้าหน้าที่พนักงานทะเบียนสาร (ส านักงานทะเบียนสาร) เป็นต้น และต้องมีพยานเข้ารวมสามคน 

(1)  พินัยกรรมทีใ่ห้บุคคลอื่นท า (ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พนักงานรัฐ)  
ในปัจจุบันการท าพินัยกรรมประเภทนี้ ไม่มีไครชอบท ากันมาก โดยคน

ส่วนใหญ่มองว่า การท าพินัยกรรมให้บุคคลอ่ืนท าให้นี้ “ในเมื่อท าเสร็จแล้วก็ต้องน าใซ้ซองเอกสารปิด
ไว้แล้ว ไปขึ้นทะเบียนอยู่พนักงานทะเบียนสาร หรือผู้ใหญ่บ้าน”91 เป็นการท าพินัยกรรมที่มีความซับ
ช้อน หรือหลายขั้นตอน ดังนั้น ส่วนใหญ่จะไปท าอยู่ที่ส านักงานบ้าน หรือห้องการทะเบียนสาร
โดยตรงเลย 

(2)  ท าข้ึนโดยผู้ใหญ่บ้าน 
หลังจากมีค าสั่ง หรือพระราชด ารัสของนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 

ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบ้านให้ผู้ใหญ่บ้าน “สามารถสร้างนิติธรรมต่างๆ” ออกมาใช้ในหมู่บ้านของ
ตนได้ ซ่ึงในปัจจุบันท าให้บ้านมีภาระบทบาทในการคุ้มครองสังคมสูงขึ้น และเป็นที่เชื่อถือของผู้คนใน
สังคมด้วย เพราะว่าเอกสารใดที่ท าขึ้นโดยช่องหน้าผู้ใหญ่บ้านแล้ว ถือได้ว่าเป็นเอกสารประเภทหนึ่งที่
มีความน่าเชื่อถือใน ทางกฎหมาย และสามารถน ามาเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ดีกล่าว เอกสารที่ท าขึ้น
โดยบุคคลทั่วไป 

(3)  ท าข้ึนโดยเจ้าหน้าที่พนักงานทะเบียนสาร 
ในสมัยปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นยุคสมัยแห่งความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงท าให้มีการปลอมแปลงเอกสารได้โดยง่าย และเกิดมีคดี หรือข้อขัดแย่งใน
สังคมเป็นจ านวนมาก ที่เกี่ยวกับเรื่องการน าใช้เอกสารปลอม ซึ่งเอกสารเรานั้นบาง ครั้งก็สามารถ
พิสูจน์ได้แต่บางครั้งก็ไว้สามารถท าการพิสูจน์ได้ว่าเอกสารใดจริงหรือไม่ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จึงได้มีการสร้างตั้งส านักงานทะเบียนสารขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ในการสร้างและ
ยั่งยืนความถูกต้องทางด้านเอกสารเฉพาะ ในปี ค.ศ. 2006 “เอกสารฉบับใดที่ออกโดยเจ้าหน้าที่
พนักงานทะเบียนสารแล้วเอกสารนั้น ถือว่าเป็นเอกสารแท้”92  

                                                           
91 มาตรา 27 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (ปรับปรุง) ค.ศ. 2008 (สปป.ลาว) 
92 เกด เกียดติสัก, เรื่องเดิม, หน้า 156. 
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ฉะนั้น กฎหมายว่าด้วย มรดก มาตรา 27 วรรคท้าย ได้บัญญัติว่า 
“พินัยกรรมที่ท าส าเร็จแล้วให้น าไปข้ึนทะเบียนอยู่ห้องการทะเบียนสารบ่อนที่เจ้ามรดกอาศัยอยู่ หรือ
ไปไว้กับส านักงานปกครองบ้าน ส าหรับบ่อนที่ไม่มีห้องการทะเบียนสาร” 

(4)  หลักการทั่วไปของการท าพินัยกรรม กรณีบุคคลอื่นท าให้ 
บทบัญญัติมาตราที่ 27 ของกฎหมายว่าด้วย มรดกได้ก าหนดว่า “การ

ท าพินัยกรรม ในกรณี ที่ให้บุคคลอ่ืนท าให้ต้องมีพยานอย่างน้อย 3 คนร่วมด้วย ต้องรักษาความลับ
จนก่วาจะมีการเปิดพินัยกรรมนั้น” การท าพินัยกรรม ในกรณีที่ให้บุคคลอ่ืนท าให้ต้องปฎิบัตตาม
หลักการทั่วไปดังนี้  

1.  พินัยกรรมต้องระบุสถานที ่วันเดือน ปี ในขณะที่ท าพินัยกรรม 
พินัยกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่าเป็นเอกสารทางด้านหลักฐาน 

หรือพยานเอก สารที่ส าคัญในการน ามาเป็นหลักฐาน ในเวลาที่มีการบอกล้างพินัยกรรม93 ดังนั้น การ
ท าพินัยกรรมต้องระบุสถานที่ วันเดือน ปี ในขณะที่ท าพินัยกรรมด้วย หากพินัยกรรมไม่ได้ระบุ
สถานที่ วัน เดือน ปี ในการท าพินัยกรรมถือว่าพินัยกรรมไม่มีความชัดแจ้ง (พินัยกรรมเป็นโมฆะ)94 ไม่
มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย เพราะไม่สามารถพิสูจนใ์ห้ศาลเห็นได้ว่าพินัยกรรมในขณะที่ท าขึ้นนั้น เป็น
พินัยกรรมที่ท าข้ึนอยู่ที่ใดและท าโดยภาทส่วนใด เจ้ามรดกเป็นผู้ที่มีความสามารถกระท าพินัยกรรมได้
ตามมาตรา 35 วรรคแรก คือเจ้ามรดกมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือไม่ และอีกอย่างไม่รู้ว่าพินัยกรรม
นั้นเป็นพินัยกรรมฉบับใดแท้  

2.  ต้องระบุทรัพย์สินในพินัยกรรม 
พินัยกรรมถือว่าท าขึ้นเพ่ือก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้ามรดก 

ซ่ึงรวมทั้งสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของเจ้ามรดกด้วย ฉะนั้น การท าพินัยกรรมเพ่ือให้มีความชัดเจน และ
ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้  ต้องมีการก าหนดประเภทของทรัพย์สินให้ละเอียด เช่น 
ทรัพย์สินนั้นเป็นจ านวนเงิน หรืออย่างอ่ืน 

ค าพิพากษาศาลชั้นต้นแขวงหลวงพระบาง เลขที่ 11/ขต. ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2556 นาย ก.ท าพินัยกรรมยกทรัพย์ (ที่ดิน) ให้ นาย ข.ผู้เป็นลูกชาย เมื่อ นาย ก.ถึงแก่
ความตายไปแล้ว นาย บ้าน ชึ่งเป็นผู้เก็บรักษาพินัยกรรมนั้น ได้น าเอาพินัยกรรมฉบับดังกล่าวมาเปิด 
แต่เห็นว่าข้อก าหนดในพินัยกรรมนั้นไม่ชัดแจ้ง เพราะเห็นได้ว่า ทรัพย์สิน (ที่ดินมีหลายตอน) ไม่
สามารถรู้ได้ถึงเจตนาของเจ้ามรดกจะมอบที่ดินตอนใดให้แก่ นาย ข. นั้น ดังนั้น นาง ค.ผู้เป็นลูกสาว
ของเจ้ามรดก กไ็ด้ร้องขอให้ศาลชั้นต้นแขวงหลวงพระบาง เพ่ือบอกล้างพินัยกรรมฉบับนั้นเสีย เห็นว่า 
ศาลได้มีค าวิ นิจฉัยให้พินัยกรรมเป็นโมฆะตาม มาตรา 35 แล้วให้น าทรัพย์สินที่เป็นมรดกของนาย ก.
มาแบ่งปันให้แก่ทายาทของผู้เกี่ยวตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

 

3.  ต้องระบุชื่อสกุลของผู้รับ 
การระบุชื่อสกุลของผู้รับพินัยกรรม คือ จุดที่ส าคัญประการแรกของการ

ท าพินัยกรรม ตามกฎหมายแล้วหากว่าพินัยกรรมหากไม่ได้ก าหนดตัวผู้รับทรัพย์สินในพินัยกรรมแล้ว 

                                                           
93 ดาวอน หางวิจิด, เรื่องเดิม, หน้า 32. 
94 มาตรา 35 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (ปรับปรุง) ค.ศ. 2008 (สปป.ลาว) 
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ในกรณีที่มีการบอกล้างศาลจะวินิจฉัยให้พินัยกรรมฉบับนั้นเป็นโมฆะโดยทันที่ไม่จ าเป็นต้องผ่าน
ขั้นตอนของการ พิสูจน์แต่อย่างใด 

4.  เจ้ามรดก ผู้เขียนพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อในพินัยกรรม 
หลังจากได้รับฝังการอ่านพินัยกรรมที่บุคคลอ่ืน นายบ้าน หรือเจ้าหน้าที่

พนักงานทะ เบียนศาลส าเร็จแล้ว เจ้ามรดก พยาน ผู้ท าพินัยกรรมทราบแน่ชัดว่าพินัยกรรมที่ได้ท า
การอ่านไปนั้น เป็นพินัยกรรมที่มีความถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์ที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งแล้ว ให้เจ้า
มรดก พยาน บุคคลผู้ท าพินัยกรรมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

พยานในพินัยกรรมต้องรักษาความลับ ข้อความต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ใน
พินัยกรรมจนกว่าว่าพินัยกรรมจะถูกน ามาเปิด 

3.2.4.2  พินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา 
การท าพินัยกรรมโดยวาจา ถือเป็นการท าพินัยกรรมในกรณีพิเศษ ที่กฎหมายได้

อนุญาติให้บุคคลผู้ที่มีความจ าเป็น ซึ่งไม่มีความสามารถที่จะท าพินัยกรรมเป็นแบบลายลักษณ์อักษร
ได้ ตามมาตรา 28 ได้บัญญัติวิธีการท าพินัยกรรมโดยวาจา ดังนี้ 

1)  เงื่อนไขของการท าพินัยกรรมโดยวาจา 
บทบัญญัติมาตรา 28 ได้ก าหนดไว้ว่า “เจ้ามรดกผู้ที่ไม่สามารถท า

พินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักษรได้ ต้องตกอยู่ในสภาพใกล้ความตาย หรือมีสุขภาพอ่อนเพลียที่ไม่
สามารถจะท าพินัยกรรมได้ และสาเหตุอ่ืนๆ ก็สามารถท าพินัยกรรมแบบโดยวาจาได้” ซ่ึงจาก
บทบญัญัติแห่งมาตรานี้ท าให้มีความยุ่งยากในเวลาภาคปฎิบัติ และกลายเป็นปัญหาของการโต้แย้งกัน
ขึ้น เพราะกฎหมายมาตรานี้มิได้ก าหนดจ ากัดเหตุการณ์ฉุกเฉินว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ใด ขณะใด 
และอยู่ที่ใด ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส และ
ประเทศไทย เป็นต้น ที่ได้ก าหนดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างชัดเจน เช่น มาตรา 1663 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของไทยได้บัญญัติว่า “ผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรือโรคระบาดหรือ
สงคราม บุคคลนั้นจะท าพินัยกรรมด้วยวาจาก็ได้” นอกจากนี้ ฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ยังได้
บัญญัติไปถึงพินัยกรรมของบุคคลสัญชาติไทยท าในต่างประเทศมาตรา 166795 พินัยกรรมท าใน
ภาวะการรบ หรือสงคราม 166896 และพินัยกรรมที่ท าในโรงพยาบาลก็ได้ ต่อกับกฎหมายของ สปป.
ลาว มิได้ให้การก าหนดเช่นนี้ เพ่ียงแต่ระบุว่า”มีสาเหตุการอ่ืน” เท่านั้น ฉะนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมาย

                                                           
95 มาตรา 1667 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ประเทศไทย) บัญญัติไว้ว่า “เมื่อ

คนในบังคับไทย จะท าพินัยกรรมในต่างประเทศ พินัยกรรมนั้นอาจท าตามแบบ ซ่ีงกฎหมายของ
ประเทศท่ีท าพินัยกรรมก าหนดไว้ หรือตามแบบกฎหมายไทยบัญญัติไว้ก็ได้” 

96 มาตรา 1668 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ประเทศไทย) บัญญัติไว้ว่า “ใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะการรบ หรือการสงคราม บุคคลที่รับราชการทหาร หรือท าการ
เกี่ยวข้องอยู่กับราชการทหาร จะท าพินัยกรรมตามแบบที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1658 มาตรา 1660 
หรือมาตรา 1663 ก็ได้ ในกรณี เช่นนั้นให้นายทหารหรือข้าราชการฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอ านาจ 
และหน้าที่เช่นเดียวกันกับกรมการอ าเภอ” 
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ของไทยได้ก าหนดการท าพินัยกรรมส าหรับบุคคลพิเศษที่มีความชัดเจนมากกว่ากฎหมายของ สปป.
ลาว  

2)  การแจ้งข้อความหรือค าสั่งสุดท้ายของผู้ตาย 
พยานทั้งสามคนผู้ที่ได้รับค าสั่งเสียสุดท้ายของผู้ตาย ต้องเข้ามาแจ้งต่อ

เจ้าหน้าที่พนัก งานทะเบียนศาล หรือองค์การปกครองบ้านในทันที และพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ท าให้
เจ้ามรดกไม่สามารถท าพินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักษรได้97 

ค าพิพากษาศาลชั้นสูงสุด (ศาลฎีกา) เลขที่ 10/ข.ส.ส. ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2540 นาย ก.(เป็นราชการทหาร) ได้รับค าสั่งให้ไปลาดตระเวนตรวจตราตาตามเขตชายแดน ในขณะ
ที่นาย ก.ปฎิบัติหน้าที่อยู่นั้น ได้เกิดเหตุปะทะกับกลุ่มคนลักรลอบตัดไมตามเขตชายแดนท าให้ทหาร
นาย ก. ได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก เมื่อผู้เก่ียวรู้ดีว่าอาการบาดเจ็บของเอาคงจะไม่รอดแล้ว ฉะนั้น ก่อน
เสียได้สั่งเสียว่า (ให้ทรัพย์สินของตนทั้งหมดมอบให้นาง มี ผู้เป็นลูกสาว) ต่อหน้า นาย ข.ค.และนาย 
ง. (เป็นพยาน) ที่พวกเกี่ยวเป็นทหารร่วมปฎิบัติหน้าที่ด้วย เนื่องจากการออกไปปฎิบัติหน้าที่เป็น
เวลานาน ซึ่งไม่สามารถติดต่อกับภาคส่วนอ่ืนได้ จนเวลาผ่านไปประมาณ 7 เดือน พยานทั้งสามคน 
จึงได้เข้ามาแจ้งจุดประสงค์ตามเจตนาของผู้ตายได้บอกไว้ กับนายบ้านบ่อนที่ผู้ตายอยู่อาศัยนั้น และ
นายบ้านก็ได้ท าการบันทึกค าแจ้งของพยานทั้งสามไว้ ต่อมาได้ท าการเปิดการสืบทอดทรัพย์สิน
ดังกล่าว ให้แก่ นางมีตามเจตนาของผู้ตายกล่าวไว้แล้ว 

จนระยะเวลาผ่านไป 2 ปี นาย สี (ผู้เป็นลูกชายของผู้ตาย) ได้ร้องข้อให้ศาล
เพ่ือบอกล้างพินัยกรรมฉบับนั้น โดยอิงว่าตามกฎหมายแล้วตนถือว่า เป็นผู้หนึ่งที่มีสิทธิ์ในการได้รับ
มรดกของผู้ตาย และการท าพินัยกรรมในเวลานั้นไม่เป็นไปตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงกล่ายเป็น
ข้อขัดแย่งกันมาจนในที่สุดได้มีความพิพากษาของศาลประชาชนสูงสุด หรือ (ศาลฎีกา) เลกที่ 10/ข.
ส.ส. ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2540 วินิฉัยว่า พินัยกรรมฉบับนั้นเป็นโมฆะ (เพ่ียงส่วนหนึ่ง) ตาม
กฎหมาย มาตรา 3398 ของกฎหมายว่าด้วย มรดก แห่ง สปป.ลาว (ฉบับปี ค.ศ.1990)   

ข้อสังเกตเห็นว่าการท าพินัยกรรมตามกฎหมายฉบับปี ค.ศ.1990 และการ
ท าพินัยกรรมตามกฎหมายฉบับปี ค.ศ.2008 (ฉบับปัจจุบัน) มีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่า การท า
พินัยกรรมโดยวาจาตามมาตรา 35 (การท าพินัยกรรมแบบโดยวาจา) ฉบับปี ค.ศ.1990 ไม่ได้จ ากัดใน
ส่วนของระยะเวลาให้พยานเข้ามาแจ้งข้อความการบอกกล่าวสุดท้ายของผู้ตายแต่อย่างใด แต่
กฎหมายฉบับใหม่ ปี ค.ศ.2008 มาตรา 28 วรรคสอง บัญญัติว่า “พยานต้องเข้ามาแจ้งข้อความที่เจ้า
มรดกสั่งไว้ในทันที ต่อหน้าพนักงานทะเบียนศาล หรือนายบ้านที่ผู้ตายเคยอยู่อาศัย” ดังนั้น 
พินัยกรรมฉบับทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้างบนนี้ หากว่าเป็นค าพิพากษาของศาลตามกฎหมายฉบับใหม่ปี ค.ศ.
2008 อาจเป็นการท าพินัยกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาตรา 25 (ขอบเขตของการท าพินัยกรรม) 
และมาตรา 28 (การท าพินัยกรรมแบบด้วยวาจา)  

                                                           
97 มาตรา 28 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (ปรับปรุง) ค.ศ. 2008 (สปป.ลาว) 
98 มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (ปรับปรุง) ค.ศ. 2008 (สปป.ลาว) ข้อสอง บัญญัติ

ว่า “เจ้ามรดกไม่มีสิทธิท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดของตนให้กับลูก หรือผู้อื่นได้ หากผู้เกี่ยวหาก
มีลูกสองคนไม่ให้เกินหนึ่งส่วนสามของทรัพย์ทั้งหมด” 
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มาตรา 28 
พินัยกรรมโดยวาจา 

 

3)  ก าหนดเวลา 
มาตรา 28 วรรพได้บัญญัติไว้ว่า “พินัยกรรมที่ท าโดยแบบวาจา ไม่มีผล

บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย หากว่าเลยก าหนดเวลา 1 เดือนไป นับแต่วันที่เจ้ามรดกได้กับคืนสู่สภาพปก
กระติ” ดังนั้น จะเห็นได้ว่าด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว การท าพินัยกรรมจะด้วยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แต่ถึงว่ากฎหมายจะยกเว้นให้ท าพินัยกรรมด้วยวาจาในกรณีพิเศษ ก็ได้นั้น แต่ก็มีการ
ก าหนดข้อจ ากัดไว้มากมาย  

ฉะนั้น ตามเนื้อหาที่ได้กล่าวมาในตอนต้นตาม มาตรา 28 สามารถสรุป
ข้อก าหนดในเรื่องการท าพินัยกรรมโดยวาจา ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1  สรุปข้อก าหนดเรื่องการท าพินัยกรรมโดยวาจา 
 
3.2.5  การเปลี่ยนแปลง หรือลบลร้างพินัยกรรม 
การเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้ามรดกท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ทุกเวลา ด้วย

การท าพินัยกรรมใหม่ เช่น ตัวอย่าง ก. ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ ข. ต่อมาได้ความคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมฉบับนั้น ก.จงึท าพินัยกรรมใหม่ขึ้นมาแท่น โดยยกทรัพย์สินให้ ค. 

การลบล้างพินัยกรรมนั้น พินัยกรรมที่ท าขึ้นใหม่ จะลบล้างพินัยกรรมฉบับเก่าในส่วนใดส่วน
หนึ่ง หรือทั้งหมดท่ีขัดกับพินัยกรรมฉบับใหม่ เช่น พินัยกรรมที่ท าข้ึนใหม่ คือยกทรัพย์สินให้แก่ ค. จะ
มีผลแท่นที่พินัยกรรมฉบับก่อนที่ ก.ท าข้ึนโดยยกทรัพย์สินของตนให้ ข.นั้น 

นอกจากเจ้ามรดก ที่มีสิทธิในการลบล้างพินัยกรรมแล้ว พินัยกรรมอาจถูกลบล้างโดยค าพิ 
พากษาของศาลได้เช่นเดียวกันตามค าร้องขอเสนอให้ลบล้างพินัยกรรมนั้น เช่น ในกรณี ก หากยก
ทรัพย์สินของตนทั้งหมดให้กับ ค. ส่วน ข.ผู้เป็นลูก ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับส่วนมรดกจาก ก. มีสิทธิ

 

ข้อก าหนด 

 

1. ต้องเป็นบุคคลผู้ที่ตกอยู่ในสภาพอันตรายใกล้
เสียชีวิต และย่อมสาเหตอ่ืนๆ 

2. ต้องมีพยานร่วมด้วยสามคน และพยาน
ดังกล่าวนั้นต้องแจ้งข้อความทั้งหมดท่ีเจ้ามรดกสั่งไว้
สุดท้ายก่อนเสียชีวิตโดยทันทีต่อหน้าเจ้าหน้าที่
พนักงานหรือองค์การปกครองบ้าน 

3. พินัยกรรมฉบับที่ท าโดยวาจาต้องได้ไม่เกิน
ก าหนดเวลา 1 เดือน 
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ที่จะร้องขอเสนอให้ศาลวินิจฉัยพินัยกรรมนั้นได้ ตามมาตรา 322 แห่งกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดี
แพ่ง สปป.ลาว99 (ปรับปรุง) ค.ศ.2012  

 

3.3  ผลทางด้านกฎหมายของพินัยกรรม 
 
กฎหมายว่าด้วยมรดกแห่ง สปป.ลาว ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะของการท าพินัยกรรม

เอาไว้หลายกรณี เช่น ข้อก าหนดในเรื่องความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม ผู้รับพินัยกรรม และแบบ
ของพินัยกรรม นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีข้อก าหนดรวมไปถึงขอบเขตของการยกทรัพย์สินที่จะท า
พินัยกรรมของเจ้ามรดก และอ่ืนๆ ดังนั้น เมื่อการท าพินัยกรรม จะมีผลใช้บังคับตามกฎหมายหรือไม่
นั้น ผู้เขียนจะได้แยกประเด็นเนื้อหาเพ่ือศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
3.3.1  พินัยกรรมที่ปฎิบัติตามแบบและเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 
พินัยกรรม ถือว่าเป็นเอกสารประเภทหนึ่งที่เกิดจากการแสดงเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกในการ

ยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ครั้งสุดท้ายของเจ้ามรดกที่ได้ก าหนดไว้ก่อน
ตาย และกฎหมายก็ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการพินัยกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งในกฎหมายหมายว่า
ด้วยมรดก ฉบับปัจจุบันปี ค.ศ.2008 ได้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาล100 และได้หว่างข้อก าหนดหลาย
กรณีในการท าพินัยกรรม เพื่อปกปอ้ง คุ้มครองบุคคลผู้ที่เป็นเจ้ามรดก ผู้รับมรดก และทายาทของเจ้า
มรดกในการรับมรดก ดังนั้น พินัยกรรมที่ท าขึ้นมาหากถูกต้องตามแบบและเงื่อนไขที่กฎหมายได้
ก าหนดแล้ว ก็ถือว่าเป็นพินัยกรรมที่มีความสมบูรณ์ และจะมีผลใช้บังคับได้ ดังต่อไปนี้  

3.3.1.1  ความสมบูรณ์ของพินัยกรรม 
ตามท่ีได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า การท าพินัยกรรมถือเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งที่มี

ผลใช้บังคับได้เหมือนกับนิติกรรม กฎหมายว่าด้วย มรดก แห่ง สปป.ลาว ได้บัญญัติเงื่อนไขความ
สมบูรณ์ของพินัยกรรมเอาไว้ พากย์ที่ 3 เป็นการก าหนดให้เจ้ามรดกผู้ที่ประสงค์จะท าพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินของตน ให้กับบุคคลอ่ืนต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น พินัยกรรมจึงจะมีความ
สมบูรณ์ 

บทบัญญัติในภาคที่ 3 ของกฎหมายว่าด้วย มรดก ได้มีข้อก าหนดมากมายในการท า
พินัยกรรม เช่น มาตรา 25 ขอบเขตของการท าพินัยกรรม มาตรา 26 แบบของพินัยกรรมมาตรา 27-
28 พยานในพินัยกรรม และมาตรา 35 ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม นอกจากนี้แล้วกฎหมายยัง
ได้มีข้อก าหนดในเรื่องอ่ืน เช่น พินัยกรรมต้องก าหนดตัวของรับพินัยกรรมทรัพย์สินของผู้ท า

                                                           
99 มาตรา 322 แห่งกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่ง (ปรับปรุง) ค.ศ. 2012 (สปป.ลาว) 

บัญญัติว่า “คู่ความมีสิทธิร้องข้อต่อศาล เพ่ือให้ศาลพิพาดษายั่งยื่น หรือรับรู้ปัญหาใดหนึ่ง ชึ่งศาลจะ
ด าเนินคดีโดยไม่มีจ าเลย หรือฝ่ายตรงข้ามเข้าร่วม” 

100 มาตรา 4 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (ปรับปรุง) ค.ศ. 2008 (สปป.ลาว) วรรคแรกบัญญัติ
ไว้ว่า “รัฐอ านวยความสะดวกในการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ในการมอบ ยก หรือโอนทรัพย์สิน
ของให้บุคคลอื่น การจัดตั้ง หรือมูลนิธิ”  
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พินัยกรรม เป็นต้น ตามเนื้อหาที่ผู้เขียนได้กล่าวมาในตอนต้นของบทที่ 3 นี้ ซ่ึงเป็นการบัญญัติก าหนด
เงื่อนไขความสมบูรณ์ของพินัยกรรมให้เป็นได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้   

3.3.1.2  ผลของพินัยกรรมที่สมบูรณ์ 
หากว่าการท าพินัยกรรม เป็นไปตามเงื่อนไขและถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ถือว่าพินัยกรรมมีความสมบูรณ์ เมื่อพินัยกรรมที่ท าขึ้นหากมีความสมบูรณ์แล้วก็จะมีผลใช้บังคับได้ใน 
ทางกฎหมาย ตามเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกที่ได้ก าหนดไว้ หมายความว่า เมื่อพินัยกรรมหากมีความ
สมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วพินัยกรรมนั้น จะส่งผลให้การตกทอดมรดกจากผู้ท าพินัยกรรม หรือ
เจ้ามรดกไปยังบุคคลผู้ที่มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมนั้น ซึ่งเปรียบเหมือนการโอนกรรมสิทธิ์จาก
บุคคลหนึ่งไปหาอีกบุคคลอ่ืนที่เป็นการยื่นต่อกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อ่ืน ตามเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกก่อน
ตาย  

เมื่อเจ้ามรดกหากได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดหนึ่ง ตามที่ได้
ระบุไว้ในพินัยกรรมแล้ว จะส่งผลท าให้บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเจ้ามรดก เช่น บุคคลผู้เป็นสามี หรือ
ภรยิา ลูก และญาติพ่ีน้อง ไม่มีสิทธิได้รับมรดกตามพินัยกรรม (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทย มาตรา 1608 คือว่า เป็นการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก) ส่วนกฎหมายว่าด้วย มรดก 
สปป.ลาว เจ้ามรดกไม่มีสิทธิท าพินัยกรรมตัดสิทธิทายาทไม่ให้รับมรดกไม่ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เจ้า
มรดกหากมีลูก ตามมาตรา 25 ก าหนดไว้  

ฉะนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า เมื่อพินัยกรรมหากได้ท าขึ้นโดยถูกต้องตามแบบและ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้แล้ว ถือว่าพินัยกรรมนั้นมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลประการแรก 
คือ ท าให้มรดกตามที่ได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรมตกทอดแก่ผู้ที่มีสิทธิรับพินัยกรรมตามที่ระบุไว้ และ
ประการต่อมา คือ พินัยกรรมจะส่งผลท าให้บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้ามรดกไม่มีสิทธิรับมรดกใน
ส่วนของพินัยกรรม กล่าวคือ บุคคลเหล่านั้นจะมีสิทธิรับเพียงแต่มรดกตามกฎหมายเท่านั้น 

 
3.3.2  พินัยกรรมที่ไม่ปฎิบัติตามแบบและเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 
หมายถึง พินัยกรรมที่ท าขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามแบบและเงื่อนไขที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ท าให้

พินัยกรรมที่ท าขึ้นมีความบกพร่อง และใช้บังคับไม่ได้ตามกฎ หรือพินัยกรรมที่ท าขึ้นจะเสียเปล่าไป 
ชึ่งผู้เขียนจะได้เสนอ ดังนี้ 

3.3.2.1  ความบกพร่องของพินัยกรรม 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป.ลาว ได้ก าหนดรุปแบบและ

เงื่อน ไขของการท าพินัยกรรมไว้มากมาย เพื่อเป็นเงื่อนไขของการก าหนดความสมบูรณ์ของพินัยกรรม 
จงึท าให้พินัยกรรมที่ท าขึ้นในบางกรณีได้เกิดมีความบกพร่อง ซ่ึงส่งผลท าให้พินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นไม่มี
ความสมบูรณ์ ในบางส่วน หรือทั้งฉบับได ้

1)  สาเหตุที่ท าให้พินัยกรรมมีความบกพร่องในบางส่วน 
กฎหมายว่าด้วย มรดก มาตรา 25 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องของการ

ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของเจ้ามรดกให้กับบุคคลอ่ืน ในกรณีที่เจ้ามรดกหากมีลูกการท าพินัยกรรม
จะต้องอยู่ในขอบ เขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น หากว่าเจ้ามรดกมีลูกหนึ่งคน จะท าพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืนไม่ให้เกินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมด หากว่าเจ้ามรดกมีลูกสองคน จะท า
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พินัยกรรมไม่ให้เกินหนึ่งส่วนสามของทรัพย์สินทั้งหมด หากว่าเจ้ามรดกมีลูกสามคนขึ้นไป จะท า
พินัยกรรมไม่ให้เกินหนึ่งส่วนสี่ของทรัพย์สินทั้งหมด ในกรณีที่ท าพินัยกรรมหากเกินก าหนดที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ ถือว่าส่วนที่เกินนั้นจะตกเป็นโมฆะ กล่าวคือ หมายความว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าว จะมีผล
ใช้บังคับเฉพาะบางส่วนที่มีความสมบูรณ์ และอีกส่วนหนึ่งที่มีความบกพร่องในเรื่องยกทรัพย์สินเกิน
นั้นจะใช้บังคับไม ่ได้ 

เมื่อน าเอาบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยมรดกเรื่องพินัยกรรม ฉบับปี ค.ศ 
2008 โดยเปรียบ เทียบกับกฎหมายว่าด้วย มรดก ปี ค.ศ 1990 จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับเก่า ปี ค.ศ 
1990 ได้ก าหนดถึงความบกพร่อง ในเรื่องของพินัยกรรมที่ส่งผลท าให้ไม่มีความสมบูรณ์เพียงบางส่วน 
เช่นว่า ความบกพร่องเรื่องสถานะของผู้ท าพินัยกรรมในกรณี ที่บุคคลผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เป็น
บ้าเสียจริต หรือผู้ที่อยู่ใต้การปกครองดูแลจากบุคคลอ่ืน และเรื่องขอบเขตในการท าพินัยกรรม ส่วน
กฎหมายฉบับปรับปรุ่งใหม่ปี ค.ศ. 2008 มีการก าหนดความบกพร่องของการท าพินัยกรรมมากกว่า 
คือ ขอบเขตในการท าพินัยกรรมเท่านั้น 

2)  สาเหตุที่ท าให้พินัยกรรมมีความบกพร่องทั้งฉบับ 
ความบกพร่องในที่นี้ เป็นความบกพร่องที่ส่งผลร้ายแรง ต่อความสมบูรณ์

ของพินัยกรรมจนท าให้พินัยกรรมฉบับดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทั้งหมด หมายความว่า 
พินัยกรรมที่ท าข้ึนเป็นอันว่าเสียไปทั้งฉบับ ชึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 

 (1)  ความบกพร่องในเรื่องแบบของพินัยกรรม 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การท าพินัยกรรมให้ปฎิบัตตามแบบที่กฎหมาย

ว่าด้วยมรดก 27 และมาตรา 28 ก าหนดไว้ คือ สามารถท าเป็นลายลักษณ์อักษร และท าโดยวาจาก็ได้ 
แต่สิ่งส าคัญ คือ พินัยกรรมจะต้องเป็นพินัยกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถน ามาพิสูจน์ต่อหน้า
ศาลได้ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาลเพ่ือบอกล้างพินัยกรรมนั้น  

เราจะสังเกตเห็นได้ว่า กฎหมายไม่ได้ให้ความส าคัญใน เรื่องแบบของ
พินัยกรรมมากหนัก โดยไม่ใส่ใจว่าพินัยกรรมจะท าตามแบบใดก็ได้ ข้อเพียงแตเ่ป็นพินัยกรรมทีมีความ
หน้าเชื่อถือได้ และสามารถพิสูจนใ์ห้เห็นว่า บรรดาข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมเป็นข้อก าหนดที่
เกิดมาจากเจตนารมณ์ที่แท้ จริงของเจ้ามรดก หรือไม่ก็เพียงพอแล้ว 

สรุปแล้ว ประการแรก พินัยกรรมต้องเป็นพินัยกรรมที่มีความ
น่าเชื่อถือ คือ เป็นพินัยกรรมที่เกิดจากเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกที่แท้จริง ข้อก าหนดในพินัยกรรมต้อง
มีความชัดแจ้ง พินัยกรรมต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยบุคคลผู้ที่มีสิทธิอ านาจ และต้องมีการเก็บรักษา
เป็นอย่างดีก่อนวันเปิดการสืบทอด และอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาพิสูจน์ต่อหน้าศาลได ้

 (2)  ความบกพร่องในเรื่องสถานะของผู้ท าพินัยกรรม 
ความบกพร่องต่อมาที่ท าให้พินัยกรรมเสียไปทั้งฉบับ คือ ความ

บกพร่องในเรื่องความสามารถในการท าพินัยกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก ของ สปป.ลาว แล้ว
บุคคลผู้ที่มีความสามารถในการท าพินัยกรรมจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น 
และไม่เป็นคนบ้า เสียจิต และอีกอย่างในการแสดงเจตนาต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจหรืออิทธิพลใดๆ
ทั้งสิ้น หมายความว่า ต้องเกิดมาจากเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกเท่านั้น  
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ฉะนั้น ในเมื่อเจ้ามรดก ซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ หรือ
เป็นบ้า เสียจิตจะท าพินัยกรรมไม่ได้ ในกรณี ที่ท าพินัยกรรมขึ้นแล้ว พินัยกรรมฉบับนั้นจะตกเป็น
โมฆะทั้งฉบับ101  

 (3)  ความบกพร่องในเรื่องสถานะของผู้รับพินัยกรรม 
กฎหมายมาตรา 31 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลผู้เขียน (ท าพินัยกรรม ชึ่ง

เป็นผู้ที่ไม่ใช่เจ้ามรดก) พยาน ผัว หรือเมีย หรือลูกของพวกเกี่ยวไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกตาม
พินัยกรรม” เราจะเห็นได้ว่า กฎหมายมาตรานี้ได้บัญญัติ ไม่ให้ผู้ท าพินัยกรรมท าพินัยกรรมให้บุคคล
ต้องห้ามประเภทนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดให้พินัยกรรมมีความเป็นน่าเชื่อถือ เพราะผู้เขียนอาจมีเจตนา
ท าข้ึนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ซ่ึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้ามรดก 

ฉะนั้น ในกรณีผู้ท าพินัยกรรมหากได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้
บุคคลตามที่ต้องห้ามในมา ตรานี้ ถือว่า พินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นเป็นพินัยกรรมที่ขาดความน่าเชื่อถือ 
และจะกลายเป็นพินัยกรรมโมฆะทั้งฉบับ 

3.3.2.2  ผลของพินัยกรรมที่ไม่สมบูรณ์ 
ผลของพินัยกรรมที่ไม่สมบูรณ์ หมายถึง พินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นมีความบกพร่อง ซึ่ง

ส่งผลท าให้พินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นไม่มีความสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ ความบกพร่อง
ของพินัยกรรมดังกล่าว ได้ส่งผลท าให้พินัยกรรมไม่มีความสมบูรณ์ในบางส่วน หรือส่งผลให้พินัยกรรม
ไม่มีความสมบูรณ์ทั้งฉบับ ดังนี้ 

กรณีที่พินัยกรรมมีความบกพร่องเพียงบางส่วน จะส่งผลให้พินัยกรรมมีผลใช้บังคับได้
ทางกฎหมายเฉพาะส่วนที่สมบูรณ์เท่านั้น ส าหรับส่วนที่ไม่สมบูรณ์นั้นจะถูกเพิกถอน หรือใช้บังคับ
ทางกฎหมายมิได้ และมรดกดังกล่าวก็จะตกทอดไปเป็นมรดกของผู้สืบทอดตามกฎหมายโดยทันที่ตาม
ทีกฎหมายก าหนดไว้ 

ส าหรับพินัยกรรมที่ไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับ จะส่งผลท าให้พินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นเสียไปทั้ง
ฉบับ หรือความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม ก็เปรียบเสมือนเจ้ามรดกไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้เลย มรดก
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรมนั้น ก็จะตกไปแก่ทายาทตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

 
3.3.3  อายุความในการร้องข้อเพื่อเพิกถอนพินัยกรรม 
กฎหมายมาตรา 40 บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิฟ้องร้อง หรือร้องขอต่อศาลได้ภายในระยะเวลา 

3 ปี ตั้งแต่วันที่เจ้ามรดกหากได้เสียชีวิตเป็นต้นไป หากเลยก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ สิทธิในการ
ฟ้องร้องหรือร้องข้อจะตกไป” 

แต่มีในบางกรณี ที่กฎหมายให้การยกเว้น ซึ่งต้องมีเหตุผลเพียงพอตามดุลพินิจของศาล เช่น 
บุคคลผู้ที่เป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ในเวลาที่เจ้ามรดกตาย ผู้ที่ไม้สามารถรู้ได้ว่าเจ้ามรดกตาย 
หรือเนื่อง จากติดภารกิจที่จ าเป็น โดยน าหลักฐานติดขัดมาพร้อมด้วย102 ชึ่งเวลาของการร้องฟ้อง 3 ปี 
จะถูกนับใหม ่

 
                                                           

101 มาตรา 35 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (ปรับปรุง) ค.ศ .2008 (สปป.ลาว) 
102 ดาวอน หางวิจิด, เรื่องเดิม, หน้า 94. 
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3.3.4  การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม 
ในบางกรณี พินัยกรรมที่ท าขึ้นมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่กฎหมายได้

ก าหนดให้พินัยกรรมนั้น ไม่มีผลใช้ได้ตามกฎหมาย ถือว่าเจ้ามรดกไม่มีการท าพินัยกรรมเอาไว้ ตาม
มาตรา 34 ของกฎหมายว่าด้วย มรดก แห่ง สปป.ลาว ได้บัญญัติไว้ว่า “การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม” 
เกิดมาจากสาเหตุดังนี้ 

3.3.3.1  เมื่อผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหากได้เสียชีวิตก่อนเจ้ามรดก 
 หมายถึง กรณีเจ้ามรดกได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลใดหนึ่ง โดย

ก าหนดไว้ในพินัยกรรมแล้ว แต่ผู้มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมหากได้เสียชีวิตก่อนเจ้ามรดก หรือก่อน
วันเปิดพินัยกรรม ถือว่า พินัยกรรมฉบับนั้นเป็นอันว่าตกไป 

แต่ในกรณี ที่เจ้ามรดกหากได้ก าหนดระบุผู้สืบทอดส ารองไว้ เพ่ือเป็นการสืบทอด
มรดกแทน ที่บุคคลผู้ที่ตนได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรมก่อนนั้น ถือว่า พินัยกรรมนั้นก็จะตกมาเป็นของผู้
สืบทอดส ารองตาม มาตรา 29 ของกฎหมายว่าด้วย มรดก แห่ง สปป.ลาว กล่าวคือ พินัยกรรมจะมีผล
บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เช่น ก. ได้ท าพินัยกรรมยก (ที่ดินหนึ่งตอนเนื้อที่ 10ไร่) ของตนให้ ข.โดย
ระบุเงื่อนไขให้ ข.ปฏิบัติถ้าผู้เกี่ยวหากไม่ปฎิบัตตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ ให้
ทรัพย์สินที่ข้าพ เจ้าก าหนดไว้ในพินัยกรรมให้ ค. ฉะนั้น เมื่อ ข.ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกตามที่พินัยกรรม
ก าหนดหากได้ตายก่อนเจ้ามรดก หรือก่อนวันเปิดพินัยกรรมแล้ว ค .ก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิสืบทอด
พินัยกรรมต่อจาก ข.ได ้

3.3.3.2  เมือ่ผู้รับมรดกตามพินัยกรรม หากปฏิเสธไม่รับพินัยกรรม 
บทบัญญัติมาตรา 45 กฎหมายว่าด้วยมรดกแห่ง สปป.ลาว ก าหนดไว้ว่า “ผู้ที่มีสิทธิ

สืบทอดมารดกตามกฎหมาย และตามพินัยกรรมมีสิทธิสละมรดกในส่วนที่ตนเองได้รับ ให้บุคคลอ่ืนได้
ภาย ในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่เปิดพินัยกรรมเป็นต้นไป” 

ในการสละมรดกตามพินัยกรรมนั้น ผู้ที่มีสิทธิสืบทอดมรดกตามพินัยกรรมจะต้องได้
ไปแสดงเจตจ านงที่ตนสละไม่รับมรดกเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อหน้าพนักงานทะเบียนศาล โดยระบุ
ชื่อสกุลของบุคคลผู้ที่ตนจะสละให้ ในกรณีทีไ่ม่ได้ระบุชื่อของบุคคลที่ตนจะสละให้นั้น ถือว่ามรดกที่ได้
สละไปนั้นจะตกไปเป็นของบุคคลผู้ที่มีสิทธิสืบทอดตามกฎหมาย 

3.3.3.3  เมื่อทรัพย์สินในพินัยกรรมหากได้สูญเสีย หรือถูกเจ้ามรดกท าลาย 
หมายถึง กรณีที่เจ้ามรดกได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลใดหนึ่งแล้ว แต่ก่อน

เปิดพินัยกรรม หรือถึงเวลาเปิดการสืบทอดมรดกตามพินัยกรรมแล้วปรากฎว่า ทรัพย์สินดังกล่าวที่
ระบุไว้ในพินัยกรรมไม่มี เพราะเนื่องจากว่าทรัพย์สินตามพินัยกรรมนั้นได้สูญหาย หรือถูกท าลายโดย
เจ้ามรดกเอง หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ท าให้ไม่สามารถน าเอาทรัพย์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรมนั้น
มาบังคับได้ตามกฎ หมาย ฉะนั้น พินัยกรรมดัง กล่าวนั้นถือว่าเป็นการท าข้ึนโดยเสียเปล่า 

3.3.3.4  เมื่อพินัยกรรมหากถูกรับรู้ว่าเป็นโมฆะ 
เหตุที่ท าให้พินัยกรรมเสียเปล่า กรณีนีเ้มื่อมีบุคคลใดหนึ่ง ซ่ึงเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยว 

กับทรัพย์ในพินัยกรรม เช่น บุคคลผู้เป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ลูกและญาติ พ่ีน้องของเจ้ามรดก 
หากได้มีการร้องขอต่อศาล เพ่ือรับรู้ว่าพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ นอกจากบุคคลที่ได้กล่าวมานี้แล้ว
เจ้าหน้าที่อัย การประชาชน ก็เป็นผู้ที่มีสิทธิในการร้องข้อให้ศาลรับรู้ว่าพินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นเป็น
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โมฆะได้ตามกฎหมาย เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ สังคม หรือของบุคคลผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี
บริบูรณ์ หรือเป็นบ้าเสียจรติ103  

ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก มาตรา 35 ได้บัญญัติเรื่องสาเหตุที่ท าให้พินัยกรรมเป็น
โมฆะ ดังนี้ 

1. พินัยกรรมที่ท าขึ้นโดยบุคคลอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลผู้ที่เป็นบ้าเสีย
จรติ 

2. พินัยกรรมที่ท าข้ึนโดยมีเป้าหมายไม่ชัดแจ้ง 
3. พินัยกรรมที่ท าข้ึนด้วยวิธีการบังคับ หลอกลวง หรือพินัยกรรมเท็จ 
4. พินัยกรรมที่ท าขึ้นเพ่ือยกทรัพย์ให้แก่บุคคลตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มาตรา 31 ของ

กฎหมายฉบับนี้104 
ในสาเหตุทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมานี้ หากว่าการท าพินัยกรรมใดหนึ่งที่ได้ตกอยู่ใน 

บรรดาสาเหตุใดหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ถือว่าพินัยกรรมดังกล่าวนั้น จะไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย 
หรือพินัยกรรมที่ท าขึ้นมานั้นจะเสียเปล่า เมื่อมีค าพิพากษาของศาลว่าเป็นโมฆะ ตามการบอกล้างของ
บุคคลผู้ที่มีส่วนได้เสียในพินัยกรรมนั้น 

                                                           
103 มาตรา 62 แห่งกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีแพ่ง (ปรับปรุง) ค.ศ. 2012 (สปป.ลาว) 
104 มาตรา 31 แห่งกฎหมายว่าด้วยมรดก (ปรับปรุง) ค.ศ.2008 (สปป.ลาว) ได้บัญญัติไว้ว่า 

“ผู้เขียนพินัยกรรม พยานในพินัยกรรม สามี หรือภริยา หรือลูกของผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สิน
ตามพินัยกรรมนั้น” 



 
 

 
บทท่ี 4 

 
การท าพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 

 
4.1  ที่มาทางประวัติศาสตร์ของการท าพินัยกรรม 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้ให้ความส าคัญ ในเรื่องของการท าพินัยกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ได้มหีลักฐานทางประวัติศาสตร์ทีป่รากฏให้เห็นมาแต่สมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบัน และได้มีบทบัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะ 3 เรื่องพินัยกรรม แต่ก่อนที่จะใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 นี้ ผู้เขียนได้ท าการศึกษาถึงที่มาทางด้านประวัติศาสตร์ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพินัยกรรมของประเทศไทย ก่อนที่จะมีการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซ่ึงไดน้ าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1  ในสมัยสุโขทัย (ศิลาจารึก พ่อขุนรามค าแหง) 
ในเรื่องการตกทอดมรดกของไทยนั้น ได้มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของไทย ที่เก่าแก่

ที่สุด คือ “ศิลาจารึก ของพ่อขุนรามค าแหง” ที่ได้จารึกไว้ประมาณเวลาระหว่าง พ.ศ. 1828 ถึง 1835 
ได้ท าการจารึกโดยพ่อขุนค าแหงของอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ.1821-1861) พระองค์ได้น าคติของ
พราหมณม์าผสมกับคติดังเดิมของไทยน่านเจ้า เผื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทย แล้วทรงจารึก
ไว้ในศิลาจารึก โดยข้อความที่จารึกไว้นั้นจะเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ของพระองค์เอง ชีวิตของชาว
สุโขทัย ส าหรบัสายตาของนักนิติศาสตร์มีความเห็นว่า ข้อความบางตอนนั้นเป็นกฎหมายและเรียกกัน
ว่า  “กฎหมายสี่บท” คือ บทมรดก บทที่ดิน บทวิธีพิจารณา และบทลักษณะฎีกา โดยเฉพาะบท
มรดกได้มีข้อความที่จารึกไว้ ดังนี้“ ไพร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ ล้มตายหายกว่า เหย้าเรื่อนพ่อ
เชื้อเสื้อค ามัน ช้างขลูกเมียเยียข้าว ไพร่ฟ้าข้าไทป่าหมาก ป่าพลู พ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้น” ซ่ึงใน
ข้อความดังกล่าวอาจแปลความหมายได้ว่า“พลเมืองลูกเจ้าลูกขุน ผู้ใดล้มตายจากเหย้าเรือนของ 
บรรพบุรษ เสื้อผ้า ช้างม้า ฉางข้าวป่าหมาก ป่าพลู ของบรรพบุรุษของเขา ให้เป็นมรดกแก่ลูกของเขา
ทั้งหมด”105 

จากเนื้อหาในตอนต้นนี้ อาจกล่าวได้ว่าการตกทอดมรดกในสมัยโบราณกาลไทย ทรัพย์สิน
ของผู้ตายที่หามาได้ในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะตกเป็นของส่วนรวมหรือของชุมชนเท่านั้น โดยยึดหลักที่ว่า
ทรัพย์สินเป็นของคนในครอบครัวเท่านั้น106 เพราะว่าสังคมในสมัยนั้นเห็นว่าเมื่อบุคคลใดในครอบครัว
หากได้ล้มตายไปแล้วทรัพย์สินของเขาก็จะตกมาเป็นของสมาชิกในครอบครัวสืบต่อไป ในเนื้อหาที่ได้
กล่าวมานี้เป็นข้อมูลหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า กฎหมายว่าด้วยพินัยกรรมของประเทศไทย ในสมัยโบราณ
                                                           

105 ณัฎฐ์นิชา สุวรรณพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 6-11. 
106 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม,  หน้า 9. 
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กาลนั้นยังไม่มีการบัญญัติขึ้น “จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเริ่มมีการตกทอดมรดกทางพินัยกรรม
เกิดข้ึน” 

 
4.1.2  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
สังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตกทอดมรดก จากการ

ยึดหลักการที่ว่าทรัพย์สินของผู้ตายทั้งหมดจะตกไปเป็นของครอบครัวเสมอนั้น ได้มีแนวความคิดใหม่
ให้ความส าคัญในเรื่องกรรมสิทธิ์ของเอกชนมากขึ้น “โดยยึดหลักหลักอิสระในทางแพ่ง และหลัก
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ จึงท าให้บุคคลสามารถมีสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อ
ตนถึงแก่ความตายไปแล้ว”107 ฉะนั้น ในสมัยนี้ได้เริ่มมีการตกทอดมรดกทางพินัยกรรมเกิดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในประเทศไทย 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยากฎหมายว่าด้วยมรดก ของประเทศไทยเป็นหลักการที่แทรกอยู่ในพระ
อัยการลักษณะมรดก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพินัยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงแบบของพินัยกรรม เป็น
ครั้งแรก และที่ส าคัญถือว่าการท าพินัยกรรมเป็นเรื่องข้องการท าบุญท าทานยกทรัพย์พินัยกรรมให้
พระสงฆ์108 พระอัยการลักษณะมรดกได้ก าหนดเงื่อนไขเบือ้งต้นในการท าพินัยกรรม ดังนี้ 

4.1.2.1  ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม 
พระอัยการลักษณะมรดก บทท่ี 49 หรือเรียกกันว่า “กฎหมายตราสามดวง”109 ไอย

การลักษณะมรดก ซ่ึงในกฎหมายไมไ่ด้มีการบัญญัติไว้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถของผู้ท า
พินัยกรรม เพียงแต่ก าหนดตัวของผู้รับพินัยกรรมไว้ เช่น ญาติโยม ลูกศิษย์ บุตร ภรรยา ญาติพ่ีน้อง 
และพระ สงฆ์เป็นต้น นอกนี้ยังได้ก าหนดให้มีผู้นั่งที่ต้องทวนถามปากค าของผู้ท าพินัยกรรมถึงสาเหต 
หรือเงื่อนไขของผู้ท าพินัยกรรมเพื่อทราบว่าในเวลาท าพินัยกรรมผู้เกี่ยวเป็นปกติและมีสติดีอยู่ประการ
ใด แต่บทบัญญัตินี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงผู้ท าพินัยกรรมที่เป็นคนใบ้ บุคคลที่ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความ
ตาย หรือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ หรือเวลาสงคราม  

ซ่ึงได้มีบทบัญญัติในพระอัยการได้ บัญญัติว่า “ผู้อาพาธหนักจะท าพินัยกรรมกันไว้
แก่ญาติโยมแลสาขาญาติ แลท าบุญให้ทานแก่เจ้าไทยพระสงฆ์ก็ดี...” จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้

                                                           
107 เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
108 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, “แบบของพินัยกรรมในประเทศฝรั่งเศสและกฎหมายไทย,” วารสาร

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  40, 1 (มีนาคม 2554): 27. 
109 กฎหมายตราสามดวง คือ ประมวลกฎหมายในรัชกาลที่ 1 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช าระ
กฎหมายเก่า ที่มีมาแต่ครั้งโบราณ แล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้นเมื่อ จุลศักราช 1166 ตรงกับ 
พ.ศ. 2347 โปรดให้เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง”; กฎหมายตราสามดวง, ค้นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2557 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ 
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เห็นว่า ผู้ที่สามารถท าพินัยกรรมได้ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่สั่งไว้ในพินัยกรรม 110 แต่
สังเกตว่าหลักกฎ หมายดังกล่าวไม่ได้จ ากัดผู้ที่มีสิทธิรับมรดกแต่อย่างใด และไม่จ ากัดเสรีภาพของ
ผู้ท าพินัยกรรมแต่อย่างใด111 กล่าวคือ ผู้ท าพินัยกรรมมีเสรีภาพในการท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของ
ตนให้บุคคลอ่ืนได้ท้ังหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งได้โดยที่กฎหมายไม่ได้จ ากัดในเรื่องของนี้ เพราะถือว่า
เป็นเจตนาสุดท้ายของผู้ตาย112 

4.1.2.2  แบบของพินัยกรรม 
พระอัยการลักษณะมรดก ได้ก าหนดเรื่องแบบของผู้ท าพินัยกรรมมี 7 แบบตาม

ฐานัน ดรของผู้ท าพินัยกรรม คือ113 
1. พินัยกรรมส าหรับพระสงฆ์ ต้องมีผู้เฒ่าผู้แก่นั่ง 3-4 คน 
2.  พินัยกรรมส าหรับพราหมณ์ ต้องมีพระสงฆ์ และพราหมณ์นั่ง 4-5 คน 
3. พินัยกรรมส าหรับผู้มีบรรดาศักดินา 10000 ต้องมีผู้นั่ง 9-10 คน 
4. พินัยกรรมส าหรับผู้มีนา 1000 ถึงนา 800 ต้องมีผู้นั่ง 7-8 คน 
5. พินัยกรรมส าหรับผู้มีนา 600 ถึงนา 400 ต้องมีผู้นั่ง 5-6 คน 
6. พินัยกรรมส าหรับขุนหมื่นพันทนาย ต้องมีผู้นั่ง 4-5 คน 
7. พินัยกรรมส าหรับไพร่เป็นดี คือ ราษฎรธรรมดา ต้องมีผู้นั่ง 3-4 คน 
จากเนื้อหาที่กล่าวมานี้ เราจะเห็นได้ว่าการท าพินัยกรรมในสมัยนี้ ชึ่งอาศัยพยาน

ตามที่ได้บัญญัติไว้ในแบบต่างๆนั้น ในการพิจารณาความสมบูรณ์ของพินัยกรรมเป็นส าคัญ หากผู้ท า
พินัยกรรมหากท าพินัยกรรมถูกต้องตามแบบแล้ว พินัยกรรมนั้นก็มีผลใช้บังคับได้ 
 

4.1.3  พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 
ตามที่ได้กล่าวมาบางแล้วในข้อที่ 4.1.2.1 ว่าบทบัญญัติพระอัยการลักษณะมรดกไม่ได้มีการ

ก าหนดในเรื่องของการท าพินัยกรรมในภาวะสงคราม หรือในอันตรายที่ใกล้จะตาย และการท า
พินัยกรรมของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ “นอกจากนี้ แล้วในเรื่องแบบของพินัยกรรมยังไว้ได้มีการ
ก าหนดให้ลงวันที่ท าพินัยกรรมไว้ จึงท าให้พินัยกรรมมีความบกพร่อง ต่อมาจึงได้มีการร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขความบกพร่องใน
เรื่องของการท าพินัยกรรมตามแบบเก่านั้น”114 พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 
ได้บัญญัติแก้ไขในเรื่องแบบของพินัยกรรมเป็นส าคญั แต่ในส่วนเนื้อหาอ่ืนยังคงรักษาไว้เหมือนเดิม ซึ่ง
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
                                                           

110 พระยารามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เชี้ยง สุวงศ)์, กฎหมายมรดก, พิมพ์ครั้งที่ 4 (พระนคร: โรง
พิมพ์โสภณพิพรรฒธนากรพระนคร, 2472), หน้า 140 อ้างถึงใน  เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, 
หน้า 27. 

111 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
112 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม,  หน้า 10-12, 27-28. 
113 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
114 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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4.1.3.1  หลักเกณฑ์ทั่วไปในการท าพินัยกรรม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 ชึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การท า

พินัยกรรมให้ท าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรมฉบับนี้ กล่าวคือ เดิมการท าพินัยกรรม
ยังยึดถือตามแบบที่พระอัยการลักษณะมรดก ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 แล้วพระอัยการลักษณะมรดก เป็นอันถูกยกเลิก 

เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ .ศ.2475 การท า
พินัยกรรมจึงต้องยึดถือตามแบบที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น 115 มาตรา 15 “เมื่อ
เอกสารอันเป็นพินัยกรรมนั้นประกอบขึ้นด้วยกระดาษหลายแผ่น และบุคคลอ่ืนนอกจากผู้ท า
พินัยกรรมเป็นผู้เขียนทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ผู้ท าพินัยกรรมลงลายมือชื่อก ากับกระดาษนั้นทุก     
แผ่น...” 

4.1.3.2  แบบของพินัยกรรม 
พระราชบทบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 ได้ก าหนดแบบของ

พินัยกรรมไว้ 5 แบบ คือ พินัยกรรมแบบธรรมดา พินัยกรรมแบบเขียนเอง พินัยกรรมแบบเอกสาร
มหาชน พินัยกรรมแบบเอกสารลับ และพินัยกรรมแบบวาจา นอกจากนี้แล้วกฎหมายยังได้ก าหนด
พินัยกรรมพิเศษส าหรับบุคคลบางประเภท เช่นว่า พินัยกรรมที่คนในบังคับสยามท าพินัยกรรมในเมือง
ต่างประเทศ และพินัยกรรมที่ข้าราชการทหาร หรือท าการเกี่ยวข้องกับราชการทหารบกหรือ
ทหารเรือท าระหว่างสงคราม 

ซ่ึงพระราชบัญญัติว่าด้วย การท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ความ
สมบูรณ์ของพินัยกรรมตามแตล่ะแบบดังนี้116 

1)  พินัยกรรมแบบธรรมดา 
ตามบทบัญญัติมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติว่าด้วย การท าพินัยกรรม 

พ.ศ.2475 ได้บัญญัติไว้ว่า 
 
“พินัยกรรมนั้นท่านว่าจะท าตามแบบต่อไปนี้ก็ได้ 
1. ต้องท าเป็นหนังสือ 
2.  ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ 
3.  ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน 
4. พยานอย่างน้อยสองคนต้องรับรองลายมือชื่ อของผู้ท า
พินัยกรรมพร้อมทั้งจดไว้เป็นส าคัญว่าพินัยกรรมนั้นได้ลงลายมือ
ชื่อต่อหน้าตน ในกรณีนี้ พยานเหล่านั้นต้องอยู่พร้อมกัน ณ ที่นั้น 
และลงลายมือชื่อกับท้ังระบุวันเดือนปีลงไว้ด้วย 
การขูดลบ เพ่ิมเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืน ซึ่งพินัยกรรม
นั้นท่านว่าไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเดียวกับ
การท าพินัยกรรมนั้นเอง” 

                                                           
115 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 33. 
116 เรื่องเดียวกัน, หน้า 39-50. 
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2)  พินัยกรรมแบบเขียนเอง 
การท าพินัยกรรมตามแบบนี้ ผู้ท าพินัยกรรมต้องเขียนพินัยกรรมด้วยลาย 

มือของตนเองทั้งฉบับ ซ่ึงต้องเป็นผู้ที่เขียนหนังสือได้117 กล่าวคือ ผู้ท าพินัยกรรมตามแบบนี้จะต้อง
เป็นผู้ที่รู้หนังสือและเขียนได้เอง ในการท าพินัยกรรมแบบนี้นับว่าเป็นแบบที่ง่ายที่สุดเพราะมันสะดวก
มากและเป็นหลักฐานมั่นคงดี ทั้งเป็นความลับด้วย 

ในการท าพินัยกรรมแบบเขียนเองนี้ ได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่า
ด้วย การท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 มาตรา 6 ไว้ว่า “พินัยกรรมนั้น ท่านว่าจะท าเป็นเอกสารเขียนเอง
ทั้งฉบับก็ได้ กล่าวคือ ผู้ท าพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือของตนเอง ซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี 
และลายมือชื่อของตนเอง 

การถูกขูดลบ เพ่ิมเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืน ซึ่งพินัยกรรมนั้น
ท่านว่าไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ลงลายมือชื้อก ากับไว้” 

3)  พินัยกรรมแบบเอกสารมหาชน 
การท าพินัยกรรมแบบนี้ กฎหมายได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 7118

 และมาตรา 
8119 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอ กล่าวคือ พินัยกรรมแบบเอกสารมหาชนนี้ ผู้ท า พินัยกรรม
ไม่ต้องเขียนเอง แต่ต้องมีพยานร่วมด้วย ซึ่งการท าพินัยกรรมตามแบบนี้ มีประโยชน์ส าหรับบุคคลผู้ที่
เขียนหรืออ่านหนังสือ หรือลงลายมือชื่อไม่ได้ หรือคนตาบอดที่ประสงค์จะท าพินัยกรรม 

 
                                                           

117 พระบริรักษ์นิติเกษตร, ค าอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยพินัยกรรม พ.ศ. 2475 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดลิเมล์, 2475), หน้า 11-12 อ้างถึงใน เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 
41-42. 

118 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยพินัยกรรม พ.ศ. 2475 (ประเทศไทย) ได้ก าหนดว่า 
“พินัยกรรมนั้นท่านว่าจะท าเป็นเอกสารมหาชนก็ได้เช่นนี้ 

1.  ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องไปแจ้งข้อความท่ีตนประสงค์จะใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนต่อ
นายอ าเภอต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน 

2.  นายอ าเภอต้องจดข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งให้ทราบลงไว้ และอ่านข้อความนั้นให้
ผู้ท าพินัยกรรมและพยานฟัง 

3.  เมื่อทราบแน่ว่าข้อความที่นายอ าเภอจดนั้น เป็นการถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ท าพินัยกรรม
แจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

4.  ข้อความท่ีนายอ าเภอจาไว้นั้น ให้นายอ าเภอลงลายมือชื่อ และลงวัน เดือน ปี ทั้งจดไว้
ด้วยตนเองเป็นส าคัญว่าพินัยกรรมนั้นได้ท าโดยถูกต้องตามบทบัญญัติ อนุมาตรา 1 ถึง 3 ข้างตนแล้ว
ประทับตราต าแหน่งไว้เป็นส าคัญ 

การขูดลบ เพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนชึ่งพินัยกรรมนั้นท่านว่าไม่สมบูรณ์ เว้นแต่
ผู้ท าพินัยกรรมพยาน และนายอ าเภอได้ลงลายมือชื่อหรือนามย่อก ากับไว้” 

119 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยพินัยกรรม พ.ศ.2475 (ประเทศไทย) ได้ก าหนดว่า 
“การท าพินัยกรรมแบบเอกสารมหาชนนั้น ท่านว่าจะท านอกที่ว่าการอ าเภอก็ได้ เมื่อมีการร้องขอ
เช่นนั้น” 
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4)  พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
บุคคลที่ประสงค์จะท าพินัยกรรมแบบเอกสารลับ สามารถท าได้ตามที่กฎ 

หมายก าหนดไว้ใน มาตรา 9 และมาตรา 10 ซ่ึงมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้120   
1. ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในเอกสารโดยมี

พยานรับรอง 2 คน จะเขียนพินัยกรรมเอง หรือให้ผู้อ่ืนเขียนให้ก็ได้ ผู้เขียนพินัยกรรมจะต้องลงลาย 
มือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือท้ายข้อความในพินัยกรรมนั้น 

2. ผู้ท าพินัยกรรมต้องพับพินัยกรรมใส่ชองผนึกชองให้เรียบร้อยแล้วให้
ผู้เขียนพินัยกรรมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือคร่อมรอยผนึกเพ่ือป้องกันการเปิด 

3. น าเอาเอกสารที่ผนึกแล้วนั้นมาแสดงต่อหน้านายอ าเภอและต้องน า
พยานมาด้วยอย่างน้อย 2 คน ผู้ท าพินัยกรรมต้องให้ถ้อยค าต่อนายอ าเภอและพยานนั้นว่า เอกสาร 
นั้นเป็นพินัยกรรมของตน  

4. นายอ าเภอต้องจดข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมบอกพร้อมลงวัน เดือน ปี ที่
ผู้ท าพินัยกรรมน าพินัยกรรมมาแสดงไว้บนซองเอกสาร จากนั้นก็ประทับตราต าแหน่งของนายอ าเภอ 
และให้นายอ าเภอ ผู้ท าพินัยกรรม และพยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น 

ถ้าในกรณี ข้อความในพินัยกรรมตามข้อ 1 มีการขูดลบ เพ่ิมเติม หรือ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืน ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือก ากับไว้ด้วย 

5)  พินัยกรรมแบบโดยวาจา 
มาตรา 13 ก าหนดแบบของการท าพินัยกรรมโดยวาจา ซ่ึงในกรณีที่บุคคล

ใดตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายและโดยพฤติการณ์ที่เป็นอยู่ บุคคลนั้นไม่สามารถที่จะท าพินัยกรรม
ตามแบบอ่ืนได้นั้นก็สามารถท าพินัยกรรมแบบโดยวาจาได้ ซึ่งต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ดัง นี้121  

1. ผู้พนิัยกรรมต้องแสดงด้วยวาจา หรือด้วยกิริยา เช่น ท ามือ หรืออย่างอ่ืน
เพ่ือแสดงให้เข้าใจได้ ว่าต้องการให้ใส่ข้อความอะไรลงในพินัยกรรมบ้าง ต่อหน้าก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน 
หรือนายต ารวจ หรือผู้ท าการในหน้าที่นายต ารวจ หรือนายสิบต ารวจคนใดคนหนึ่ง พร้อมด้วยพยาน
อีก 3 คน 

2. ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายต ารวจที่ได้รับการเสนอสอบสวนแล้วเห็น
ว่า ผู้ท าพินัยกรรมมีสติดีเป็นปกติ ต้องจดความประสงค์ของผู้ท าพินัยกรรมตามที่ได้แสดงวาจา หรือ
อาการกิริยาตามที่ได้แสดงมานั้น ลงไว้ในหนังสือแล้วอ่านให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานฟัง เมื่อผู้ท า
พินัยกรรมหรือพยานเห็นว่า ข้อความที่จดไว้นั้นถูกต้องแล้ว ก็ให้ลงลายมือชื่อทุกคน และลงวัน เดือน 
ปี ไว้ด้วย 

3. เจ้าพนักงานพร้อมด้วยพยานตามข้อ 2 ต้องน าเอาพินัยกรรมที่ท าขึ้น ไป
ส่งมอบต่อนายอ าเภอมิชักช้า นายอ าเภอต้องผนึกเอกสารนั้น และประทับตราต าแหน่งนายอ าเภอ
แล้วให้เจ้าพนักงานและพยานผู้ที่น าเอกสารมาลงลายมือชื่อคร่อมรอยผนึกนั้น 

                                                           
120 พระบริรักษ์นิติเกษตร, เรื่องเดิม, หน้า 22-23. 
121 เรื่องเดียวกัน, หน้า 34-37. 
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แต่พินัยกรรมโดยวาจานี้ ตามมาตรา 21 ได้บัญญัติว่า พินัยกรรมที่ท าขึ้น
นั้น จะไม่มีผลใช้บังคับได้หากเกินก าหนดหกเดือน นับแต่ผู้ท าพินัยกรรมสามารถท าพินัยกรรมตาม
แบบอ่ืนที่บัญญัติไว้ 

6)  พินัยกรรมแบบพิเศษ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยพินัยกรรม พ.ศ.2475 นอกจากจะก าหนดแบบของ

พินัยกรรม 5 ตามท่ีกล่าวมาในข้างต้นนี้แล้ว ยังได้ก าหนดวิธีการท าพินัยกรรมของบุคคลบางประ เภท
ที่ไม่สามารถท าพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายก าหนด (ตาม 5 แบบ) นั้น เช่น บุคคล ในบังคับสยาม
ท าพินัยกรรมในต่างประเทศ พินัยกรรมที่ข้าราชการทหารหรือที่ท าการเกี่ยวกับทหารบกหรือ
ทหารเรือท าระหว่างสงคราม ซึ่งการท าพินัยกรรมเหล่านี้อาจท าตามแบบที่กฎหมายไทยบัญญัติไว้ 
หรือท าตามวิธีที่กฎหมายของต่างประเทศที่ท าพินัยกรรมนั้นก าหนดไว้ 

ผ่านการศึกษาเรื่องการท าพินัยกรรม ในทางด้านประวัติศาสตร์ตาม
พระราชบัญญัติพระอัยการลักษณะมรดกและพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ. 2475 ซ่ึง
เห็นถึงความแตกต่างในการท าพินัยกรรมและได้ท าการสรุปเปรียบเทียบดั่งนี้ 
 
ตารางที ่4.1  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการท าพินัยกรรมตามพระราชบัญญัติพระอัยการ

ลักษณะมรดกและพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ. 2475122 ดังต่อไปนี้ 
 

 

พระอัยการลักษณะมรดก พระราชบญัญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 

 
1. ก าหนดแบบพิธียุ่งยากที่พิจารณาจาก

ฐานันดร และต้องมีพยานหลายคนเข้า
ร่วม เช่นว่า ถ้าเป็นพระภิกษุต้องมีผู้อายุ
สูง 3 หรือ 4 คน ถ้าเป็นพราหมณ์ต้างมี
พราหมณห์รือพระภิกษุ 4 หรือ 5 รูป ถ้า
เป็นผู้ที่มีบรรดาศักดิ์นาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้น
ไปถึง10,000 ไร่ ต้องมีพยาน  4 ถึง 10 
คน ถ้าเป็นบุคคลสามัญต้องมีพยาน
อย่างน้อย  3 หรือ 4 คน 

 
1. การท าพินัยกรรมไม่ได้ค านึงจากฐานันดร และ

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ไม่ต้องมีพยาน 
(ท าได้ง่ายไม้ต้องมีข้ันตอนที่ยุ่งยาก) 

2.  ก าหนดให้มกีารถามปากค าผู้ท า
พินัยกรรมสามครั้งสามหน 

2.  ไม่มีข้อก าหนดให้พยานถามปากค าผู้ท าพินัยกรรม 

  
  

                                                           
122 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 36. 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

 

พระอัยการลักษณะมรดก พระราชบญัญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรม พ.ศ.2475 

3.  ไม่ได้ก าหนดแบบพินัยกรรมในภาวะ
สงครามอันตรายใกล้จะตาย 

3. มีการก าหนดแบบของพินัยกรรมไว้หลายแบบ เช่น 
พินัยกรรมแบบธรรมดา พินัยกรรมแบบเขียนเอง 
พินัยกรรมแบบเอกสารมหาชน พินัยกรรมแบบ
เอกสารลับ พินัยกรรมโดยวาจา และพินัยกรรมแบบ
พิเศษเป็นทางเลือกให้ผู้ท าพินัยกรรมสามารถท า
พินัยกรรมได้ง่ายตามแบบที่ตนต้องการท า 

4.  ไม่ก าหนดให้มีการลงวันที่ เดือน ปี ใน
พินัยกรรม   

4. มีการก าหนดให้พินัยกรรมแต่ละแบบต้องลงวัน ที่ 
เดือน ปี ที่ท าพินัยกรรม 

 
4.1.4  การพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยพินัยกรรม พ.ศ.2475 ได้มีการบังคับใช้ในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อมีการ

ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2478123 แล้ว 
พระราชบัญญัติว่าด้วยพินัยกรรม พ.ศ.2475 เป็นอันว่าถูกยกเลิกไป 

จากการศึกษาความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 6 เรื่องมรดกนี้แล้วจะเห็นว่า ประเทศไทยได้มีกฎหมายลักษณะมรดกมาก่อนแล้ว 
ดังนั้น จึงได้น าเอาหลักการเดิมของกฎหมายไทยแล้ว น ามาดัดแปลงให้เข้ากับกฎหมายแพ่งของ
สากล124  

ส าหรบัการขอบเขตของการศึกษา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ของประเทศ
ไทยนี้ จะได้ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 
ลักษณะ 3 ดังต่อไปนี้ 
 

4.2  การท าพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ในปัจจุบัน 
 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แห่งประเทศไทย ได้บัญญัติเรื่องพินัยกรรมไว้ใน บรรพ 6 
ลักษณะ 3 ซึ่งบัญญัติเพ่ือก าหนดมาตราเกณฑ์สมบูรณ์ของพินัยกรรม กล่าวคือ กฎหมายได้บัญญัติ

                                                           
123 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 70 ปี ส านันงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรุงเทพฯ: 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546), หน้า 54 อ้างถึงใน ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 
11. 

124 วิชา มหาคุณ, ประวัติศาสตร์กฎหมายและภาษากฎหมายไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), หน้า 54. 
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หลัก เกณฑ์วิธีท าพินัยกรรม แบบของพินัยกรรม และผลทางด้านกฎหมายของพินัยกรรม เป็นต้น 
ส าหรับการศึกษาเนื้อหาในข้อนี้ผู้เขียนจะได้เริ่มศึกษาแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 
4.2.1 ความหมายของพินัยกรรม 
พินัยกรรมเป็นตัวอย่างของการรับรองอ านาจแห่งกรรมสิทธิ์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในขณะที่

เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ และหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย พินัยกรรมเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวโดย
เคร่งครัดจะมีผลสมบูรณ์เมื่อเขียนเสร็จ และจะมีผลบังคับเมื่อผู้เขียนถึงแก่ความตาย125 เมื่อพิจารณา
ตามบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 ถึง 1648 แล้วพอจะกล่าวสรุป
ได้ว่า พินัยกรรมเป็นค าสั่งสุดท้าย ที่ก าหนดการเพื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือในการต่างๆ โดยจะต้อง
ท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ซ่ึงจะเห็นจากค านิยามที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ ลักษณะเบื้องต้นของพินัยกรรมที่จะมีผลตามประ 
มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องประกอบไปด้วย126  

1.  พินัยกรรมต้องก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่างๆ อันจะก็
ให้เกิดมีผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตาย 

2.  ต้องเป็นการแสดงเจตนาเป็นค าสั่งสุดท้าย 
3.  พินัยกรรมต้องท าโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
เมื่อพินัยกรรมมีลักษณะเบื้องต้นสามประการที่ได้กล่าวมา ถือว่าเอกสารนั้นเป็นพินัยกรรม

ตามกฎหมายโดยไม่จ าต้องระบุในเอกสารว่า เป็นพินัยกรรมแต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 336/ 
2506 วินิจฉัยว่า “เอกสารซ่ึงมีข้อความอันเป็นค าสั่งเผื่อตาย อันเข้าลักษณะเป็นพินัยกรรม แม้จะไม่มี
ค าว่าพินัยกรรมเช่นนี้ ก็ถือว่าเป็นพินัยกรรมแล้ว” 

 

4.2.2  ความสามารถในการท าพินัยกรรม 
มาตรา 1646 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย บัญญัติไว้ว่า “พินัยกรรม

เป็นเรื่องเฉพาะตัว เพราะเป็นการแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเป็น
เจ้าของ” กล่าวคือ บุคคลอื่นไม่อาจท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนเองใช้ผู้อ่ืนได้127 

พินัยกรรมเป็นนิติกรรมฝ่ายประเภทหนึ่ง ที่แตกต่างจากนิติกรรมทั่วไป ซึ่งกฎหมายได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสามารถในการท าพินัยกรรมเอาไว้ เฉพาะ เช่น การท าพินัยกรรมของผู้เยาว์ 
และข้อจ ากัดความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมเอาไว้อีกด้วย เพ่ือเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์แห่งความ
สมบูรณ์ของพินัยกรรม ซึ่งจะได้น าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

4.2.2.1  ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม 
พินัยกรรมถือเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ที่กฎหมายให้การยอมรับและคุ้มครองให้บุคคล

ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ในทรัพย์สามารถบริหารทรัพย์สินของตนได้ เช่นว่า สามารถจ าหน่าย จ่าย
                                                           

125 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 5-6. 
126 มัทยา จิตติรัตน์, เอกสารประกอบค าสอน วิชากฎหมายลักษณะมรดก (กรุงเทพฯ: คณะ

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า 133. 
127 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 1. 
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โอนได้ในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่ หรือเมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยหลักแล้วมีเพียงแต่เฉพาะบุคคลผู้ที่
เป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้น ที่จะสามารถท าพินัยกรรมได้ แม้กระทั้งเป็นผู้เยาว์ที่อายุครบ 15 ปี
บริบูรณ์ก็สามารถท าพินัยกรรมก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นของตนด้วยตนเองได้  กล่าวคือ 
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ไม่อาจท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของผู้อื่นให้บุคคลอื่นได้  

ในเรื่องความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมนั้น ให้พิจารณาในเวลาที่ท าพินัยกรรม
เท่านั้น128 การท าพินัยกรรมโดยหลักแล้วถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สามรถ
ท าได้แต่ในบางกรณี กฎหมายได้มีข้อก าหนด หรือจ ากัดไม่ให้ท าพินัยกรรมได้ ดังนั้น “ผู้ที่กฎหมาย
จ ากัดความสามารถในการท าพินัยกรรมได้แก่”129 

1)  ผู้เยาว์ท าพินัยกรรม 
ตามหลักทั่วไปแล้ว ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดหนึ่งนั้นจะต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้แทน โดยชอบธรรมเท่านั้น มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆียะ แต่ในเรื่องของการท าพินัยกรรม 
เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเจ้าของทรัพย์สินในการก าหนดการบริหารจัดการทรัพย์ของตนเอง ฉะนั้น 
กฎหมายจึงได้ก าหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้เยาว์มีความสามารถในการท าพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุครบ 
15 ปีบริบูรณ์130 ซ่ึงเป็นข้อยกเว้น แต่กฎหมายก็มีหลักห้ามผู้เยาว์ที่อยู่ในความปกครองของบุคคลใด
ยกทรัพย์สินมรดก ให้แก่ผู้ปกครอง หรือให้แก่ผู้ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง (มาตรา 1652) แต่ข้อห้ามดั่ง
กล่าวไม่ได้ห้ามตลอดไป คือ ตาม (มาตรา 1598/11) ซ่ึงบัญญัติเกี่ยวกับการให้ผู้ปกครองจัดท าบัญชี
ในการจัดการทรัพย์สินส่งมอบแก่ผู้อยู่ในปกครองหรือผู้ปกครองคนใหม่แล้ว ผู้อยู่ในปกครองก็ท า
พินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ปกครอง หรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ปกครองได้ 

2)  คนวิกลจริตและคนไร้ความสามารถท าพินัยกรรม 
บุคคลผู้ถูกอ้างว่า เป็นคนวิกลจริต131 ท าพินัยกรรม  แต่ศาลไม่ได้สั่งให้เป็น

คนไร้ความสามารถท าขึ้นนั้น จะถือว่าเสียเปล่าก็เมื่อพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ท าพินัยกรรมนั้นผู้เกี่ยวข้อง
มีจริตวิกลอยู่ กล่าว คือ คนจริตวิกลไม่จ าเป็นต้องมีจริตวิกลอยู่ตลอดเวลา แต่ในเมื่อผู้เกี่ยวท า
พินัยกรรมในขณะ ที่ไม่มีจริตวิกลก็ถือว่าสามารถท าพินัยกรรมได้ แต่ในกรณีที่ผู้ เกี่ยวหากท า
พินัยกรรมในขณะจริตวิกลนั้น พินัยกรรมที่ท าข้ึนจะตกเป็นโมฆะ 

พินัยกรรมของบุคคลที่ถูกศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถท าขึ้นนั้น 
เป็นโมฆะ “หมายความว่า  คนไร้ความสามารถท าพินัยกรรมตกเป็นโมฆะทุกกรณี และผู้อนุบาลจะท า
แทนไม่ได้จนกล่าวมีค าสั่งถอนการเป็นผู้ไร้ความสามารถ (มาตรา 1704)” 

 
 

                                                           
128 มาตรา 1654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ประเทศไทย) 
129 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 59-61. 
130 มาตรา 25 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ประเทศไทย)  
131 คนวิกลจริต คือ “คนที่บกพร่องทางสมอง ถึงขนาดไม่สามารถมีสติว่าอะไรถูกผิด จนอาจ

กระท าการอันเป็นที่เสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือฐานะของเขา และอยู่ในภาวะเช่นนี้เป็นประจ า ไม่ใช่
เป็นครั้งคราวแม้ไม่จ าเป็นต้องเป็นอยู่ตลอด อาจมีเวลาที่ดูเหมือนว่าจะมีจิตใจเป็นปกติครั้งคราว ก็ถือ
ว่าเป็นคนวิกลจรติได้” 
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3)  คนเสมือนไร้ความสามารถท าพินัยกรรม 
คนเสมือนไร้ความสามารถ132 ตามหลักทั่วไปแล้ว ถือว่ามีความสามารถใน

การท านิติกรรมได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน แต่การท าพินัยกรรมนั้นกฎหมายมิได้
บัญญัติห้ามเอาไว้133 กล่าวคือ พินัยกรรมถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่จะแสดงเจตนาด้วยตนเอง ในขณะ
ที่ท าพินัยกรรมผู้ท าพินัยกรรมหากมีสติดีสามารถแสดงเจตนาท า พินัยกรรมได้ ในนี้ผู้พิทักษ์ไม่
จ าเป็นต้องให้ความยินยอมก็ได้เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัว  

ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 177/2528 พินัยกรรมที่ท าขึ้นในขณะที่เจ้า
มรดกมีสติดีสา มารถแสดงเจตนาท าพินัยกรรมได้ แม่จะเป็นบุคคลผู้ที่เสมือนไร้ความสามารถก็เพียง
ไม่สามารถจัดการงานบางประการของตนเองได้เท่านั้น134  

ในกรณี หากมีการร้องขอ และศาลสั่งให้คนเสมือนไร้ความสามารถต้องท า
พินัยกรรมโดยความยินยอมจากผู้พิทักษ์ ตามมาตรา 34 วรรคสอง การท าพินัยกรรมดังกล่าว ก็ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ มิเช่นนั้นพินัยกรรมดังกล่าวจะตกเป็นโมฆีฆะ135 

4)  คูส่มรสท าพินัยกรรม 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พินัยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลในการ

แสดงเจตนาก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งบุคคลอ่ืนไม่อาจท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่
เป็นกรรมสิทธ์ของบุคคลอื่นให้ผู้อ่ืนได้ ดังนั้น “สามีหรือภิริยาไม่มีอ านาจท าพินัยกรรมยกสินสมรสเกิน
กว่าส่วนของตนให้แก่บุคคลใดได้”136 กล่าวคือ คู่สมรสท าพินัยกรรม สามารถท าได้เฉพาะจ านวน
ทรัพย์สินที่เป็นกรรม สิทธิ์ของตนเองเท่านั้น ในกรณีทรัพย์มรดกนั้นหากเป็นสินสมรสชึ่งก็สามารถท า
ได้แต่ส่วนแบ่งจ านวนที่ตนจะได้เท่านั้น  

4.2.2.2  ความสามารถในการท าพินัยกรรม 
ความสามารถในการท าพินัยกรรม หมายถึง ความสามารถที่กฎหมายก าหนดให้

บุคคลผู้ที่เป็นเจ้ามรดก หรือเจ้าของทรัพย์สินสามารถจัดการบริหารทรัพย์ของตนได้เท่าที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ และถือเป็นประการแรกคือความสามารถในการท าพินัยกรรม โดยหลักทั่วไปแล้ว บุคคลผู้ที่
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมมีอ านาจเหนือทรัพย์ หรือย่อมมีสิทธิ์ในการบริหารทรัพย์สิน
ของตน เช่น การจ าหน่ายจ่ายโอน การท าลาย หรือการยกให้บุคคลอ่ืนโดยท าเป็นพินัยกรรมได้ แต่
ในทางกฎหมายของหลายประเทศไม่ได้ให้การยอมรับหลักการนี้ จึงได้ท าการบัญญัติกฎหมายออกมา
เพ่ือเป็นการก าจัด หรือก าหนดขอบเขตกันมิให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินบริหารทรัพย์ได้ตามใจชอบ เช่น 

                                                           
132 คนเสมือนไร้ความสามารถ คือ “บุคคลที่มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ

ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติสุรายาเมา หรือเหตุการณ์อ่ืน จนไม่สามารถจัดการงานด้วย
ตนเอง ชึ่งจะก็ความเสื่อมเสียแก่ทรัพย์ของตน หรือครอบครัว 

133 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 61. 
134 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 177/2528 (ศาลฎีกา) 
135 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548) อ้างถึงใน เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า  61. 
136 มาตรา 1481 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ประเทศไทย) 
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ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส และรวมทั้งประเทศ สปป.ลาว ด้วยที่ได้มีข้อก าหนดเพ่ือจ ากัด
อ านาจในการยกทรัพย์สินในการท าพินัยกรรมเอาไว้ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 ของประเทศไทย ซึ่งได้บัญญัติ
ว่า “บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการ
ต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้” แต่ในเรื่องการยกทรัพย์สินโดย
พินัยกรรมหากเป็นการยกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว กฎหมายก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการแสดง
เจตนาของเจ้ามรดกแต่อย่างใด หมายความว่า ในเรื่องการแสดงเจตนายกทรัพย์สินของเจ้ามรดกที่ไม่ 
ใช่ทรัพย์สินที่ต้องห้ามด้วยกฎหมายแล้ว เจ้าของมรดกสามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้
บุคคลอื่นได้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

 

4.2.3  แบบของพินัยกรรม 
แบบของพินัยกรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของพินัยกรรม ซึ่งเป็นตัวก าหนด

แห่งความสมบูรณ์ของพินัยกรรม กล่าวคือ พินัยกรรมเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง “นิติกรรมฝ่ายเดียว” 
เป็นการแสดงเจตนาของเจ้ามรดกเพียงคนเดียว ที่ก าหนดการทรัพย์มรดกของตนไว้โดยพินัยกรรม แต่
การท าพินัยกรรมใช่ว่าผู้เขียนพินัยกรรมท าขึ้นแล้วจะมีความสมบูรณ์ใช้ได้ หากเขียนขึ้นโดยพาลการ 
หรือไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้พินัยกรรมฉบับนั้น ก็จะไม่มีผลบังคับได้ในทางกฎหมาย 
หรือเรียกว่า พินัยกรรมเป็นโมฆะ เพราะว่าเป็นพินัยกรรมที่ขาดความน่าเชื่อถือ 

ฉะนั้นแบบของพินัยกรรมถือได้ว่า เป็นองค์ประกอบแห่งความสมบูรณ์ของการท าพินัยกรรม
ที่มีความส าคัญเพราะว่า “พินัยกรรมเป็นการก าหนดการเผื่อตายเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย 
ภายหลังที่สิ้นสภาพบุคคลไปแล้ว ผู้ตายเหลือแต่เอกสารที่เรียกว่าพินัยกรรมชิ้นเดียวเท่านั้นที่จะ
ก าหนดให้ทายาทท่ีมีชีวิตอยู่ปฏิบัติตาม”137 เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าพินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้น เกิดจากความ
ประสงค์ หรือเจตจ านงของเจ้ามรดกจริงหรือไม่นั้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไข้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
กฎหมายจึงได้เข้ามามีบทบาทในการก าหนดแบบของพินัยกรรมเพ่ือให้พินัยกรรมที่ท าขึ้นมีความ
สมบูรณ์สามารถบังคับใช่ได้ทางกฎหมาย 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ได้ก าหนดแบบของพินัยกรรมไว้หลากหลาย
แบบตามความต้องการ และข้อจ ากัดของผู้ท าพินัยกรรม “แต่การท าพินัยกรรมนั้น จะท าตามแบบใด
แบบหนึ่งดังที่กฎหมายก าหนดไว้ก็ได้”138 ซ่ึงแบบของพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในปัจจุบันมี 5 แบบ คือ 

1. พินัยกรรมแบบธรรมดา (มาตรา 1656) 
2. พินัยกรรมแบบเขียนเอง (มาตรา 1657) 
3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (มาตรา 1658) 
4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ (มาตรา 1660) 
5. พินัยกรรมโดยเวจา (มาตรา 1663) 

                                                           
137 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 61. 
138 มาตรา 1655 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1655 (ประเทศไทย) 
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นอกจากนี้แล้ว กฎหมายยังได้ก าหนดพินัยกรรมแบบพิเศษไว้ส าหรับบุคคลบางประเภทอีก 2 
กรณี คือ พินัยกรรมส าหรับคนในบังคบไทยที่อยู่ในต่างประเทศ (มาตรา 1667) และพินัยกรรมส าหรับ
บุคคลรับราชการทหารหรือท าการเกี่ยวข้องอยู่กับราชการทหาร ในภาวการณ์รบหรือสงคราม (มาตรา 
1669) นอกนั้นยังสามารถจ าแนกแบบของพินัยกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ พินัยกรรมที่ต้องจด
ทะเบียน (Registered) และแบบของพินัยกรรมที่ไม่ต้องจดทะเบียน139  

4.2.3.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา 
ในบางครั้งเจ้าของพินัยกรรมไม่อาจเขียน หรือพิมพ์พินัยกรรมได้ด้วยตนเอง จึงร้อง

ข้อให้บุคคลอ่ืนเขียน หรือพิมพ์ให้อาจจะด้วยเหตุที่เจ้าของพินัยกรรมเขียน หรืออ่านหนังสือไม่ออก 
หรืออยู่ในวัยชราหูตาเลอะเลือน140 ดังนั้น พินัยกรรมแบบนี้จะเน้นบทบาทของพยานเป็นส าคัญ เรียก
กันว่า “พินัยกรรมแบบมีพยานลุกนั่ง” พินัยกรรมแบบนี้มีองค์ประกอบที่เป็นสาระส าคัญดังนี้ 

1)  ต้องท าเป็นหนังสือ 
พินัยกรรมแบบธรรมดาต้องท าเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยการ

เขียนหรือพิมพ์ก็ได้ เจ้าของพินัยกรรมจะเขียนเอง หรือให้บุคคลอ่ืนเขียนให้ก็ได้ โดยทั่วไปแล้วจะ
เขียนใส่กระดาษ ถ้าผู้ใดจะเขียนหนังสือพินัยกรรมใส่กระดานด า หรือกระดานชนวนก็ได้ถ้าหากไม่ลบ
เลือนไปเสียก่อน141 ในเมื่อกฎหมายก าหนดให้พินัยกรรมก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ หรือท าขึ้นเป็น
เอกสารนั้น ไม่สามารถกระท าในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพราะว่ามีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้ท าธุรกรรมเกี่ยวกับมรดก142 

2)  ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ท าพินัยกรรม 
การลงวันที่ เดือน ปี ในพินัยกรรมมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในทาง

กฎหมายหลายประการ คือ “ประการแรกเพ่ือให้รู้ถึงความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมมีความสามารถ
สมบูรณ์หรือไม่ เช่นว่า มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนจริตวิกลหรือไม่ 
และประการที่สอง คือ กรณีที่มีการท าพินัยกรรมไว้หลายฉบับ สามารถรู้ได้ว่าฉบับใดเป็นฉบับ
ล่าสุด”143 หมายความว่า พินัยกรรมฉบับล่าสุดจะมีผลเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อน ที่มีข้อความขัด
กับพินัยกรรมฉบับหลัง 

3)  ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ 
การลงลายมือชื่อของผู้ท าพินัยกรรมต้องท าต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน

พร้อมกัน ซ่ึงพยานทั้งสองนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ท าพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น “ถ้า
หากว่าท าพินัยกรรมถูกต้องเสร็จแล้ว แต่พินัยกรรมนั้นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อ ผู้ท าพินัยกรรมก็ยังถือ

                                                           
139 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เรื่องเดิม, หน้า 236. 
140 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 68-69. 
141 อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย

มรดก (กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2550), หน้า 155. 
142 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 69. 
143 เรื่องเดียวกัน, หน้า 70. 
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ไม่ได้ว่าเป็นพินัยกรรม”144 โดยหลักท่ัวไปแล้วการลงลายมือชื่อก ากับไว้ในพินัยกรรมนั้นต้องลงไว้ท้าย
พินัยกรรม แต่ถึงไม่ได้ลงใช่ท้ายพินัยกรรม แต่ลงใช่ส่วนอ่ืนของพินัยกรรม ถ้าเห็นได้ว่าเป็นเจตนาลง
ชื่อในพินัยกรรมแล้วก็ถือว่าใช่ได้145 

4)  พยาน 
พินัยกรรมแบบธรรมดานี้ พยานมีบทบาทส าคัญมากเพราะผู้ตายอาจจะ

ไม่ได้ท าพินัยกรรมด้วยตนเอง แต่อาจให้บุคคลอ่ืนท าให้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการพิสูจน์ได้ว่าพินัยกรรมฉบับ
นั้นเป็นพินัยกรรมที่เกิดมาจากเจตนาของเจ้ามรดกหรือไม่ “บางกรณีผู้ท าพินัยกรรมอาจจะมาเป็น
พยานในพินัยกรรมอีกฐานะหนึ่งก็ได้ ซึ่งกฎหมายก็ได้อนุญาตให้บทบาทพยานในการตรวจสอบผู้ท า
พินัยกรรมว่าในขณะที่ท าพินัยกรรมนั้นผู้เกี่ยวมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี หรือตรวจสอบเอกสาร
พินัยกรรมอีกด้วย จากนั้นพยานก็ต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อผู้ท าพินัยกรรมไว้ 146 ตามมาตรา 
1656 บัญญัติว่า “พยานทั้งสองต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ท าพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น” 

5)  การแก้ไขเพ่ิมเติมพินัยกรรม 
ตามหลักการแล้ว การขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืน ซึ่ง

พินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ แต่พินัยกรรมที่ท าขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น ผู้ท าพินัยกรรมย่อมสามารถ
ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมพินัยกรรมได้ เพราะยึดหลักเจตนาหรือความประสงค์ของเจ้ามรดก ซึ่งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงพินัยกรรม ตามมาตรา 1656 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า “หลังจากผู้ท าพินัยกรรมได้แก้ไข   
พินัยกรรมแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคน และพยานสองคนดังกล่าวก็ต้องลงลายมือชื่อ
รัยรองลายมือชื่อของผู้ท าพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น พร้อมทั้งลงวันเดือนปีด้วย” 

ส าหรับพยานในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมพินัยกรรมนี้ จะเป็นพยานคนละชุดกับ 
พยานรอบแรกหรือจะใช้พยานชุดเดียวกันก็ได้ ข้อส าคัญคือ ถ้าตอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ ได้ปฏิบัติ
ตามแบบให้ครบถ้วนดังที่ก าหนดไว้ในมาตรา 1656 วรรคหนึ่งแล้ว จะถือว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างใดเลย147  

4.2.3.2  พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 
มาตรา 1657 บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้นจะท าเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ 

กล่าว คือ ผู้ท าพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง ซึ่งข้อความทั้งหมด วันที่ เดือน ปี และลายมือ
ชื่อของตนเอง” พินัยกรรมแบบนี้ ไม่มีพิธีการยุ่งยากเหมือนพินัยกรรมแบบอ่ืนเพราะไม่ต้องมีพยาน 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการท าพินัยกรรมดังนี้148 

1)  ท าเป็นเอกสาร 
ต้องท าเป็นหนังสือเขียนเองทั้งฉบับ จะอยู่ในรูปของจดหมายถึงบุคคลที่

สาม หรือเขียนให้ปรากฏในเอกสารอื่นก็ได้ เช่น ผู้ตายกรอกข้อความไว้ในหนังสือมอบอ านาจที่ดิน ใน

                                                           
144 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 70. 
145 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เรื่องเดิม, หน้า 240. 
146 ไพโรจน์ กัมพูสิริ,  การท าพินัยกรรม, หน้า 72. 
147 เรื่องเดียวกัน, หน้า 78-79. 
148 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 74. 
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การเขียนนั้นจะใช้ปากกา ดินสอหรือพู่กันเขียนก็ได้ หรือจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเขียนสลับกันไปก็ได้ถือ
ว่าไม่เป็นสาระส าคัญ เพียงแต่ให้สามารถมองเห็นอ่านออกได้ชัดเจน และจะเขียนใส่กระดาษสมุดพก 
สมุดธรรมดาทั่วไป และลงบนแผ่นไม้ บนก าแพง หนังสัตว์ หรืออย่างอ่ืนก็มีผลสมบูรณ์149  ในนี้การท า
พินัยกรรมแบบนี้ก็เช่นเดียวกันกับพินัยกรรมแบบธรรมดา กล่าวคือ ต้องท าเป็นหน้งสือเท่านั้น จะใช้
วิธีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ 

2)  ต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง 
พินัยกรรมแบบนี้ ต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง ถ้าเป็นคนพิการมือขาดทั้ง

สองข้างแต่สามารถใช้ปากหรือเขียนหนังสือได้ดี ถือเป็นการเขียนด้วยมือตนเอง 150 กล่าวคือ เจตนา
ของการสร้างพินัยกรรมแบบนี้ก็เพ่ือให้เป็นความลับโดยผู้ท าพินัยกรรมต้องเขียนด้วยตนเองทั้งฉบับ 
“เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวหนังสือ หรือลายมือของบุคคลอ่ืนแทรกเข้ามาก็ต้องตัดออกไป และบังคับตาม
ลายมือเท่านั้น151  

3)  การลงวันที่เดือนปี 
การลงวันที่เดือนปีในพินัยกรรม ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้พินัยกรรม

มีความสมบูรณ์ แต่ตามมาตรา 1656 ไม่ได้บังคับให้ลงวันที่เดือนปีในขณะที่ท าพินัยกรรมเหมือน
พินัยกรรมแบบธรรมดา หมายความว่า “แม้พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับจะไม่ได้ลงวันที่เดือนปีใน
พินัยกรรม แต่หากมีข้อความในพินัยกรรมท าให้ศาลสามารถรู้วันเดือนปีที่ท าพินัยกรรมได้อย่ าง
แน่นอนพินัยกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ โดยอาศัยพยานหลักฐานแวดล้อมนอกพินัยกรรมก็ได้”152 แต่ที่
ส าคัญคือ การลง วัน เดือน ปี ต้องเป็นลายมือของผู้ท าพินัยกรรมเอง 

4)  การลงลายมือชื่อของตน 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับเป็นพินัยกรรมที่

ต้องอาศัยลายมีของผู้เขียนเป็นส าคัญ และผู้ที่ท าพินัยกรรมแบบนี้ต้องเป็นบุคคลผู้ที่รู้หนังสือ สามารถ
เขียนได้ด้วยตนเอง ฉะนั้น การลงลายมือชื่อในพินัยกรรมผู้ท าพินัยกรรมจึ่งต้องลงลายมือชื่ออย่าง
เดียวเท่านั้น อาศัยตามความในมาตรา 1657 วรรคสาม บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ มิให้บังคับใช้แก่พินัยกรรมที่ท าข้ึนตามมาตรานี้” 

5)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม 
ตามบทบัญญัติมาตรา 1657 วรรคสองก าหนดว่า “การขูดลบ ตก เติม 

หรือแก้ไขเปลี่ยนอย่างอ่ืน ซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่มีความสมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ท าด้วย
มือตนเอง และลงลายมือชื่อก ากับไว้” กล่าวคือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้ง
ฉบับย่อมท าได้เช่นเดียวกันกับพินัยกรรมแบบธรรมดา และกฎหมายก็ไม่ได้บังคับให้ต้องลงวันเดือนปี
ในการแก้ไขเปลี่ยน แปลง ดังนั้น แม้ไม่ได้ลงวันเดือนปีก ากับไว้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนี้ก็มี

                                                           
149 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 88-89. 
150 เพรียบ หุตางกูร, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555), หน้า 131. 
151 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 90. 
152 เรื่องเดียวกัน, หน้า 95. 
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ผลตามกฎหมาย153 และไม่จ าเป็นต้องมีพยานรับรู้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมดังกล่าว เพราะ
กฎหมายมิได้ก าหนดไว้ เพราะเห็นว่าผู้ที่เลือกท าพินัยกรรมแบบนี้ต้องการให้เป็นเอกสารลับ ดังนั้นจึง
ไม่จ าเป็น ต้องมีพยานก็ถือว่าพินัยกรรมนั้นมีความสมบูรณ์ 

4.2.3.3  พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง 
การท าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ตามกฎหมายมาตรา 1658 บัญญัติไว้มีหลัก 

เกณฑ์สาระส าคัญดั่งนี้ 
1)  ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องไปแจ้งข้อความ ที่ตนประสงค์จะให้ใช้ไว้ใน

พินัยกรรมของตนแก่กรรมการอ าเภอต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน 
หมายความว่า เมื่อเจ้ามรดกหากมีความประสงค์ที่จะท าพินัยกรรมตาม

แบบเอกสารฝ่ายเมืองจะต้องไปแจ้งข้อความต่างๆ ตามความประสงค์จะใช้ไว้ในพินัยกรรม อยู่ที่ ว่า
การอ าเภอ (ต่อนายอ าเภอ หรือ กรรมการอ าเภอ) “การแจ้งข้อความนี้อาจท าโดยวาจาหรือเป็น
หนังสือ หรือให้บุคคลอื่นที่ตนรับรองมาแจ้งต่อนายอ าเภอก็ได้”154  

หลักการหนึ่งที่ส าคัญ คือ ของการท าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองต้องมี
พยานรวมอย่างน้อยสองคนพร้อมกันอยู่ฟังข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งต่อนายอ าเภอ ไม่เช่นนั้น
พินัยกรรมย่อมตกเป็นโมฆะ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1097/2544)155 

2)  กรรมการอ าเภอต้องจดข้อความ ที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนั้นลงไว้ 
และอ่านข้อความนั้นให้ผู้ท าพินัยกรรม และพยานฟัง  

นายอ าเภอต้องจดข้อความต่างๆตามการแจ้งของผู้ท าพินัยกรรมบอก หรือ
นายอ าเภอจะมอบให้ผู้อ่ืนจด หรือพิมพ์แทนก็ได้แล้วให้นายอ าเภออ่านข้อความในพินัยกรรมเพ่ือให้
ผู้ท าพินัยกรรม และพยานทั้งสองฟัง และตรวจสอบข้อความในพินัยกรรมนั้น 

3)  เมื่อผู้ท าพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่าข้อความที่นายอ าเภอจดนั้น
เป็นถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ท าพินัยกรรม และพยานลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญ 

เมื่อผู้ท าพินัยกรรมและพยานหากได้ตรวจสอบข้อความที่นายอ าเภอจด 
หรือพิมพ์ไว้ในพินัยกรรมชัดแจ้งแล้วต้องพร้อมกันลงลายมือชื่อก ากับไว้ในพินัยกรรมนั้น “ถ้าผู้ท า
พินัยกรรมไม่สามารถลงลายมือชื่อได้นั้นก็ให้ลงลายพิมพ์นิ้วมือแทนได้ แต่ต้องมีพยานรับรองสองคน 
และต้องท าในขณะที่ท าพินัยกรรม จะมารับรองในภายหลังไม่ได้”156 

4) ข้อความที่กรมการอ าเภอจดไว้นั้น ให้กรมการอ าเภอลงลายมือชื่อ และ
ลง วัน เดือน ปี ทั้งจดลงไว้ด้วยตนเองเป็นส าคัญว่า พินัยกรรมนั้นได้ท าขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติ
อนุมาตรา 1 ถึง 3 ข้างต้น แล้วประทับตราต าแหน่งไว้เป็นส าคัญ 

                                                           
153 พินัย ณ นคร, อธิบายกฎหมายลักษณะมรดก, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), 

หน้า 312. 
154 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า, 77 
155 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 103. 
156 เรื่องเดียวกัน, หน้า 105. 
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เมื่อผู้ท าพินัยกรรม และพยานตรวจสอบความถูกต้อง และลงลายมือชื่อ
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนายอ าเภอต้องลงลายมือชื่อ ลงวันเดือนปี และจดไว้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ 
“นายอ าเภอต้องจดลงด้วยตนเองจะให้บุคคลอ่ืนจดแทนไม่ได้ เพราะเป็นการรับรองความถูกต้องด้วย
ตนเองในล าดับสุดท้าย เป็นหน้าที่เฉพาะตัวของนายอ าเภอ (ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
214/2550)”157 พร้อมทั้งประทับตราต าแหน่งนายอ าเภอ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองที่
นายอ าเภอไม่ได้ประทับตราต าแหน่งก ากับไว้นั้นตกเป็นโมฆะ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1658/1629)  

5)  การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม 
ตามหลักการทั่วไปแล้ว การขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืน

ในพินัยกรรมท าให้พินัยกรรมนั้นไม่มีความสมบูรณ์ แต่เนื่องจากว่ากฎหมายมีความประสงค์ที่จะให้
พินัยกรรมนั้นเป็นไปตามเจตนารมของผู้ท าพินัยกรรมเป็นส าคัญ ดังนั้น การขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนในพินัยกรรมก็สามารถท าได้ ด้วยวิธีลงลายมือชื่อก ากับไว้ ในการลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ในพินัยกรรมในกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนในพินัยกรรมนั้นผู้ท าพินัยกรรม พยาน 
และนายอ าเภอต้องลงลายมือชื่อก ากับด้วย อนึ่งพยานในกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนี้
อาจเป็นพยานในชุดเดิม หรือพยานคนใหม่ก็ได้ 

4.2.3.4  พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
พินัยกรรมแบบเอกสารลับหรือพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ  ซึ่งตามมาตรา 

1657 จะสังเกตได้ว่าพินัยกรรมแบบเอกสารลับ เป็นพินัยกรรมที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามา
เกี่ยวข้อง คือ ผู้ท าพินัยกรรมมาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดท า และก าหนดขั้นตอนวิธีการต่างๆตามแบบที่
เจ้าหน้าที่รัฐก าหนดไว้  

การท าพินัยกรรมตามแบบเอกสารลับ ซ่ึงมาตรา 1660 ได้บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น 
จะท าเป็นเอกสารลับก็ได้” โดยมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1)  ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม 
พินัยกรรมตามแบบเอกสารลับนี้ ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อใน

พินัยกรรม ซ่ึงการลงลายมือชื่อนั้นมี 2 วิธี คือ ลงลายมือชื่อ หรือลงพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยมีพยานสอง
คนลงลายมือชื่อรับรอง158  

2)  ผู้ท าพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมนั้น แล้วลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น 
ความประสงค์ของบุคคลผู้ที่ต้องการจะท าพินัยกรรมแบบเอกสารลับก็ คือ 

ไม่ให้บุคคลอ่ืนรับรู้ข้อความต่างๆ ที่ตนได้ก าหนดลงในพินัยกรรมนั้น ดังนั้น ผู้ท าพินัยกรรมเมื่อท า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องน าเอาพินัยกรรมนั้นใส่ในซอง จากนั้นปิดผนึกซอง และลงลายมือชื่อคาบปาก
ซองเอาไว้ 

3)  ผู้ท าพินัยกรรมต้องน าเอาพินัยกรรม ที่ผนึกนั้นไปแสดงต่อนายอ าเภอ
และพยานอีกอย่างน้อยสองคน และให้ถ้อยค าต่อบุคคลทั้งหมดเหล่านั้นว่า เป็นพินัยกรรมของตน ถ้า

                                                           
157 เรื่องเดียวกัน, หน้า 106. 
158 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 81. 
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พินัยกรรมนั้นผู้ท าพินัยกรรมมิได้เป็นผู้เขียนเองโดยตลอด ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและ
ภูมลิ าเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วย 

หลังจากผู้ท าพินัยกรรมปิดผนึกซองตามข้ันตอนที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นนี้
แล้ว ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องน าเอาพินัยกรรมที่ผนึกไปแสดงต่อนายอ าเภอ และเตรียมพยานไปสองคน  

พินัยกรรมแบบเอกสารลับนี้  จะต้องท าอยู่ ที่ ว่ าการอ าเภอเท่านั้น 
หมายความว่าจะให้นายอ าเภอไปท าพินัยกรรมนอกที่ว่าการอ าเภอไม่ได้  ถ้าฝ่าฝืนก็ไม่เป็นพินัยกรรม
แบบเอกะสารลับส่วนว่าการให้ถ้อยค าต่อบุคคลว่าเป็นพินัยกรรมของตนในที่นี้ ไม่ใช้การบอกข้อความ
ในพินัยกรรม159  

4)  เมื่อกรรมการอ าเภอจดถ้อยค าของผู้ท าพินัยกรรมและวันเดือนปี ที่ท า
พินัยกรรมมาแสดงไว้บนซองนั้น และประทับตราต าแหน่งแล้วให้กรรมการอ าเภอ ผู้ท าพินัยกรรม 
และพยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น 

มาตรา 1661 เป็นบทบัญญัติที่ให้โอกาสให้กับผู้ท าพินัยกรรมที่เป็นใบ้ หู
หนวก หรือพูดไม่ได้และไม่สามารถที่จะให้ถ้อยค าต่อนายอ าเภอ และพยานว่าเป็นพินัยกรรมของตน
ให้เขียนบนซองต่อหน้านายอ าเภอ และพยานแทนการให้ถ้อยค าตามก าหนดไว้ในมาตรา 1660 (3)160 

5)  การขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
การขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนในพินัยกรรมนั้นย่อมท า

ให้พินัยกรรมนั้นไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ ในกานแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้น ผู้ท าพินัยกรรมสามารถแก้ไขได้โดยลงลายมือชื่อของตนเองเพียงล าพังไม่
ต้องมีพยาน หรือผู้เขียนลงลายมือชื่อ161 

4.2.3.5  พินัยกรรมแบบท าโดยวาจา 
พินัยกรรมแบบท าโดยวาจา ซ่ึงถือเป็นพินัยกรรมแบบหนึ่งที่กฎหมายได้ก าหนดเป็น

ข้อ ยกเว้น ส าลับบุคคลบางประเภทที่มีพฤติการณ์พิเศษที่ไม่สามารถที่จะท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนได้
เหมือนกับคนปกติได้ 

กานท าพินัยกรรมโดยวาจาเป็นไปตามมาตรา 1663 ซ่ึงมีวิธีการ ดังต่อไปนี้162 
1)  มีพฤติการณ์พิเศษ 
บุคคลที่จะท าพินัยกรรมแบบท าโดยวาจา ต้องเป็นบุคคลที่อยู่เงื่อนไขใน

มาตรา 1663 วรรคแรก คือ ต้องมีพฤติการณ์พิเศษถึงขนาดที่ส่งผลท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถจะท า
พินัยกรรมแบบอ่ืนได้ เช่น ตกอยู่ในอันตราย ใกล้ความตาย หรือในเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม 
และเหตุการณ์อ่ืนอีกซ่ึงเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ตามไม่ได้คาดหมาย เป็นเหตุให้ไม่สามารถท า
พินัยกรรมแบบอื่นได้ จึงจะถือว่ามีพฤติการณ์พิเศษ163 

                                                           
159 เพรียบ หุตางกูร, เรื่องเดิม, หน้า 133. 
160 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 115. 
161 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เรื่องเดิม, หน้า 254. 
162 เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 84-91. 
163 อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง, เรื่องเดิม, หน้า 85. 
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ในที่นี้ความหมายของค าว่า “พฤติการณ์พิเศษ” ตามแนวทางของศาลได้
ตีความไว้ว่า คนที่เจ็บป่วยในโรคธรรมดา (ผู้ท าพินัยกรรมป่วยเป็นโรคจุกเสียด) ใกล้จะตายนั้น จะท า
พินัยกรรมแบบโดยวาจาไม่ได้เพราะกรณีเช่นนี้ศาลไม่เห็นว่าเป็นผู้ที่มีพฤติการณ์พิเศษ (ค าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 762/ 2496) ซ่ึงได้มีนักกฎหมายบางท่านเห็นว่า ค าวินิจฉัยของศาลนั้น ไม่น่าถูกต้อง 
เพราะว่ามาตรา 1663 เป็นเพียงตัวอย่างของพฤติการณ์พิเศษ ชึ่งบุคคลใดไม่สามารถท าพินัยกรรมได้
ตามแบบอ่ืน แม้ผู้ท าพินัยกรรมจะเป็นโรคจุกเสียดแต่ถ้าในสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ท าพินัยกรรมเห็นว่า
ต้องเสียชีวิต และไม่อาจท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนได้ สถานการณ์เช่นนั้นก็ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ
ตามมาตรา 1663 และต่อมาเมื่อผู้เกี่ยวข้องหากกับคืนสู่ฐานะปกติ พินัยกรรมโดยวาจานั้นก็สิ้นผลไป
เมื่อพ้น 1 เดือน นับแต่ผู้ท าพินัยกรรมคืนสู่ฐานะ ปกติ164 

2)  เป็นบุคคลที่ไม่สามารถท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนได ้
พินัยกรรมแบบท าโดยวาจา ถือเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ส ารับ

บุคคลพิเศษ ซึ่งไม่สามารถที่จะท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนที่กฎหมายก าหนดไว้ แม้จะมีพฤติการณ์
พิเศษแล้ว ก็ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 1663 กล่าวคือ ถ้าผู้ท าพินัยกรรมหากสามารถท าพินัยกรรม
ตามแบบอ่ืนได้ ก็ต้องท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืน จะท าพินัยกรรมโดยวาจาไม่ได้ 

3)  แสดงเจตนาก าหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยาน 
ผู้ท าพินัยกรรม ต้องแสดงเจตนาก าหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่าง

น้อยสองคนพร้อมกัน และอยู่ในขณะที่ผู้ท าพินัยกรรมแสดงเจตนาด้วย ในการแสดงเจตนาก าหนด
ข้อความในพินัยกรรมนั้นต้องท าด้วยวาจาอย่างเดียว กล่าวคือ ผู้ท าพินัยกรรมจะใช้กิริยาอย่างอ่ืนแทน
ไม่ได้ เพราะจะไม่เข้าข่ายเงื่อนไขตามมาตรา  1663 วรรคหนึ่งและสาม ถ้าหากผู้ท าพินัยกรรมใช้กิริยา
อย่างอ่ืนแทนจะไปเข้าข่ายเงื่อนไขตามมาตรา 1660 (พินัยกรรมแบบเอกสารลับ) การที่ก าหนดเช่นนี้ก็
เพ่ือจะท าพินัยกรรมโดยวาจาได้ ก็ต้องเป็นบุคคลที่ไม่สามารถท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนได้ เช่น ก ถูก
ยิงได้รับอันตรายสาหัสใกล้ตาย จึงแสดงเจตนาก าหนดข้อความพินัยกรรมด้วยวาจาต่อหน้าพยาน คือ 
ข และ ค ทีอ่ยู่พร้อมกัน 

4)  พยานต้องไปแสดงตนต่อกรรมการอ าเภอโดยมิชักช้า 
จากนั้นพยานทั้งสองคนนั้น ต้องไปแสดงต่อกรรมการอ าเภออย่างมิชักช้า

เพ่ือแจ้งข้อ ความที่ผู้ท าพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจา พร้อมทั้งแจ้งวัน เดือน ปี และสถานที่ที่ท า
พินัยกรรมและพฤติการณ์เศษนั้นไว้ด้วย การปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปโดยปราศจากเหตุผล การแสดง
ตน และแจ้งข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมสั่งไว้ด้วยวาจา ย่อมไม่มีผลตามกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 389/ 2486)165 

5)  นายอ าเภอต้องจดข้อความที่พยานแจ้งนั้นไว้ 
เมื่อพยานเข้ามาแจ้งข้อความพินัยกรรมโดยวาจาตามที่ผู้ท าพินัยกรรมสั่ง

ด้วยวาจาไว้นั้นต่อกรรมการอ าเภอ หรือนายอ าเภอ ต้องจดข้อความที่พยานแจ้งนั้นไว้ พร้อมทั้งให้

                                                           
164 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เรื่องเดิม, หน้า 86. 
165 โชค จารุจินดา, ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดกพินัยกรรม (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, 2526) อ้างถึงใน เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์, เรื่องเดิม, หน้า 89. 
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พยานทั้งสองคนนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ ในการแจ้งข้อความพินัยกรรมต่อนายอ าเภอตาม
พินัยกรรมโดยวาจานั้นสามารถท าได้นอกที่ว่าการอ าเภอได้ เพื่อเป็นการสดวกและรวดเร็วกว่า166 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย นอกจากจะได้ก าหนดแบบ
ของของการท าพินัยกรรมไว้ 5 แบบด้วยตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังได้ก าหนดแบบของพินัยกรรม
ส าหรับบุคคลสัญชาติไทยท าในต่างประเทศ มาตรา 1667 และพินัยกรรมท าในภาวการณ์รบ หรือ
สงคราม 1668 อีกด้วย167 

 
4.3  ผลทางด้านกฎหมายของพินัยกรรม 

 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พินัยกรรมถือเป็นเอกสารชิ้นสุดท้ายของผู้ตายที่เหลื่อไว้ และเป็น

เอกสารที่ส าคัญเพราะเป็นกานรับรองว่านี้คือ เจตนาของผู้ตายในการก าหนดการณ์ต่างเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของตน ดังนั้น พินัยกรรมใดท่ีท าข้ึนนั้นจะมีผลทางด้านกฎหมายหรือไม่นั้นต้องไปดูที่เงื่อนไข 
หรอืข้อกฎก าหนดแห่งกฎหมายเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เขียนจะน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
 

4.3.1  พินัยกรรมที่ปฏิบัติตามแบบ และเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 
บุคคลใดที่มีความประสงค์ที่จะท าพินัยกรรม ก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆของตนนั้น 

ซ่ึงจะต้องท าให้ถูกต้องตามแบบ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดไว้ คือ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการท าพินัยกรรมตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(ถ้าเป็นผู้เยาว์ต้องมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) จึ่งสามารถท าพินัยกรรมได้ และ นอกจากนี้แล้ว
ผู้ท าพินัยกรรมยังต้องปฏิบัติตามแบบของพินัยกรรมที่กฎหมายก าหนดได้ กล่าวคือ แบบของ
พินัยกรรมประกอบมี 5 แบบ ด้วยกัน คือ พินัยกรรมแบบธรรมดามาตรา 1656 พินัยกรรมแบบเขียน
เองทั้งฉบับมาตรา 1657 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองมาตรา 1658 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
มาตรา 1660 และพินัยกรรมแบบท าด้วยวาจามาตรา 1663 นอกจากนี้ แล้วกฎหมายยังได้ก าหนด 
พินัยกรรมท าในต่างประเทศมาตรา 1667 และพินัยกรรมท าในภาวการณ์รบหรือสงครามมาตรา 
1668 อีกด้วย ดังนั้น พินัยกรรมที่ท าขึ้นหากถูกต้องตามแบบและเงื่อนไขที่กฎหมายได้ก าหนดแล้ว ก็
ถือว่าเป็นพินัยกรรมที่มีความสมบูรณ์ทางด้านกฎหมาย ซ่ึงพินัยกรรมที่มีความสมบูรณ์ทางด้าน
กฎหมายจะมีผลใช้บังคับได้ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1.1  ความสมบูรณ์ของพินัยกรรม 
ในเรื่องความสมบูรณ์ของพินัยกรรมนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซ่ึง

ได้ก าหนดความสมบูรณ์ของพินัยกรรมเอาไว้หลายส่วน ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวโดยสรุป ดังนี้ 
ส่วนแรก คือ หนังสือดังกล่าวนั้นต้องมีลักษณะเป็นพินัยกรรมเสียก่อน ซ่ึงตาม

บทบัญญัติมาตรา 1646 ถึง 1648 สามารถสรุปได้ว่า “เอกสารที่ถือเป็นพินัยกรรมนั้นต้องประกอบด้วย
ลักษณะทั่วไปคือ เป็นการแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตาย มีลักษณะเป็นค าสั่ง เป็นค าสั่งครั้งสุดท้าย

                                                           
166 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เรื่องเดิม. 
167 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, การท าพินัยกรรม, หน้า 62. 
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ก่อนตาย และทรัพย์สินในพินัยกรรมต้องเป็นทรัพย์สินของตน ถ้าขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
เอกสารนั้นก็ไม่ใช่พินัยกรรม” (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1451/ 2508)168 

เมื่อเอกสารมีลักษณะเป็นพินัยกรรมตามที่กล่าวมาแล้ว ใช่ว่าพินัยกรรมนั้นจะใช้
บังคับตามกฎหมายได้ทันที สิ่ งต่อไปที่กฎหมายก าหนดความสมบูรณ์ของพินัยกรรมก็คือ 
ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมและแบบของพินัยกรรม ดั่งต่อไปนี้ 

ส่วนที่สอง คือ ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม ตามที่ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า 
พินัยกรรมถือเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง ดังนั้น ความสมบูรณ์ของพินัยกรรมจึงต้องไปพิจารณาในส่วน
ของบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย169 กล่าวคือ มาตรา 25 ได้ก าหนด
ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม ซึ่งต้องมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ และนอกจากเรื่องของความสามารถ
แล้วยังต้องไปดูในเรื่องของการแสดงเจตนาอีกด้วย ว่าพินัยกรรมที่ท าขึ้นเป็นพินัยกรรมที่มาจาก
เจตนาของผู้ท าพินัยกรรมจริง 

ส่วนที่สาม คือ เรื่องแบบของพินัยกรรม ตามที่ได้กล่าวมาบางแล้วว่าประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดแบบของพินัยกรรมเอาไว้หลายแบบด้วยกัน คือ พินัยกรรมแบบ
ธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
พินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา พินัยกรรมที่บุคคลสัญชาติไทยท าในต่างประเทศ และพินัยกรรมท าใน
ภาวการณ์รบหรือสงคราม ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ก าหนดให้ผู้ท าพินัยกรรมต้องท าตามแบบที่ก าหนดไว้
เท่านั้น หากไมป่ฏิบัติตามแบบใดหนึ่งแล้วพินัยกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะ 

4.3.1.2  ผลของพินัยกรรมที่สมบูรณ์ 
ผลของพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามแบบ และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดแล้ว กฎหมาย

จะยินย่อม และบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ท าพินัยกรรมตามหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและ
หลักอิสระในทางแพ่ง ซึ่งจะส่งผลให้มรดกของผู้ท าพินัยกรรมนั้นตกทอดไปยังบุคคลอ่ืน (ผู้ที่มีสิทธิรับ
ทรัพย์มรดกตามที่ได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรม) และบุคคลผู้ใดที่ไม่ได้ระบุชื่อให้เป็นผู้รับพินัยกรรมแล้ว 
บุคคลนั้นไม่มีสิทธิที่จะรับมรดกของผู้ท าพินัยกรรม “ถือเป็นการตัดบุคคลที่ไม่มีชื่อในพินัยกรรมมิให้
ได้รับมรดก”170 

 

4.3.2  พินัยกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามแบบ และเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 
เนื่องจากว่ากฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการท าพินัยกรรมไว้มากมาย จนท าให้

บาง ครั้งท าให้พินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นเกิดมีความบกพร่องได้ และส่งผลท าให้พินัยกรรมนั้นไม่มีความ
สมบูรณ์ตาม ที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงมีดังต่อไปนี้171 

4.3.2.1 ความบกพร่องของพินัยกรรม 
ความบกพร่องของพินัยกรรม ซ่ึงเป็นเหตุที่ท าให้พินัยกรรมนั้นพินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้น

ไม่มีความสมบูรณ์และใช้บังคับไม่ได้ทางกฎหมาย มีสองกรณี คือ เหตุที่ท าให้พินัยกรรมใช้บังคับไม่ได้
                                                           

168 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6-7. 
169 ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, เรื่องเดิม, หน้า 19-20. 
170 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
171 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21-27. 
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ทั้งฉบับ ส่งผลท าให้พินัยกรรมใช้ไม่ไดเ้พียงบางส่วน และเหตุที่ท าให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์เมื่อบอกล้าง
พินัยกรรม ชึ่งส่งผลต่อพินัยกรรมแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

1)  เหตุที่ท าให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์ท้ังฉบับ 
คือ ความบกพร่องที่ท าให้พินัยกรรมขาดความน่าเชื่อถือ และส่งผลให้

พินัยกรรมนั้นใช้บังคับไม่ได้ทั้งฉบับ ซ่ึงเกิดมาจากสาเหตุดังนี้ 
(1)  ความบกพร่องในเรื่องลักษณะของพินัยกรรม 
ตามที่กล่าวมาแล้วว่า เอกสารถือว่าเป็นพินัยกรรมนั้นจะต้องเป็น

เอกสารที่มีลักษณะเป็นพินัยกรรมเสียกรรม คือ ต้องเป็นการแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตาย มี
ลักษณะเป็นค าสั่ง เป็นค าสั่งสุด ท้ายก่อนตาย และทรัพย์ในพินัยกรรมนั้นต้องเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
ซ่ึงทั้งหมดนี้ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพินัยกรรม และจะขาดข้ อใดหนึ่ งไปไม่ได้ ถ้าขาด
องค์ประกอบใดหนึ่งแล้วเอกสารนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรม 

(2)  ความบกพร่องในเรื่องความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม 
มาตรา 1703 บัญญัติว่า “พินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 15 ปี

บริบูรณ์ท าขึ้นนั้นเป็นโมฆะ” หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไรความสามารถ ท าขึ้นพินัยกรรมนั้นเป็น
โมฆะตามมาตรา 1704  

(3)  ความบกพร่องในเรื่องแบบของพินัยกรรม 
ความบกพร่องในเรื่องแบบของพินัยกรรมก็ถือ เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่

กฎหมายได้ก าหนด ซึ่งเป็นตัวก าหนดถึงความสมบูรณ์ของพินัยกรรมด้วย ซ่ึงมีหลายแบบด้วยกัน คือ 
พินัยกรรมแบบธรรมดา พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง พินัยกรรม
แบบเอกสารลับ พินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา พินัยกรรมที่บุคคลสัญชาติไทยท าในต่างประเทศ และ
พินัยกรรมท าในภาวการณ์รบ หรือสงคราม 

(4)  ความบกพร่องในเรื่องวัตถุประสงค์ในการท าพินัยกรรม 
พินัยกรรมใดที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 

หรือเป็นการพ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของปะชาชนแล้ว พินัยกรรมนั้น
เป็นโมฆะตามมา ตรา 150  

2)  เหตุที่ท าให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์เพียงบางส่วน 
ถือเป็นความบกพร่องที่ ไม่ส่งผลต่อพินัยกรรมที่ร้ายแรงถึงขนาดท าให้

พินัยกรรมทั้งฉบับขาดความน่าเชื่อถือ หากมีข้อก าหนดอ่ืนในพินัยกรรมหากมีความสมบูรณ์อยู่
ข้อก าหนดนั้นก็เป็นอันว่าใช้บังคับได้ต่อไป ซ่ึงความบกพร่องนี้เกิดมาจากสาเหตุ ดังนี้ 

(1)  ความบกพร่องในเรื่องสถานะของผู้ท าพินัยกรรม 
สถานะของผู้ท าพินัยกรรม ในบางกรณีกฎหมายได้ก าหนดเงื่อนไขไว้

เป็นพิเศษ เช่น มาตรา 1652 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลผู้อยู่ในความปกครองนั้น จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์
มรดกของตนให้แก่ผู้ปกครองหรือคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องของผู้ปกครองไม่ได้ 
จนกว่าผู้ปกครองจะได้ท าค าแถลงการณ์ปกครอง 

(2)  ความบกพร่องในเรื่องสถานะของผู้รับพินัยกรรม 
กรณีท่ีผู้ท าพินัยกรรม หากได้ท าพินัยกรรมก าหนดพินัยกรรมของตนให้

บุคคลต้องห้ามตามกฎหมายเป็นผู้รับมรดก เช่น ข้อก าหนดให้มรดกตกแก่ผู้ เขียนพินัยกรรม หรือคู่
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สมรสของผู้ เขียนพินัยกรรม หรือพยานในพินัยกรรม หรือคู่สมรสของพยานในพินัยกรรม หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้จดข้อความแห่งพินัยกรรมที่พยานน าเข้ามาแจ้ง ในกรณีที่ท าพินัยกรรมด้วย
วาจาหรือคู่สมรสของเจ้าหน้าที่พนักงานที่นั้นด้วย 

(3)  ความบกพร่องในเรื่องข้อก าหนดในพินัยกรรม 
เนื้อหาของข้อก าหนดในพินัยกรรมมีได้หลายกรณี เช่น พินัยกรรมที่

ก าหนดตั้งผู้รับพินัยกรรมโดยให้ผู้รับพินัยกรรมโอนทรัพย์สิน ที่ได้รับตามพินัยกรรมให้แก่ผู้ท า
พินัยกรรม หรือบุคคลภายนอกหรือก าหนดให้บุคคลที่ไม่สามารถรู้ตัวได้แน่นอนให้เป็นผู้รับพินัยกรรม 
และอ่ืนๆ ซึ่งจะตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1706 

3)  เหตุที่ท าให้พินัยกรรมไม่สมบูรณ์เมื่อบอกล้างพินัยกรรม 
เหตุที่ท าให้พินัยกรรมไม่มีความสมบูรณ์อีกประการหนึ่ง คือ เมื่อมีบุคคลอ่ืน

มาร้องข้อให้เพิกถอนพินัยกรรมนั้น กล่าวคือ กรณีที่ผู้ท าพินัยกรรมได้ท าพินัยกรรมโดยส าคัญผิดถึง
ขนาด หรือถูกกลฉ้อฉลถึงขนาด หรือเพราะเหตุข่มขู่ ในกรณีดังกล่าวกฎหมายให้ถือว่าตกเป็นโมฆียะ 

4.3.2.2  ผลของพินัยกรรมที่ไม่สมบูรณ์ 
เมื่อพินัยกรรมหากมีความบกพร่องต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะส่งผลท าให้

การตกทอดมรดกตามพินัยกรรมนั้นไม่เป็นไปตามเจตนาของเจ้ามรดกที่ก าหนดไว้ในพินัยกรรมและ
ทรัพย์มรดกก็จะตกไปแก่ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1669 ซ่ึงเสมือนว่าไม่มีการท าพินัยกรรม
เกิดข้ึน 

 

4.3.3  การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบลา้งพินัยกรรม 
พินัยกรรม คือ ค าสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือ

กิจการต่างๆ ของผู้ท าพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผู้ท าพินัยกรรมถึงแก่ความ
ตาย โดยท าแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบล้างพินัยกรรมนั้น ตามหลักทั่วไปแล้วถือว่าพินัยกรรมตก
เป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมหากได้ท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบล้างพินัยกรรมนั้นถูกตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กล่าวคือ ตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยแล้ว การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง หรือลบล้างพินัยกรรมสามรถท าได้ตามวิธีที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น มาตรา 1656 1657 
1658 และมา ตรา 1660 เมื่อพินัยกรรมใดหากมีการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลบล้างส่งผลท าให้เนื้อหา
ข้อก าหนดที่ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบล้างตกเป็นโมฆะ กล่าวคือ เมื่อมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
เนื้อ หาข้อก าหนดของพินัยกรรมถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมก าหนด
ใหม่ในพินัยกรรมจะมีผลใช้บังคับแทนที่ข้อก าหนดเดิม ซึ่ งกฎหมายถือเจตนาสุดท้ายของผู้ท า
พินัยกรรมเป็นส าคัญ ตามมาตรา 1648 บัญญัติไว้ว่า “การแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายนั้นย่อมท า
ได้ด้วยค าสั่งครั้งสุดท้ายก าหนดไว้ในพินัยกรรม” 

 

4.3.4  อายุความในการร้องข้อเพื่อเพิกถอนพินัยกรรม 
ในบางกรณี ผู้ท าพินัยกรรมได้ท าพินัยกรรมขึ้นด้วยเจตนาวิปริตแล้ว แต่ผู้ท าพินัยกรรมไม่ได้

เพิกถอนพินัยกรรมด้วยตนเอง กฎหมายก็ได้ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งเพิก
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ถอนพินัยกรรมก็ได้ กล่าวคือ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลซึ่งมีสิทธิจะได้รับทรัพย์มรดก ซึ่งอาจ
เป็นทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมก็ได้ 

ก าหนดเวลาในการร้องขอให้ศาลเพิกถอน ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องร้องขอให้ศาลเพิกถอนภายใน
ก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ในมาตรา 1710 ดังต่อไปนี้ 

คดีฟ้องขอให้เพิกถอนข้อก าหนดพินัยกรรมนั้น มิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดดังนี้ 
1.  สามเดือนภายหลังที่ผู้ท าพินัยกรรมตาย ในกรณีที่โจทก์รู้เหตุแห่งการที่จะขอให้เพิกถอน

ได้ ในระหว่างที่ผู้ท าพินัยกรรมมีชีวิตอยู่ หรือ 
2.  สามเดือนภายหลังที่โจทก์ได้รู้เหตุเช่นนั้นในกรณีอ่ืนใด 
แต่ถ้าโจทก์ไม่รู้ว่ามีข้อก าหนดพินัยกรรมอันกระทบกระทั่งถึงส่วนได้เสียของตน แม้ว่าโจทก์

จะได้รู้เหตุแห่งการที่จะขอให้เพิกถอนได้ก็ดี อายุความสามเดือนให้เริ่มนับแต่ขณะที่โจทก์รู้หรือควรจะ
ได้รู้ว่ามีข้อก าหนดพินัยกรรมนั้น 

แต่อย่างไรก็ดี ห้ามมิให้ฟ้องคดีเช่นนี้เมื่อพ้นสิบปีนับแต่ผู้ท าพินัยกรรมตาย 
 

4.3.5  การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม 
เนื่องจากว่ากฎหมายได้บัญญัติข้อก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ของการท าพินัยกรรม เพ่ือท าให้

พินัยกรรมที่ท าข้ึนเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของเจ้ามรดกนั้น ซึ่งท าให้พินัยกรรมที่ท าขึ้นในบาง
กรณีไม่มีผลบังคับได้เสมือนว่าไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้เลย กล่าวคือ พินัยกรรมนั้นไม่สามารถใช้บังคับได้
ตามกฎหมาย  

สาเหตุที่ท าให้พินัยกรรมที่ท าข้ึนนั้นเสียเปล่ามีดังต่อไปนี้172 
1. พินัยกรรมที่มีข้อก าหนดห้ามโอน (ม. 1700)  ไม่ก าหนดตัวผู้รับทรัพย์สิน ในกรณีมีการ

ละเมิดข้อก าหนดห้ามโอน 
2. พินัยกรรมมีเงื่อนไขให้จ าหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้ (ม.1707) 
3. พินัยกรรมหรือข้อก าหนดเป็นโมฆะ ซ่ึงเกิดจาก ผู้ท าพินัยกรรมมีอายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ 

ผู้ท าเป็นคนไร้ความสามารถ. . .และพินัยกรรมท าขัดต่อกฎหมาย เช่น มาตรา 1652-1661 และ
มาตรา 1663 

 

                                                           
172 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะนิติศาสตร์,  การเพิกถอนพินัยกรม, ค้นวันที่ 20 เมษายน 

2558 จาก http://www.law.cmu.ac.th/law2011/journal/e1324010879.ppt 



 
 

 
บทท่ี 5 

 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการท าพินัยกรรมระหว่าง 

กฎหมายมรดกของไทยและลาว 
 

จากการศึกษาทางด้านวิวัฒนาการและหลักการต่างๆของการท าพินัยกรรม ตามกฎหมายว่า
ด้วยมรดกของประเทศไทย และ ของ สปป.ลาว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น
นั้น แสดงให้เห็นว่า การท าพินัยกรรมตามหลักกฎหมายว่าด้วยมรดก แห่ง สปป.ลาว แตกต่างจากการ
ท าพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยในหลายกรณี เช่นว่า กรณีการน าหลัก
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หลักอิสระทางแพ่งมาใช้ในการพินัยกรรม หลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรม 
ความสามารถของผู้เยาว์ในการท าพินัยกรรม และแบบของพินัยกรรม ด้วยเหตุนี้  ผู้เขียนจึงมี
แนวความคิดท่ีจะน าเอาบรรดาหลักการเหล่านี้ มาปรับใช้และบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับมรดก เรื่อง
การท าพินัยกรรม ของ สปป.ลาว  

เพ่ือให้แนวความคิดในเรื่องการน าหลักกฎหมายเรื่องพินัยกรรม “บางกรณีดังกล่าว” ของ
ประเทศไทยมาใช้บังคับในกฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป.ลาว ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สังคมลาว และให้กฎหมายเกี่ยวกับการท าพินัยกรรมมีความทันสมัยตามหลักสากล ซึ่งผู้เขียนจะได้
เสนอเนื้อหาละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

5.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบการน าหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และหลักอิสระทางแพ่ง  
      มาใช้ในกฎหมายเรื่องพินัยกรรมในประเทศไทย และสปป.ลาว 
 

ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวมาบ้างแล้วว่า ประเทศไทย และประเทศ สปป.ลาว ซึ่งเป็นประเทศที่ได้
ให้การยอมรับในเรื่องหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและหลักอิสระทางแพ่ง ซ่ึงได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ของทั้งสองประเทศนี้ แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบการท าพินัยกรรมตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
พินัยกรรมของไทย และลาวแล้วกับพบว่า แม้ว่าทั้งสองประเทศนี้ จะให้การยอมรับในเรื่องหลัก
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและหลักอิสระทางแพ่ง มาใช้ในการท าพินัยกรรมเหมือนกันก็ตาม และ
เนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ได้ก าหนดขอบเขตในการท าพินัยกรรมไว้ในมาตรา 
25 ซ่ึงส่งผลท าให้เจ้ามรดก หรือผู้ท าพินัยกรรมไม่สามารถที่จะก าหนดการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน
โดยท าพินัยกรรมได้ตามใจชอบ กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ไม่ได้น าหลักเสรีภาพ
ในการท าพินัยกรรมมาใช้ หรือน ามาใช้แต่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ท าพินัยกรรมเท่าที่ควร 
ฉะนั้น ผู้เขียนจึงได้ท า การศึกษาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบหลักการดังกล่าวในการท าพินัยกรรมตาม
ตัวบทกฎหมายของไทยและลาว ดังต่อไปนี้ 
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5.1.1 วิเคราะห์เกี่ยวกับการน าหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และหลักอิสระทางแพ่ง มาใช้
ในการท าพินัยกรรมของ สปป.ลาว 

ประเทศ สปป.ลาว ได้น าเอาหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และหลักอิสระทางแพ่งมาใช้ในการ
ท าพินัยกรรม ซ่ึงได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย มรดก ค.ศ.2008 มาตรา 24 “สิทธิ์ในการมอบทรัพย์
ยกทรัพย์ หรือท าพินัยกรรม” ซ่ึงได้แสดงให้เห็นว่า กฎหมายของ สปป.ลาว ได้ให้การยอมรับหลัก
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และหลักอิสระทางแพ่งมาใช้ในการท าพินัยกรรม แต่ถึงแม้ว่า สปป.ลาว จะได้
น าหลักการดังกล่าวนั้นมาใช้กับการท าพินัยกรรมก็ตาม แต่กฎหมายก็ได้มีบทบัญญัติจ ากัดขอบเขต
ของการใช้หลักการดังกล่าวด้วย กล่าวคือ กฎหมายได้บัญญัติขอบเขตสิทธิของผู้ท าพินัยกรรมเอาไว้ 
ด้วยวิธีการก าหนดหลักการของการท าพินัยกรรมขึ้น คือ หลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยท า
ส่วนเนื้อหาละเอียดผู้เขียนจะเสนอ ดังต่อไปนี้ 

5.1.1.1  หลักอิสระในทางแพ่ง 
หลักอิสระในทางแพ่ง ถือเป็นหลักการที่ให้อ านาจแก่บุคคลในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ขอบเขตทางด้านกฎหมายด้วยตนเองทั้งในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่ง
ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก ของ สปป.ลาว มาตรา 24 ซึ่งได้ก าหนดว่า “พลเมืองมีสิทธิในการมอบ
ทรัพย์ยกทรัพย์ หรือท าพินัยกรรม ให้บุคคลใดหนึ่งก็ได้ตามความประสงค์ของตน” แสดงให้เห็นว่า 
กฎหมายของ สปป.ลาว ก็ให้การยอมรับในเรื่องหลักหลักอิสระในทางแพ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการ
แสดงเจตนาของเจ้ามรดกในการท าพินัยกรรม กล่าวคือ ถึงแม้ว่ากฎหมายของ สปป.ลาว ได้บัญญัติ
จ ากัดขอบเขต หรืออ านาจทางด้านทรัพย์เพ่ือไม่ ให้ผู้ท าพินัยกรรมท าพินัยกรรมเกินขอบเขตที่
กฎหมายก าหนดให้ก็ตาม แต่กฎหมายก็ยังให้การรับรอง หรือให้ความส าคัญในเรื่องหลักการแสดง
เจตนารมณ์ของผู้ท าพินัยกรรม ซึ่งผู้ท าพินัยกรรมสามารถก าหนดตัวบุคคลใดก็ให้เข้ามารับทรัพย์ตาม
ความประสงค์ของตน โดยที่กฎหมายไม่เข้ามาข้องเก่ียวในเรื่องนี้เลย 

ตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว เรื่องการแสดงเจตนาในการท าพินัยกรรม
ถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเจ้ามรดกที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตน ดังนั้น กฎหมายจึงไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องในเรื่องการแสดงเจตนาในการท าพินัยกรรมแต่อย่างใด เพียงแต่เข้าไปก าหนดหรือจ ากัดใน
เรื่องของทรัพย์สินของผู้ท าพินัยกรรมเท่านั้น 

5.1.1.2  หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์  
ตามท่ีผู้เขียนได้กล่าวมาในเนื้อหาของบทท่ี 2 บ้างแล้วว่า หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

ถือว่าเป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สามารถที่จะท าอะไรก็ได้
เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน เช่น การจ าหน่าย จ่ายโอน หรือท าลายเสียก็ได้ 

หลักกรรมสิทธิ์ มีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน คือ 
1. ius utendi หรื usu เป็นสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ 
2. ius fruendi หรือ fructus เป็นสิทธิ์ในการได้ดอกผลใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินที่ตน

เป็นเจ้าของ 
3. ius abutendi หรือ abusus เป็นสิทธิ์ในการจ าหน่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นการแปร

สภาพ จ าหน่ายจ่ายโอน หรือท าให้ทรัพย์สินเสื่อมค่า หรือบุบสลาย หรือท าลาย 
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ฉะนั้น ในเรื่องการท าพินัยกรรมองค์ประกอบส่วนที่ 3 ได้มีอิทธิพลต่อกฎหมายว่า
ด้วยมรดก มาตรา 24 ของ สปป.ลาว เป็นอย่างมาก แต่ในการน าหลักกรรมสิทธิ์ในส่วนที่สามมาใช้ใน
การท าพินัยกรรมกับถูกจ ากัดขอบเขต (การท าพินัยกรรม ในกฎหมายเดียวกัน) โดยมาตรา 25 
“ขอบเขตของการมอบทรัพย์ ยกทรัพย์ หรือท าพินัยกรรม”  

การท าพินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ในปัจจุบัน ค.ศ.2008 
ต้องปฏิบัติตามขอบเขตในมาตรา 25 ดังนี้ 

ขอบเขตของการท าพินัยกรรมให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.  ถ้าเจ้ามรดกหากมีลูกหนึ่งคน สามารถท าพินัยกรรมได้เพียงครึ่งหนึ่งของทรัพย์

ทัง้หมด หรือ (1/2) 
2.  ถ้าเจ้ามรดกหากมีลูกสองคน สามารถท าพินัยกรรมได้ไม่เกินหนึ่งส่วนสามของ

ทรัพย์ทั้งหมด หรือ (1/3) 
3.  ถ้าเจ้ามรดกหากมีลูกสามคนขึน้ไป สามารถท าพินัยกรรมได้ไม่เกินหนึ่งส่วนสี่ของ

ทรัพย์ทั้งหมด หรือ (1/4) 
พินัยกรรมใดหากได้ท าขึ้น เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว ถือว่า

พินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ  
ดังนั้น จึงกล่าวโดยสรุปว่า หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่น ามาใช้ในการท าพินัยกรรม

ตามกฎหมายของ สปป.ลาว ถูกจ ากัดในด้านทรัพย์สินของผู้ท าพินัยกรรม ซึ่งท าให้ผู้ท าพินัยกรรมไม่
สามารถที่จะท าพินัยกรรมไดต้ามเจตนาของตนเท่าที่ควรตามหลักกรรมสิทธิ์ 

 

ตารางที่ 5.1  สรุปการน าหลักอิสระในทางแพ่งและหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาใช้ในการท า 
                 พินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป.ลาว 

 
หลักอิสระในทางแพ่ง หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

ตามกฎหมายว่าด้วย มรดก มาตรา 24 
ถือว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ก็คือ เจ้า
มรดกในการท าพินัยกรรม ซึ่งสามารถที่จะก า 
หนดให้บุคคลใดก็ได้ตามความประสงค์ของตน
ให้เข้ามารับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม (ไม่มิ
บทบัญญัติหรือกฎหมายใดที่ถือว่าเป็นข้อห้าม
ในการแสดงเจตนาท าพินัยกรรมเลย) 

 

เรื่องทรัพย์สินของเจ้ามรดกนั้น ตามกฎ 
หมายมาตรา 25 ซึ่งเป็นข้อก าหนดในเรื่องขอบ 
เขตทรัพย์สินที่จะท าพินัยกรรม หมายความว่า
หลักกรรมสิทธิ์ที่น ามาใช้ในการท าพินัยกรรม
ตามกฎหมายมรดกแห่ง สปป.ลาว ถูกจ ากัด โดย
มีจุดประสงค์ เพ่ือเป็นการกันส่วนมรดกให้ แก่
ทายาทโดยธรรม 

 
 

5.1.1.3  หลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม 
หลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม ซ่ึงเป็นแนวความคิดที่ขัดแย้งกับแนว

ความ คิดของหลักกรรมสิทธิ์ในทางทรัพย์สินและหลักอิสระในทางแพ่ง ซ่ึงถือเป็นสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมายให้แก่ทายาทโดยธรรมในการได้รับส่วนแบ่งจากกองมรดก และเป็นหลักรับประกันไม่ให้
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ทายาทโดยธรรมถูกตัดมิให้รับมรดก ฉะนั้น ทายาทดังกล่าวจึงมีสิทธิเรียกร้องทรัพย์สิน จากกองมรดก
ตามหลักดัง กล่าวนี้ เช่น ก มีลูก 2 คน ซึ่งท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตัวให้กับลูกคนที่ 1 ทั้งหมด 
ในกรณีดังกล่าวลูกผู้ที่สองย่อมมีสิทธิในการเรียกร้องทรัพย์สินในพินัยกรรมต่อศาลได้  

สปป.ลาว ได้น าเอาหลักการกันส่วนมรดกใช้แก่ทายาทโดยธรรมมาใช้เป็นเวลายาว
สมควรแล้ว ซึ่งตั้ง สปป.ลาว แต่มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยมรดกฉบับท าอีก คือ ค.ศ.1990 เป็น
ต้นมาจนถึงในปัจจุบันกฎหมายที่ใช้บังคับก็ยังมีหลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม คือ ค.ศ. 
2008 มาตรา 25 ซ่ึงผู้เขียนจะท าการสรุปข้อดีและข้อเสียของการน าหลักการกันส่วนมรดกให้แก่
ทายาทโดยธรรมดัง ต่อไปนี้ 

1)  ข้อดีของหลักการกันส่วนมรดกใหแ้ก่ทายาทโดยธรรม 
แม้ว่าหลักการข้อดีของหลักการกันส่วนมรดกใหแ้ก่ทายาทโดยธรรม ซ่ึงเป็น

หลักที่ขัดแย้งกับหลักกรรมสิทธิ์ในทางทรัพย์สินและหลักอิสระในทางแพ่ง แต่หลักการดังกล่าวนี้ก็ได้
ถือน ามารับใหเ้ข้ากับการท าพินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว เป็นเวลามากกว่า 20 
ปีมาแล้ว ถือเป็นหลัก การหนึ่งที่รับประกันให้แก่ทายาทโดยธรรม โดยเฉพาะคือบุตรของเจ้าของ
มรดกให้มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์มรดกด้วย ทั้งเป็นสิทธิเรียกร้องให้แก่ทายาทโดยธรรมในการกันส่วนมรดก
ให้ได้รับมรดก และถือเป็นหลักที่ช่วยตอกย้ าความทรงจ าของผู้ท าพินัยกรรม เพ่ือไม่ให้ท าพินัยกรรม
ให้กับบุคคลอ่ืน ชึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช่ทายาทของเจ้ามรดกท้ังหมดตามที่ควร 

ฉะนั้น สปป.ลาว จึงได้น าใช้หลักกรรมสิทธิ์ในทางทรัพย์สิน หลักอิสระ
ในทางแพ่ง และหลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมมาใช้ร่วมกันในการท าพินัยกรรมอย่าง
เหมาะสมโดยไม่ได้ปล่อย หรือท าลายหลักการใดหลักการหนึ่งให้เสียไป เช่น การท าพินัยกรรมยก
ทรัพย์ของตนให้กับบุคคลอื่นนั้น สามารถท าไดต้ามเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

2)  ข้อเสียของหลักการกันส่วนมรดกใช้แก่ทายาทโดยธรรม 
ถึงอย่างไรก็ตามหลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมนี้ ก็ถูกมองว่า

เป็นหลักการหนึ่งที่ขัดแย้งกับหลักกรรมสิทธิ์ในทางทรัพย์สินและหลักอิสระในทางแพ่งอยู่ดี ซึ่งท าให้
ผู้เขียนเองก็ไม่ได้สนับสนุนหลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม เพราะมันเป็นการขัดกับ
เจตนาในการยกทรัพย์สินที่ตกเป็นเจ้าของได้โดยไม่ชอบ กล่าวคือ เมื่อมีการน าเอาหลักการเรื่องการ
กันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมเข้ามาใช้แล้ว ส่งผลท าให้ผู้ท าพินัยกรรมไม่สามารถท าพินัยกรรม
ได้ตามเจตนารมณ์ของตน หรือไม่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของตนในเวลาที่ตนยังมีชี วิดอยู่ได้
โดยชอบ ดังค ากล่าวในภาษาไทยที่ว่า “ของของข้า ข้าจะเอาให้ใคร หรือท าอะไรก็ได้” เจ้าของทรัพย์
มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของ เช่น จ าหน่าย จ่ายโอน หรือท าให้ทรัพย์สินเสื่อมค่า บุบสลาย 
หรือท าลายก็ได ้

ดังนั้น ผ่านการศึกษาตามเนื้อหาในเรื่องหลักกฎหมายที่ใช้ในการท าพินัยกรรมตาม     
กฎหมายมรดกของ สปป.ลาว จะเห็นได้ว่ามีหลักใหญ่ๆ อยู่ด้วยกัน 3 หลักดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1  การท าพินัยกรรมตามกฎหมายมรดกของ สปป.ลาว 

 
5.1.2  วิเคราะห์เกี่ยวกับการน าหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และหลักอิสระทางแพ่ง มาใช้

ในการท าพินัยกรรมตามกฎหมายของไทย 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญในเรื่องพินัยกรรมเป็นอย่างมาก และได้ให้การ

ยอมรับตามหลักหลักอิสระทางแพ่งและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาใช้ในการท าพินัยกรรม ซึ่งได้บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะมรดก ในการน าหลักการดังกล่าวนั้นมาใช้
กับมีความแตกต่างกันเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ซ่ึงมีเนื้อหาที่
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

5.1.1.1  หลักอิสระในทางแพ่ง 
หลักอิสระในทางแพ่ง ถือน ามาใช้กับการท านิติกรรมประเภทต่างๆและถือเป็น

หลักการพ้ืน ฐานในการท านิติกรรมทุกชนิด โดยเฉพาะก็คือพินัยกรรม ซึ่งถือเป็นนิติกรรมประเภท
หนึ่ง ดังนั้นการท าพินัยกรรมจึงต้องอยู่ภายใต้หลักอิสระในทางแพ่งด้วย 

ตามที่ได้กล่าวมาในเนื้อหาบทที่ 2 บ้างแล้วว่าหลักอิสระในทางแพ่งเป็นหลักการที่
กว้างมาก แต่ก็ถูกจ ากัดโดยข้อกฎหมายมาตรา 150 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 
บัญญัติว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ” หมายความว่า ผู้ท า
พินัยกรรมมีอิสระในการแสดงเจตนาก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับ
กฎหมาย เช่น ผู้ท าพินัยกรรมสามารถก าหนดตัวบุคคลใดก็ได้ ให้เข้ามารับทรัพย์มรดกตามที่ได้
ก าหนดไว้ในพินัยกรรมได้ ตามความประสงค์ของตน 

5.1.1.2  หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์  
หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานอีกประการหนึ่ง ของการท า

พินัยกรรม เพราะเป็นหลักการที่ให้อ านาจของเอกชนทางด้านทรัพย์สินของตนในขณะที่ตนยังมีชีวิต
อยู่ หรือแม้กระทั้งเมื่อตนถึงแก่ความตายไป ด้วยการก าหนดการไว้ในพินัยกรรมตามมาตรา 1646 
บัญญัติว่า “บุคคลจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือใน
การต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้”  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของหลัก
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็นอย่างมาก ซ่ึงได้น ามาบัญญัติในมาตรา 1336 ก าหนดว่า “ภายในบังคับแห่ง
กฎหมาย เจ้าของทรัพย์มีสิทธิใช้สอยและจ าจ่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น 
กับท้ังมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้มามีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางให้
ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” โดยเฉพาะเรื่องการท าพินัยกรรม

หลักอิสระในทางแพ่ง หลักกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพย์สิน 

หลักการกันส่วนมร 
ดกให้แก่ทายาท 

โดยธรรม 
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เจ้าของมรดกสามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนเองให้กับบุคคลอ่ืนได้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  
หมายความว่า ตามหลักกฎหมายเรื่องกับการท าพินัยกรรมของไทยแล้ว เจ้ามรดกสามารถที่จะท า
พินัยกรรมให้กับบุคคลอ่ืนได้ท้ังหมดก็ได้ ซึ่งเรียกว่าการตัดทายาทโดยธรรมไม่ให้รับมรดกของผู้ตายได้
ตามมาตรา 1608  

 

ตารางที่ 5.2  สรุปการน าหลักอิสระในทางแพ่งและหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาใช้ในการท า 
                 พินัยกรรมตามกฎหมายของไทย 
 

หลักอิสระในทางแพ่ง หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 150 บัญญัติว่า “การใดมีวัตถุประสงค์
เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย เป็นการ
พ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโม 
ฆะ” ชึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักอิสระในทางแพ่ง
ถูกจ ากัดโดยส่วนได้เสียของมหาชน ในเรื่อง
กรอบของวัตถุประสงค์ในการท านิติกรรม 
(พินัยกรรม) กฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่
ไม่ใช้เป็นการท าลายรากฐานแนวความคิดของ
หลักอิสระในทางแพ่งแต่อย่างใด 

  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1336 บัญญัติว่า “เจ้าของทรัพย์มีสิทธิใช้
สอยและจ าจ่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอก
ผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอา
คืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้มามีสิทธิจะยึด 
ถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางให้ผู้ อ่ืนเข้าเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” และมา 
ตรา 1608 บัญญัติว่า “เจ้ามรดกจะตัดทายาท
โดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้ ด้วยการ
แสดงเจตนา (โดยพินัยกรรม)” ซ่ึงชี้ให้ เห็นว่า
กฎหมายของไทยได้ให้ความส าคัญในเรื่องการท า
พินัยกรรมเป็นอย่างมาก และกฎ หมายก็ไม่เข้า
ไปขัดขวางในเรื่องนี้ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

 
5.1.1.3  หลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรม 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในเมื่อสมัยโบราณกาลเกี่ยวกับการตกทอดทรัพย์สินมรดก

นั้น จะตกเป็นของครอบครัวเท่านั้น โดยยึดหลักที่ว่าทรัพย์สินเป็นของคนในครอบครัว ซึ่งต่อมาเมื่อมี
การน าหลักอิสระในทางแพ่งและหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาใช้ในการท าพินัยกรรมแล้วจึงก็ให้เกิดมี
การตกทอดมรดกตามพินัยกรรมขึ้นมา ซึ่งเป็นหลักที่ให้อ านาจแก่เอกชนก็คือ บุคคลผู้ที่ท าพินัยกรรม
สามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ หรือสามารถก าหนดตัวของทายาทผู้ใดก็
ได้ให้เข้ามารับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมได ้ตามเจตนารมณ์ของตน 

ส่วนว่าหลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรมนี้ ซึ่งเป็นหลักที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ตาม
หลักกฎหมายว่าด้วยมรดกของโรมัน และถูกน ามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและถูกน ามาใช้ในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย หลักการนี้จะยึด
หลักเสรีภาพของเจ้ามรดกในการท าพินัยกรรมเป็นส าคัญ กล่าวคือ หลักการเสรีภาพในการท า
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พินัยกรรม เป็นหลักการที่ให้อ านาจเอกชนสามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตน ให้บุคคลอ่ืนได้
อย่างเสรีโดยที่กฎหมายไม่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จ าเป็น เช่น มาตรา 150 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของไทย บัญญัติว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย เป็นการ
พ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบ ร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ” ใน
ที่นี้ไม่หมายความว่าข้อก าหนดดังกล่าวนั้นจะเป็นการท าลายรากฐานแนวความคิดของหลักดังกล่าว
นั้น แต่เป็นเพียงการจ ากัดเพ่ือผลประโยชน์รวมของมหาชนเท่านั้น แต่ในเรื่องหลักการแสดงเจตนาท า
พินัยกรรมก าหนด การเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้น กฎหมายปล่อยให้เป็นไปตามความประสงค์
ของผู้ท าพินัยกรรมเอง โดยไม่มีการกันหรือสงวนส่วนมรดกไว้ให้แก่ทายาทโดยธรรม เช่น กับกฎหมาย
ของ สปป.ลาว 

ดังนั้น ผ่านการศึกษาตามเนื้อหาในเรื่องหลักกฎหมายที่ใช้ในการท าพินัยกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะมรดกของประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีหลักใหญ่ ๆ 
อยู่ 3 หลักด้วยกันดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 5.2 หลักกฎหมายที่ใช้ในการท าพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6  

      ลักษณะมรดกของไทย 
 
5.2  วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการท าพินัยกรรมตามกฎหมายมรดกของไทยและสปป.ลาว 

 
ผ่านการศึกษาตามเนื้อหาในบทที่ 3 เรื่องการท าพินัยกรรมตามกฎหมายของ สปป.ลาว และ

บทที ่4 การท าพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 6 ลักษณะพินัยกรรม 
ซ่ึงเป็นการศึกษาในเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับการท าพินัยกรรมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าการท า
พินัยกรรมตามกฎหมายของประเทศทังสองนี้ได้ให้การยอมรับ และน าเอาหลักอิสรภาพทางแพ่งและ
หลักกรรมสิทธิ์ในทางทรัพย์สินของมาใช้ในการท าพินัยกรรมเหมือนกัน ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้ว
ในข้อที่ 5.1 ข้างต้นนี้ แต่ในการน าหลักการดังกล่าวทั้งสองอย่างนี้ เข้ามาใช้กับการท าพินัยกรรมของ
สองประเทศนี้กับมีความแตกต่างกันออกไป เช่น ความแตกต่างในเรื่องความสามารถของผู้ท า
พินัยกรรม ขอบเขตเสรีภาพในการยกทรัพย์สินของผู้ท าพินัยกรรม แบบของพินัยกรรม และผล
ทางด้านกฎหมายของพินัยกรรม ซึ่งมีเนื้อหาตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

5.2.1  ความหมายของพินัยกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยมรดกแห่ง สปป.ลาว บัญญัติเรื่องการตกทอดมรดกตามพินัยกรรมไว้ 

ภาคที่ 3 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ก าหนดหลักการต่างๆ ของการท าพินัยกรรมเอาไว้ และการท าพินัยกรรมถือ

หลักอิสระในทาง
แพ่ง 

หลักกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน 

หลักเสรีภาพในการท า
พินัยกรรม (เสรีภาพใน

การแสดงเจตนา) 
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เป็นสิทธิพ้ืนฐานของปัจเจกชนในการแสดงเจตนาก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน ตามที่ได้
บัญญัติในมาตรา 24 คือ พลเมืองทุกคนมีสิทธิในการมอบทรัพย์ หรือยกทรัพย์ของตนให้กับบุคคลอ่ืน 
หรือสงวนไว้ให้ทายาทโดยธรรมของตนก็ได้ ตามเจตนารมณ์ของตนก่อนเสียชีวิต 

พินัยกรรมตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยมรดก แห่ง สปป.ลาว ได้ให้ความหมายไว้ใน
มาตรา 3 ข้อ 6 ก าหนดไว้ว่า “พินัยกรรมหมายถึงเอกสารทางด้านกฎหมาย ที่เจ้าของทรัพย์ได้แสดง
เจตนารมณ์ของตนเอง ด้วยการท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการเสนอด้วยวาจาโดยพร้อมหน้าพยาน
อย่างน้อย 3 คน ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนตามการบันทึกเอาไว้” ดังนั้น การท าพินัยกรรมตามกฎ 
หมายว่าด้วยมรดก ของ สปป.ลาว จึงไม่มีกฎเกณฑ์ หรือมีข้อก าหนดมากนักขอเพียงแต่เอกสารนั้น
สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเอกสารเป็นเอกสาร ที่เกิดจากความประสงค์ของเจ้ามรดกเขียน หรือ
ก าหนดไว้ก่อนตายก็ถือว่าเอกสารนั้นมีผลให้ได้ในทางกฎหมายแล้ว ตามค าพิพากษาศาลชั้นต้นแขวง
หลวงพระบาง เลขที่ 121/ขต พยานเข้าไปแจ้งความกับลองนายบ้าน (ลองผู้ใหญ่บ้าน) เพ่ือบอก
ข้อก าหนดพินัยกรรมที่ผู้ตายก าหนดไว้ก่อนตาย และนายบ้านก็ได้ท าการบันทึกจดข้อความที่พยาน
บอกไว้ ซึ่งหลักกฎหมายว่าด้วยมรดกเห็นว่าผู้จดข้อความเป็นผู้ที่ไม่มีอ านาจในการจดพินัยกรรม (ต้อง
เป็นพนักงานยุติธรรมเท่านั้น เรียกว่า พนักงานทะเทียนสาร หรือ สทส) แต่เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็น
ว่าพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมท่ีมีความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้น จึงให้มีผลใช้ได้ในทางกฎหมาย 

ส่วนการท าพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ได้บัญญัติหลักเกณฑ์
และวิธีการท าพินัยกรรมเอาไว้ใน บรรพ 6 ลักษณะ 3 ตามมาตรา 1646 บัญญัติว่า “บุคคลใดจะ
แสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือการต่างๆอันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้
ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้” จะเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ก็ได้
บัญญัติให้บุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สามารถยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอ่ืนได้โดยท าพินัยกรรม
ก าหนดไว้ ค าว่า “พินัยกรรม” ตามพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2553 ได้ให้ค านิยามไว้ว่า 
พินัยกรรม คือ เอกสารแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือการต่างๆ อันจะก็ให้
เกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนเองถึงแก่ความตาย และตามความเห็นของท่าน ศาสตราจารย์ 
ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ได้กล่าวว่า พินัยกรรมเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง (นิติกรรมฝ่ายเดียว) โดย
เคร่งครัดโดยสมบูรณ์เมื่อเขียนเสร็จ และจะมีผลบังคับเม่ือผู้เขียนถึงแก่ความตาย 

จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เราจะสังเกตเห็นได้ว่า ค าว่า พินัยกรรมตามกฎหมายของ 
สปป.ลาว และของไทยนั้น ถือว่าพินัยกรรมเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งที่มีผลใช้บังคับได้ในทาง
กฎหมาย  เหมือน กับนิติกรรมทั่วๆไป แต่สิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าประเด็นที่แตกต่างกันในเรื่องของ
พินัยกรรม ตามกฎหมายทั้งสองประเทศนี้ก็คือ เรื่องลักษณะทั่วไปของพินัยกรรม คือตัวที่ชี้ให้รู้ว่า
เอกสารนั้นเป็นพินัยกรรมหรือไม่ เช่น เรื่องความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม แบบของการท า
พินัยกรรม และขอบเขตุของการท าพินัยกรรมทั้ง หมดนี้ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการท า
พินัยกรรม และจะขาดองค์ประกอบใดหนึ่งไปไม่ได้ ถ้าไม่เช่นนั้นเอกสารนั้นก็ไม่ถือว่ามีความสมบูรณ์ 
และจะไม่มีผลใช้บังคับได้ในทางกฎหมาย 

  
5.2.2  ลักษณะท่ัวไปของพินัยกรรม 
ในเรื่องของลักษณะของพินัยกรรมนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ไม่ได้ก าหนด

เอาไว้ละเอียดเหมือนกันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ดังนั้น เมื่อผู้เขียนได้พิจารณาจาก
บทบัญญัติตามมาตรา 3 ข้อ 6 ของกฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป.ลาว จะเห็นได้ว่า พินัยกรรมจะมี
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ลักษณะอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ ต้องมีลักษณะเป็นเอกสาร หรือบทบันทึกทางด้านกฎหมาย และ
ลักษณะของการแสดงเจตนา การก าหนดการยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอ่ืนตามเจตนารมณ์ของ
ตนเอง  

1)  พินัยกรรมต้องมีลักษณะเป็นเอกสารหรือบทบันทึก 
ประการแรกท่ีจะถือได้ว่า เป็นพินัยกรรมได้นั้น คือ พินัยกรรมต้องเป็นเอกสาร หรือ

บทบันทึกเสีย ก่อน ถึงจะถือเป็นพินัยกรรมที่น่าเชื่อถือได้ หมายความว่า พินัยกรรมต้องท าเป็น
หนังสือซึ่งต้องมีการจดบันทึกข้อความพินัยกรรมเอาไว้ในกระดาษเท่านั้น เพราะว่าตามหลักกฎหมาย
มรดกของ สปป.ลาว แล้วภายหลังที่เขียนพินัยกรรมเสร็จแล้วผู้ท าพินัยกรรมต้องน าพินัยกรรมไปมอบ
ให้นายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) หรือไปให้ห้องการทะเบียนสารเก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงก าหนดวันเปิดการ
สืบทอด แต่ถ้าผู้เขียนหากได้จดหรือบันทึกใช้อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่กระดาษแล้ว หรือกล่าวด้วยวาจาแล้ว
น าไปให้ภาคส่วนที่รับผิดชอบ (ห้องการทะ เบียนศาล หรือ สทส) เก็บรักษาพินัยกรรมนั้น ต้องให้
ค าแนะน าแก้ผู้เกี่ยวให้ท าด้วยวิธีการจดบันทึกใช้กระ ดาษ เหตุผลก็เพ่ือเป็นการรับประกันไม่ให้มีการ
ถูกลบ หรือข้อความในพินัยกรรมนั้นเสียไป และท าให้พินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมที่น่าเชื่อถือได้ 
เพราะเป็นเอกสารทีไ่ด้ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ 

2)  พินัยกรรมจะต้องเป็นการแสดงเจตนาก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน 
ในการแสดงเจตนาก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้ามรดกนั้น ชึ่งสามารถท าได้

สองวิธี คือ ท าเป็นหนังสือ และกล่าวด้วยวาจาก็ได้ ถ้าพินัยกรรมที่ท าด้วยวาจานั้นต้องมีพยานอย่าง
น้อยสามคนร่วมด้วย ซึ่งผู้ท าพินัยกรรมไม่อาจท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของตนให้กับ
ผู้อื่นได ้ฉะนั้น ในการแสดงเจตนาก าหนดการเก่ียวกับทรัพย์สินในพินัยกรรมนั้นต้องเป็นทรัพย์สินของ
ผู้ท าพินัยกรรมเท่านั้น 

ดังนั้น เราจะสังเกตเห็นว่า ลักษณะของพินัยกรรมตามกฎหมายของ สปป.ลาว ไม่ได้
มีการก าหนดที่มีลักษณะโดยเคร่งครัดมากเหมือนดังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ที่ได้มี
การก าหนดลักษณะของพินัยกรรมโดยเคร่งครัด กล่าวคือ พินัยกรรมตามกฎหมายของ สปป.ลาว นี้
ขอเพียงแค่เป็นเอกสารที่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าเอกสารนั้น เป็นการแสดงเจตนาแท้จริงของผู้ท า
พินัยกรรมก็เพียงพอ และถือได้ว่าเป็นพินัยกรรมแล้ว 

ต่อกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ถือว่าพินัยกรรมเป็นนิติกรรมฝ่าย
เดียวโดยเคร่งครัดโดยสมบูรณ์เมื่อเขียนเสร็จ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้เขียนถึงแก่ความตาย เมื่อ
พิจารณาตามมาตรา 1646-1648 สามารถกล่าวได้ว่าพินัยกรรมเป็นค าสั่งสุดท้าย ที่ก าหนดการเผื่อ
ตายในเรื่องทรัพย์สินหรือในการต่างๆโดยท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงหมายความว่า เอกสาร
ใดหนึ่งจะเข้าข่ายว่าเป็นพินัยกรรมหรือไม่นั้นดังนี้  

 (1)  เป็นการก าหนดการเผื่อตาย 
มาตรา 1646 บัญญัติว่า “บุคคลใดจะแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายในเรื่อง

ทรัพย์สินของตนเอง หรือการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้” ใน
นี้ลักษณะของพินัยกรรมประการแรกก็ คือ เป็นการแสดงเจตนาก าหนดการให้มีผลเมื่อตนเองตายไป 
ถ้าก าหนดการให้มีผลในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าเป็นการยกให้ในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่
พินัยกรรม หมายความว่า จะถือเป็นพินัยกรรมนั้นต้องเป็นการแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายเท่านั้น 
ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรม ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2874/2547  
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 (2)  ต้องมีลักษณะเป็นค าสั่ง 
ประการต่อมาก็คือ ในการแสดงเจตนาก าหนดการในเรื่องของทรัพย์สิน หรือการ

ต่างๆนั้นต้องมีลักษณะเป็นค าสั่ง และค าสั่งนั้นต้องเป็นค าสั่งครั้งสุดท้ายของผู้ตายด้วย  กล่าวคือ ใน
การแสดงเจตนาก าหนดการในเรื่องทรัพย์ หรือการต่างๆในพินัยกรรมต้องท าเป็นลักษณะค าสั่ง และ
ค าสั่งนั้นต้องเป็นค าสั่งครั้งสุดท้ายของผู้ตาย ถ้าไม่เช่นนั้นในกรณีที่ผู้ท าพินัยกรรมหากได้ท าพินัยกรรม
ไว้หลายฉบับก็จะถือเอาฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่มีผลใช้บังคับได้เพราะคือค าสั่งครั้งสุดท้ายของผู้ตาย 
ถือเป็นความประสงค์สุดท้ายก่อนตาย 

(3)  พินัยกรรมต้องท าข้ึนโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ 
เมื่อเอกสารในพินัยกรรมเข้าข่ายตามลักษณะที่กล่าวมาในข้างต้นนี้แล้ว ยังไม่ถือ

ว่าเอกสารนั้นเป็นพินัยกรรม เพราะพินัยกรรมที่ท าข้ึนนั้นต้องท าให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายก าหนด
ไว้ในมาตรา 1648 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ดังนั้น เอกสารดังกล่าวหากได้ท าข้ึนตาม 3 ลักษณะที่ผู้เขียนได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว เอกสาร
นั้นก็ถือว่าเป็นพินัยกรรมตามกฎหมาย โดยไม่จ าเป็นต้องระบุว่าเอกสารนั้นเป็นพินัยกรรมก็ได้ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 336/2506 วินิจฉัยว่า “เอกสารซึ่งมีข้อความอันเป็นค าสั่งเผื่อตายอันเข้าลักษณะ
เป็นพินัยกรรม แม้จะไม่มีค าว่าพินัยกรรมเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นพินัยกรรมแล้ว” 

ในเนื้อหาในข้อนี้ คือ ลักษณะของพินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการท าพินัยกรรม ของ 
สปป และของไทย ซึ่งหากว่าเอกสารใดเข้าลักษณะดังกล่าวแล้วก็ถือได้ว่าเป็นพินัยกรรม และอีก
ประเด็นต่อไปนี้ก็คือเกณฑก์ าหนดความสมบูรณ์ของพินัยกรรม ซึ่งเป็นเกณฑ์ก าหนดผลของพินัยกรรม
ที่ท าเสร็จแล้วนั้นจะมีผลใช้บังคับได้ตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
5.2.3  ความสามารถในการท าพินัยกรรม 
เรื่องความสามารถในการท าพินัยกรรม ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลในการแสดงเจตนา

ก าหนด การเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลอ่ืนด้วยการท าพินัยกรรมก าหนดไว้ ถือเป็น
ความสามารถที่กฎหมายให้การรับรอง หรือก าหนดให้บุคคลผ็ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สามารถจัดการ
บริหารทรัพย์ สินของตนทั้งในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเมื่อตนถึงแก่ความตายไป ดังนั้น การท า
พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับบุคคลอ่ืน ถือว่าเป็นการยื่นต่อกรรมสิทธิ์ไปหาอีกบุคคลอ่ืน ตาม
เจตนารมณ์ของเจ้าของทรัพย์ด้วยพินัยกรรม เพ่ือท าให้ผลของพินัยกรรมเป็นไปตามเจตนาที่ แท้จริง
ของเจ้ามรดกนั้น กฎหมายจึงได้บัญญัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้เพ่ือเป็นตัวก าหนดความสมบูรณ์ของ
พินัยกรรมเอาไว้ และในนี้เรื่องความสามารถในการท าพินัยกรรมนี้ก็ถือหลักเกณฑ์หนึ่งที่ก าหนดความ
สมบูรณ์ของพินัยกรรมด้วย ซ่ึงประเด็นที่ผู้เขียนจะเสนอต่อไปนี้ก็คือ เกณฑ์อายุของผู้ท าพินัยกรรม 
ตามกฎหมายของ สปป.ลาวและของไทย เพราะว่ากฎหมายทั้งสองประเทศนี้ได้บัญญัติก าหนดเกณฑ์
ทางด้านอายุของผู้ท าพินัยกรรมเอาไว้แตกต่างกัน โดยมีเนื้อหาละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ฉบับใช้บังคับในปัจจุบัน ค.ศ. 2008 ของ สปป.ลาว มาตรา 35 
ข้อ (1) บัญญัติว่า “พินัยกรรมที่ท าข้ึนโดยบุคคลผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์ หรือผู้ที่เป็นบ้าเสียจิต 
ถือวาเป็นโมฆะ” ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายของ สปป.ลาว ได้ก าหนดเกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ท า
พินัยกรรมไว้สูงมาก ถ้าเทียบใส่สภาพสังคมลาวในปัจจุบันนี้ ตามมาตรา 24 ในกฎหมายว่าด้วยมรดก 



88 
 

ฉบับเก่าปี ค.ศ.1990 ได้บัญญัติให้บุคคลผู้ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์สามารถท าพินัยกรรมได้ และ
ผ่านการบังคับใช้กฎหมายมาตราดังกล่าวนี้ ก็ไม่มีปัญหาใดที่เป็นผลกระทบต่อผู้ท าพินัยกรรมแต่อย่าง
ใด ดังนั้น เหตุผลที่ผู้ เขียนไม่เห็นชอบในบทบัญญัติมาตรา 35 ใหม่นี้ เพราะว่าเป็นการจ ากัดสิทธิของ
ผู้ท าพินัยกรรมมากเกินไป และทั้งเป็นการขัดต่อแนวความคิดของหลักอิสระในทางแพ่ง และหลัก
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินด้วย จึงเห็นควรให้น าใช้เอามาตรา 24 เดิม ตามกฎหมายฉบับ ปี ค.ศ.1990 มา
บัญญัติไว้ในกฎหมายปี ค.ศ 2008 ที่ใช้บังคับในปัจจุบันด้วย 

ต่อกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ได้ก าหนดเกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ท า
พินัยกรรมไว้ในมาตรา 25 บัญญัติว่า “ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์” โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายเห็นว่า พินัยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ท าพินัยกรรมในการก าหนดการ
จัดการบริหารทรัพย์สินของตนเองก่อนตาย เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ผู้ท าพินัยกรรมต้องท าเอง แม้กระทั้ง
เป็นผู้เยาว์เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ก็ยอมสามารถท าพินัยกรรมได้ แต่กฎหมายก็ได้ก าหนดข้อจ ากัด
ของผู้เยาว์ในการท าพินัยกรรมเอาไว้เช่น ตามมาตรา 1652 บัญญัติว่า “บุคคลผู้อยู่ในความปกครอง
นั้น จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกของตนให้แก่ผู้ปกครองหรือคู่สมรส บุพกดรีหรือผู้สืบสันดาน 
หรือพ่ีน้องของผู้ปกครองไม่ได้จนกว่าว่าผู้ปกครองจะได้ท าค าแถลงการณ์ปกครองตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 1577 และตามมาตราต่อๆ ไป แห่งประมวลกฎหมายนี้เสร็จสิ้นแล้ว” ซ่ึงในนี้ถือเป็นข้อห้าม
เฉพาะแต่ความสามารถของผู้เยาว์ไม่ ให้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้ปกครอง และผู้
ต้องห้ามตามมา ตรา 1652 นี้เท่านั้น 

ดังนั้น จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้เขียนสามารถกล่าวสรุปได้ว่า กฎหมายของ สปป.ลาว 
และกฎหมายของไทย เกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมนี้ ซึ่งกฎหมายทั้งสองประเทศนี้ได้บัญญัติก าหนด
เกณฑ์อายุของผู้ท าพินัยกรรมไว้แตกต่างกัน เช่น ตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ได้ก าหนด
เกณฑ์อายุของผู้ท าพินัยกรรมตามมาตรา 35 ผู้ท าพินัยกรรมต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ส่วน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ตามมาตรา 25 บัญญัติให้ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เมื่อ
อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ เมื่อน ากฎหมายทั้งสองประเทศนี้มาเปรยีบเทียบกับในเรื่องของเกณฑ์ทางด้าน
อายุของผู้ท าพินัยกรรมแล้วผู้เขียนเห็นว่าเกณฑ์อายุตามกฎหมายของ สปป.ลาว ก าหนดให้ผู้ท า
พินัยกรรมมีความสามารถท าพินัยกรรมเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์นั้น เป็นการก าหนดที่สูงเกินไปถ้า
เทียบใส่สภาพทางด้านสังคมลาวในปัจจุบันนี้ ซึ่งเห็นสมควรเสนอแนะให้น าไปใช่ตามกฎหมายว่าด้วย
มรดก ปี ค.ศ.1990  มาตรา 24 เดิม ที่มีการก าหนดเกณฑ์อายุของผู้ท าพินัยกรรมต่ ากว่า คือ เมื่ออายุ
ครบ 15 ปีบริบูรณ์ เช่นเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยด้วย  

  
5.2.4  แบบของพินัยกรรม 
ตามท่ีกล่าวมาบ้างแล้วว่าเมื่อพินัยกรรม ถือเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งแล้ว ก็ต้องท าตามแบบ

ของนิติกรรมตามที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย แต่เนื่องจากว่าพินัยกรรมเป็นนิติกรรมแบบพิเศษที่มี
ลักษณะแตกต่างจากพฤตกิรรมทั่วไป ดังนั้น กฎหมายจึงได้ก าหนดแบบของพินัยกรรมเอาไว้ และผู้ท า
พินัยกรรมต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น พินัยกรรมที่ไม่ท าตามแบบที่กฎหมายก าหนด
ไว้ถือว่าเป็นพินัยกรรมที่ไม่มีความสมบูรณ์ และไม่มีผลใช้บังคับได้ทางด้านกฎหมาย 

แบบของพินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว มาตรา 26 ก าหนดไว้มี 2 แบบ 
คือ พินัยกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร และพินัยกรรมท าด้วยวาจา  
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1)  พินัยกรรมแบบท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือท าเป็นหนังสือ 
 ซ่ึงเป็นพินัยกรรมที่ท าขึ้นโดยผู้ท าพินัยกรรมเอง หรืออาจให้บุคคลอ่ืนท าให้ก็ได้ 

และต้องมีพยานอย่างน้อย 3 ร่วมด้วย ข้อก าหนดในพินัยกรรมนั้นต้องรักษาเป็นความลับจนกว่าถึงวัน
เปิดการสืบทอด ในเนื้อหาของพินัยกรรมนั้นต้องก าหนดสถานที่ วัน เดือน ปี จ านวนของทรัพย์สินที่
ก าหนดในพินัยกรรม ชื่อนามสกุลผู้ท าพินัยกรรม ผู้เขียนพินัยกรรม (กรณีให้ผู้อ่ืนเขียนให้ พยาน และ
ชื่อสกุลของผู้รับทรัพย์ในพินัยกรรมด้วย พินัยกรรมหลังจากเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ท าพินัยกรรม ผู้เขียน
พินัยกรรม พยานในพินัยกรรมลงลายนิ้วมือชื่อก ากับไว้ในพินัยกรรมด้วย จากนั้นให้น าพินัยกรรม
ดังกล่าวใช้ซองติดขัดให้สนิทแล้วน าไปจดทะเบียนที่ห้องการทะเบียนสาร หรือองค์การปกครองบ้าน 
(น านายบ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน) ก็ได้ 

2)  พินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา  
เป็นพินัยกรรมที่ท าขึ้นโดยบุคคลผู้ที่ไม่สามารถที่จะท าพินัยกรรม ตามแบบลาย

ลักษณ์อักษรได้ เนื่องจากสาเหตุตกอยู่ในสภาพใกล้จะเสียชีวิต ปล่อยหนัก และสาเหตุอ่ืน จะท า
พินัยกรรมแบบด้วยวาจาก็ได้ แต่ต้องมีพยานอย่างน้อย 3 คนร่วมด้วย พยานดังกล่าวต้องไปแจ้ง
ข้อความพินัยกรรมตามที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งไว้ต่อพนักงานส านักงานทะเบียนสาร หรือองค์การ
ปกครองบ้าน (น านายบ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน) พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ท าให้ผู้ท าพินัยกรรมไม่สามารถท า
พินัยกรรมแบบลายลักษณ์ษรได้ พนักงานส านักงานทะ เบียนศาล หรือองค์การปกครองบ้าน (น านาย
บ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน) ต้องจดบันทึกข้อความพินัยกรรมที่พยานมาแจ้งต่อตนไว้ หลังจากเสร็วแล้วก็
อ่านข้อความที่ตนบันทึกไว้นั้นให้พยานทั้ง 3 คนรับฝัง ภายหลังที่พยานรับฟังข้อความในพินัยกรรม
เห็นว่าถูกต้อง ตามที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งไว้แล้วก็ให้พยานดังกล่าวลงลายมือชื่อก ากับไว้ พร้อมทั้ง
พนักงานส านักงานทะเบียนสาร หรือองค์การปกครองบ้าน (น านายบ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน) ก็ลงลายมือ
ชื่อและประทับตราต าแหน่งก ากับไว้ในพินัยกรรม ให้น าพินัยกรรมที่ท าเสร็จเรียบ ร้อยแล้วนั้น ใส่ซอง
ติดขัดไว้จนกว่าถึงวันเปิดการสืบทอดมรดก 

ส าหรับแบบของพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ซึ่งได้
บัญญัติแบบของพินัยกรรมเอาไว้หลายแบบด้วยกัน คือ พินัยกรรมแบบธรรมดา มาตรา 1656 
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ มาตรา 1657 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง มาตรา 1658 
พินัยกรรมแบบเอกสารลับ มาตรา 1660 พินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา มาตรา 1663 พินัยกรรมท าใน
ต่างประเทศ มาตรา 1667 และพินัยกรรมท าในภาวการณ์รบ หรือสงคราม มาตรา 1668 ซ่ึงผู้ที่มี
ความประสงค์ที่จะท าพินัยกรรมสามารถท าตามแบบใดแบบหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ การท า
พินัยกรรมตามแบบต่างๆ ซึ่งมีลักษณะและหลักเกณฑ์ในการท าดังต่อไปนี้ 

(1)  พินัยกรรมแบบธรรมดา  
ตามท่ีบัญญัติในมาตรา 1656 บัญญัติไว้ว่า “พินัยกรรมนั้น จะท าตามแบบดั่งนี้ก็

ได ้กล่าวคือต้องท าเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ท าขึ้น และผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้
ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของ
ผู้ท าพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่
สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกับการท าพินัยกรรมตามมาตรานี้ 
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(2)  พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 
พินัยกรรมตามแบบนี้ เป็นพินัยกรรมที่ไม่มีวิธีการยุ่งยากเหมือนพินัยกรรมแบบ

อ่ืน ตามมาตรา 1657 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “พินัยกรรมนั้น จะท าเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ 
กล่าวคือผู้ท าพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่
สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ท าด้วยมือตนเอง และลงลายมือชื่อก ากับไว้” 

(3)  พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง 
มาตรา 1658 พินัยกรรมนั้น จะท าเป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได้ กล่าวคือ 
1.  ผู้ท าพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของ

ตนแก่กรม การอ าเภอต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน 
2.  กรมการอ าเภอต้องจดข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนั้นลงไว้ และ

อ่านข้อความนั้นให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานฟัง 
3.  เมื่อผู้ท าพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่า ข้อความที่กรมการอ าเภอจดนั้น

เป็นการถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญ 

4.  ข้อความที่กรมการอ าเภอจดไว้นั้น ให้กรมการอ าเภอลงลายมือชื่อและลง วัน
เดือน ปี ทั้งจดลงไว้ด้วยตนเองเป็นส าคัญว่า พินัยกรรมนั้นได้ท าขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติอนุมาตรา 1 
ถึงข้างต้น แล้วประทับตราต าแหน่งไว้เป็นส าคัญ 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่
สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรม พยาน และกรมการอ าเภอจะได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้” 

พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนี้ สามารถท านอกที่ว่าการอ าเภอได้ ตามมาตรา 
1659  

(4)  พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
ตามบทบัญญัติมาตรา 1660 บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น จะท าเป็นเอกสารลับก็

ได ้กล่าวคือ 
1.  ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม 
2.  ผู้ท าพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมนั้น แล้วลงลายมือชื่อคราบรอยผนึกนั้น 
3.  ผู้ท าพินัยกรรมต้องน าพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดงต่อกรมการอ าเภอ และ 

พยานอีกอย่างน้อยสองคน และให้ถ้อยค าต่อบุคคลทั้งหมดเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตน ถ้า
พินัยกรรมนั้นผู้ท าพินัยกรรมมิได้เป็นผู้เขียนเองโดยตลอด ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและ
ภูมิล าเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วย 

4.  เมื่อกรมการอ าเภอจดถ้อยค าของผู้ท าพินัยกรรมและวัน เดือน ปี ที่ท า
พินัยกรรมมาแสดงไว้บนซองนั้นและประทับตราต าแหน่งแล้ว ให้กรมการอ าเภอผู้ท าพินัยกรรมและ
พยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่
สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้” 
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(5)  พินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา 
ตามมาตรา 1663 บัญญัติว่า “เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะ

ท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนที่ก าหนดไว้ได้ เช่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรือเวลามีโรคระบาด 
หรือสงครามบุคคลนั้นจะท าพินัยกรรมด้วยวาจาก็ได้ 

เพ่ือการนี้ ผู้ท าพินัยกรรมต้องแสดงเจตนาก าหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยาน
อย่างน้อยสองคนซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ ที่นั้น 

พยานสองคนนั้น ต้องไปแสดงตนต่อกรมการอ าเภอโดยมิชักช้า และแจ้งข้อความ
ที่ผู้ท าพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจานั้น ทั้งต้องแจ้งวัน เดือน ปี สถานที่ที่ท าพินัยกรรมและพฤติการณ์
พิเศษนั้นไว้ด้วย 

ให้กรมการอ าเภอจดข้อความที่พยานแจ้งนั้นไว้ และพยานสองคนนั้นต้องลง
ลายมือชื่อไว้ หรอืมิฉะนั้นจะให้เสมอกับการลงลายมือชื่อได้ก็ต้องด้วยลงลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพยานลง
ลายมือรับรองสองคน” 

(6)  พินัยกรรมท าในต่างประเทศ 
ตามมาตรา 1667 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อคนในบังคับไทยจะท าพินัยกรรมใน

ต่างประเทศ พินัยกรรมนั้น อาจท าตามแบบซึ่งกฎหมายของประเทศที่ท าพินัยกรรมบัญญัติไว้ หรือ
ตามแบบท่ีกฎหมายไทยบัญญัติไว้ก็ได้ 

เมื่อท าพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายไทยบัญญัติไว้ อ านาจและหน้าที่ของ
กรมการอ าเภอตามมาตรา 1658, 1660, 1661, 1662, 1663 ให้ตกแก่บุคคลดงัต่อไปนี้ คือ 

1. พนักงานทูต หรือกงสุลฝ่ายไทย กระท าการตามขอบอ านาจของตน หรือ 
2. พนักงานใด ๆ ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายของต่างประเทศนั้น ๆ ที่จะรับบันทึก

ข้อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานได้ 
(7) พินัยกรรมท าในภาวการณ์รบ หรือสงคราม 
ตามมาตรา 1669 บัญญัติไว้ว่า “ในระหว่างเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวการณ์รบ

หรือการสงครามบุคคลที่รับราชการทหารหรือท าการเกี่ยวข้องอยู่กับราชการทหาร  จะท าพินัยกรรม
ตามแบบที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1658 มาตรา 1660 หรือมาตรา 1663 ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านั้น ให้
นายทหารหรือข้าราชการฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอ าเภอ 

บทบัญญัติวรรคก่อนให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลที่รับราชการทหารหรือท า
การเก่ียวข้องอยู่กับราชการทหารท าพินัยกรรมในต่างประเทศ ในระหว่างที่ปฏิบัติการเพ่ือประเทศใน
ภาวการณ์รบหรือการสงครามในต่างประเทศโดยอนุโลม และในกรณีเช่นว่านี้ ให้นายทหารหรือ
ข้าราชการฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทย 

ถ้าผู้ท าพินัยกรรม ตามความในสองวรรคก่อนนั้นป่วยเจ็บหรือต้องบาดเจ็บ และ
อยู่ในโรงพยาบาล ให้แพทย์แห่งโรงพยาบาลนั้นมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอ าเภอหรือ
พนักงานทูต หรือกงสุลฝ่ายไทย แล้วแต่กรณีด้วย” 

จากการศึกษาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของ สปป.ลาว และของกฎหมายไทย 
ในเรื่องแบบของพินัยกรรมแล้วน ามาเปรียบเทียบกัน พบว่าแบบของพินัยกรรมของกฎหมายทั้งสอง
ประเทศนี้มีแบบที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งต่อกับแบบของพินัยกรรมตามหลักกฎหมายของ สปป.ลาว นั้น 
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ผู้เขียนมีแนวคิดเห็นว่าเป็นแบบที่ไม่ควรคุมไปถึงเจตนารมณ์ของผุ้ท าพินัยกรรมเท่าที่ควร กล่าวคือ 
กฎหมายของ สปป.ลาว ไม่ได้ก าหนดแบบของพินัยกรรมไว้ในกรณีบุคคลบางประเภท เช่น บุคคลที่
เป็นพลเมืองลาวอยู่ในต่างประเทศ และบุคคลผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะการรบ หรือสงคราม เหมือนกับแบบ
ของพินัยกรรมตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ซึ่งเป็นเหตุที่ท าให้ผู้เขียนไม่เห็นด้วย 
และควรเพ่ิมแบบของพินัยกรรมดังกล่าว (พินัยกรรมแบบพิเศษ) เข้าไปบัญญัติไว้ในกฎหมายของ 
สปป.ลาวด้วย 
 

5.3  วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อก าหนดในเร่ืองทรัพย์สินพินัยกรรมตามกฎหมายไทยและลาว 
 

ตามที่ผู้เขียนกล่าวมาในเบื้องต้นแล้วว่า หลักอิสระในทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหลักการที่มีเนื้อหากว้างขวางมาก ดังนั้น ในการน าหลักการดังกล่าวนี้มาใช้และ
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยเรื่องพินัยกรรมจึงได้มีข้อก าหนดจ ากัดขอบเขตเอาไว้ด้วย ซึ่งข้อก าหนด
กฎหมายที่จ ากัดอ านาจดัง กล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อก าหนดจ ากัดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ท าพินัยกรรม 
ท าให้ผู้ท าพินัยกรรมไม่สามารถที่จะท าพินัยกรรมได้ตามที่กฎหมายก าหนด และถือว่าเป็นข้อห้ามตาม
กฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อ ไปนี้ 

 

5.3.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินในพินัยกรรมตามกฎหมายของ สปป.ลาว 
ตามกฎหมายของ สปป.ลาว สิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ในพินัยกรรม ถือเป็นสิทธิพ้ืนฐานของบุคคลที่กฎหมายให้การยอมรับ และคุ้มครองไว้ ซึ่งถือเป็น
แนวทางนโยบายของรัฐแห่ง สปป.ลาว เช่น กฎหมายว่าด้วยมรดก มาตรา 4 บรรพ 1 บัญญัติไว้ว่า 
“รัฐอ านวยความสะดวก ปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ให้บุคคลในการมอบทรัพย์ ยกทรัพย์ หรือท า
พินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอ่ืน” แต่เมื่อศึกษาตาม มาตรา 25 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน
กับพบว่า บทบัญญัติในมาตรา 25 นี้ได้ก าหนดจ ากัดขอบเขตสิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนา
ก าหนดการเกี่ยว กับทรัพย์สินไว้ ซ่ึงท าให้ผู้ท าพินัยกรรมไม่สามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตน
ได้ตามใจชอบ เนื้อหาของบัญญัติตามมาตรา 25 มีดังนี้ 

เจ้าของทรัพย์สินจะท าพินัยกรรมให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.  ถ้าเจ้ามรดกหากมีลูกหนึ่งคน สามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์ไม่เกินครึ่งหนึ่งของทรัพย์

ทั้งหมด หรือ (1/2) 
2.  ถ้าเจ้ามรดกหากมีลูกสองคน สามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์ไม่เกินหนึ่งส่วนสามของ

ทรัพย์ทั้ง หมด หรือ (1/3) 
3.  ถ้าเจ้ามรดกหากมีลูกสามคนขึ้นไป สามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์ไม่เกินหนึ่งส่วนสี่ของ

ทรัพย์ทั้ง หมด หรือ (1/4) 
เมื่อพินัยกรรมใดหากได้ก าหนดยกทรัพย์สินเกินจ านวนในข้างต้นแล้วส่วนที่เกิน ถือว่าเป็น

โมฆะ และส่วนที่เป็นโมฆะก็จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม 
ในบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ในวรรคท้าย เรามีข้อสังเกตเห็นว่า ถึงแม้ว่าผู้ท าพินัยกรรมมีความ

ประสงค์ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนทั้งหมดให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ งแล้ว ตามกฎหมายแล้วถึกว่า
พินัยกรรมฉบับดังกล่าวมีความบกพร่อง ซึ่งมีข้อก าหนดขัดกับมาตรา 25 แต่ไม่อาจท าให้พินัยกรรม
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นั้นเสียเปล่าไป หมาย ความว่า กฎหมายยังให้การเคารบให้หลักการแสดงเจตนาของผู้ตาย คือบัญญัติ
ให้เพียงส่วนที่เกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนดให้เป็นโมฆะ แต่ส่วนที่เกินก็ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ถึง
อย่างไร่ก็ดี ตามที่ผู้เขียนมีความ เห็นแย้งต่อบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ตลอดมา เพราะเป็นการจ ากัด
เสรีภาพในการแสดงเจตนาก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ท าพินัยกรรมมากเกินไป ส่งผลให้ผู้ท า
พินัยกรรมไม้สามารถท าพินัยกรรมได้โดยมิชอบ ซึ่งต่างจากหลักกฎหมายของไทยดังต่อไปนี้  

 

5.3.2  ข้อก าหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินในท าพินัยกรรมตามกฎหมายของไทย 
ดังที่ผู้เขียนกล่าวมาบ้างแล้วว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้ให้การยอมรับ 

หลักเรื่อง Ius Abutendi หรือ Abusus เป็นสิทธิในการจ าหน่ายจ่ายโอน ซึ่งเจ้าของทรัพย์มีสิทธิใน
การจ า หน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเมื่อถึงแก่ความตายไป จาก
การศึกษาตามประ มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยแล้วพบว่า กฎหมายของไทยมิได้บัญญัติจ า
กันขอบเขต ในการก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้ามรดกในการท าพินัยกรรมแต่อย่างใด 
กล่าวคือ ในการท าพินัยกรรมเจ้ามรดกสามารถที่จะยกทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนให้บุคคลอ่ืนได้
โดยเสรี ซึ่งสามารถยกทรัพย์ให้บุคคลอ่ืนได้ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ตามเจตนาของเจ้าของทรัพย์ 
โดยที่กฎหมายไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใด 

กรณีพินัยกรรมใดก าหนดยกทรัพย์สินของเจ้ามรดกทั้งหมดให้แก่บุคคลอ่ืน ถือว่าเป็นการตัด
สิทธิทายาทมิให้รับทรัพย์มรดก หมายความว่า ผู้ที่ไม่มีชื่อรับทรัพย์ตามพินัยกรรมจะไม้มีสิทธิในกอง
มรดกนั้น ถือเป็นการตัดมิให้รับมรดกโดยพินัยกรรม เช่น มาตรา 1608 วรรคท้าย บัญญัติว่า “เมื่อ
บุคคลใด ได้ท าพินัยกรรมจ าหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมดแล้ว ให้ถือว่าบรรดาทายาทโดยธรรมผู้ที่
มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรม เป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก”  

  
ตารางที่ 5.3  สรุปการเปรียบเทียบการท าพินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว และ 
                  ของไทย ดังต่อไปนี้ 

 
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดใน

การท าพินัยกรรม 
ประเทศ สปป.ลาว ประเทศไทย 

1. หลักการพื้นฐานในการ
ท าพินัยกรรม 

1. หลักอิสระในทางแพ่ง 
2. หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สิน 
3. หลักการกันส่วนมรดกให้แก่

ทายาทโดยธรรม 
 

1. หลักอิสระในทางแพ่ง 
2. หลักกรรมสิทธิ์ใน 
    ทรัพย์สิน 
3. หลักเสรีภาพในการท า   
    พินัยกรรม 

2. เกณฑ์ทางด้านอายุของ
ผู้ท าพินัยกรรม 

 

บุคคลผู้ที่จะท าพินัยกรรมได้
ต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 18 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป  

ผู้เยาว์สามารถท าพินัยกรรมได้เมื่อ
อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ 
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ตารางที่ 5.3  (ต่อ) 
 

  

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดใน
การท าพินัยกรรม 

ประเทศ สปป.ลาว ประเทศไทย 

3. แบบของพินัยกรรม พินัยกรรมสามารถท าตาม 2 
แบบ ดังนี้  
1. แบบลายลักษณ์อักษร 
2. แบบท าด้วยวาจา 

 

พินัยกรรมสามารถท าตามแบบ 
ดังนี้  
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา 
2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้ง
ฉบับ 
3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่าย
เมือง 
4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
5. พินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา 
6. พินัยกรรมท าในต่างประเทศ 
7. พินัยกรรมที่ท าในภาวการณ์
รบหรือสงคราม 

4.ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินในพินัยกรรม 

 

การท าพินัยกรรมยกทรัพย์สิน
ให้บุคคลอื่นใหป้ฏิบัติดังนี้ 

1. ถ้าเจ้ามรดกมีลูกหนึ่งคน 
สามารถท าพินัยกรรมได้ไม้ให้
เกินครึ่งหนึ่งของทรัพย์ทั้งหมด 
หรือ (1/2) 

2. ถ้าเจ้ามรดกมีลูกสองคน 
สามารถท าพินัยกรรมได้ไม่ให้
เกินหนึ่ งส่วนสามของทรัพย์
ทั้งหมด หรือ (1/3) 

3. ถ้าเจ้ามรดกมีลูกแต่สาม
คนข้ึนไป สามารถท าพินัยกรรม
ได้ไม้ให้เกินหนึ่งสี่ของทรัพย์
ทั้งหมด หรือ (1/4) 

 

เจ้ามรดก หรือเจ้าของทรัพย์
สามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สิน
ของตนให้บุคคลอ่ืนได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ได้ตามเจตนาของตน 
 

 



 
 

 
บทท่ี 6 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยมรดก แห่ง สปป.ลาว ปี ค.ศ 2008 ที่ใช้บังคับในปัจจุบันนี้ ได้

บัญญัติเรื่องของการท าพินัยกรรมแตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย เช่น การ
จ ากัดเรื่องทรัพย์สินของผู้ท าพินัยกรรม เรื่องความสามารถของผู้ท าพินัยกรรม (กรณีเกณฑ์อายุของ
ผู้ท าพินัยกรรม) และแบบของพินัยกรรม จึงท าให้กฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว มีปัญหา
เกี่ยวกับการท าพินัยกรรมเกิดขึ้น เช่นว่าเรื่องของการจ ากัดสิทธิของผู้ท าพินัยกรรมโดยมิชอบถือเป็น
การขัดต่อหลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย และกฎหมายไม่ได้ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ท าพินัยกรรม
เท่าที่ควรตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้น ในเนื้อหาของบทนี้ซึ่งผู้เขียนจะได้ท าการสรุปถึงเรื่องการท า
พินัยกรรมตามกฎหมายของ สปป.ลาว ในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยผู้เขียนจะเสนอแนะ
แนวความคิดเรื่องการท าพินัยกรรมตามหลักประมวลกฎ หมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาปรับใช้
ต่อกับกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข้ปัญหา เรื่องการท า
พินัยกรรมพินัยกรรมที่เกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
6.1  สรุปผลของการศึกษา 

 
กฎหมายว่าด้วยมรดก แห่ง สปป.ลาว ได้ยอมรับหลักอิสระในแพ่ง หลักกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สิน และหลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม จากประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศสมา
เป็นแม่ แบบในการร่างกฎหมายว่าด้วยมรดกฉบับท าอิสของ สปป.ลาว ในปี ค.ศ 1990 เป็นต้นมา จึง
ท าให้กฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว มีบทบัญญัติหลักการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม 
เพ่ือเป็นการจ ากัดอ านาจของผู้ท าพินัยกรรมเกินควร ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของทายาท คู่
สมรดและตัวของผู้ท าพินัยกรรม ซ่ึงได้ส่งผลท าให้ผู้ท าพินัยกรรม ไม่สามารถท าพินัยกรรมได้ตามใจ
ชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์ สินของตนในเมื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือกระทั้งเมื่อตนใกล้จะถึง
แก่ความตายไปก็ตาม 

จากหลักการที่กล่าวมาแล้ว ปัญหาของการท าพินัยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ 
สปป.ลาว ซึ่งมีหลายกรณี เช่นว่ากรณีเรื่องกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจแก่บุคคลบางประเภทในการท า
พินัยกรรมเท่าที่ควร (ไม่ได้ให้อ านาจแก่ผู้เยาว์ในการท าพินัยกรรมของบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะการรบ 
หรือสงคราม และพลเมืองลาวที่อยู่ต่างประเทศ เป็นต้น) แบบของพินัยกรรม และการจ าอ านาจใน
เรื่องทรัพย์สินในพินัยกรรม ซ่ึงปัญหาดังกล่าว เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะ 3 ของไทยแล้ว จะเห็นได้การท าพินัยกรรมตามหลัก
กฎหมายของไทย ไมม่ีปัญหาเช่นดังกฎ หมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงได้น าเอาแนวความคิด และหลักเกณฑ์ในการท าพินัยกรรมตามประมวล
กฎ หมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยมาศึกษา และวิเคราะห์เปรียบเทียบกันกับกฎหมายว่าด้วย
มรดกของ สปป.ลาว ในเรื่องพินัยกรรม เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันดูแล้ว ผู้เขียนพบว่า
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หลักเกณฑ์ต่างๆของกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว เป็นกฎหมายที่บัญญัติจ ากัดเสรีภาพของ
ผู้ท าพินัยกรรมมากเกิน ไป จึงเป็นเหตุส่งผลท าให้ผู้ท าพินัยกรรมไม่สามารถท าพินัยกรรมตาม
เจตนารมณ์ของตนเอง และกฎหมายยังมิได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิ์ของการท าพินัยกรรมบุคคลบาง
ประเภทเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับหลักกฎหมายของไทย ฉะนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรน าหลักเกณฑ์
เรื่องการท าพินัยกรรมตามหลักกฎหมายของไทยมาปรับใช้บังคับในกฎหมายว่าด้วยมรดก เรื่องการท า
พินัยกรรมของ สปป.ลาว เมื่อแก้ไขปัญหาตามกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการท าพินัยกรรมที่กล่าวมา
ข้างต้น และเพ่ือท าให้บทบัญญัติกฎหมายเรื่องการท าพินัยกรรมของ สปป.ลาว สอดคล้องกับสังคม
ลาว มีความทันสมัยตามหลักการตกทอดมรดกของสากลอีกด้วย 

 
6.2  ข้อเสนอแนะ 

 
ในปัจจุบัน สปป.ลาว ก าลังมีการปรับปรุง และปฏิรูประบบกฎหมาย ตามแนวทางนโยบาย

ของรัฐว่าด้วยการ “การสร้างรัฐแห่ง สปป.ลาว ให้กลายเป็นรัฐแห่งกฎหมายในปี ค.ศ. 2020” และใน
ปัจจุบัน สปป.ลาว ก าลังเตรียมความพร้อมในการจัดท าร่างประมวลกฎหมายแพ่งขึ้น หมายความว่า
ในปัจจุบันกฎ หมายของ สปป.ลาว ยังเป็นกฎหมายที่แยกกันอยู่เป็นเรื่อง ๆ เฉพาะเรื่องไปโดยไม่มี
การจัดท าเหมือนประ มวลกฎหมายของประเทศไทย  

ฉะนั้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้เขียนในการที่จะน าเสนอแนะแนวทางความคิดในการบัญญัติ
กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการท าพินัยกรรมด้วย ซึ่งผู้เขียนได้มีความคิดเห็นว่าควรน าเอาหลักเกณฑ์การ
ท าพินัยกรรมตามแนวทางตามประมวลของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาใช้เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งของ สปป.ลาว ในเรื่องพินัยกรรม เช่นว่าควรเพ่ิมหลักเสรีภาพใน
การแสดงเจตนา (เสรีภาพในการท าพินัยกรรม) และหลักเกณฑ์ต่างๆของการท าพินัยกรรม ซึ่งผู้เขียน
มีแนวความคิดในการเสนอแนะแนวทางในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการท าพินัยกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

6.2.1  เพิ่มหลักเสรีภาพในการท าพินัยกรรม 
เนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยมรดกได้บัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆที่เป็นข้อก าหนดจ ากัดเสรี 

ภาพในการท าพินัยกรรมมากเกินไป เช่น การจ ากัดสิทธิของผู้เยาว์มีให้ท าพินัยกรรม จ ากัดอ านาจใน
เรื่องการก าหนดทรัพย์สินในพินัยกรรม และไม้มีบทบัญญัติให้บุคคลลาวที่อยู่ต่างประเทศให้สามารถ
ท าพินัยกรรมได้เป็นต้น ซึ่งส่งผลท าให้บุคคลผู้ท าพินัยกรรมไม่สามารถท าพินัยกรรมได้ตามความ
ประสงค์ของตนเอง ทั้งเป็นการขัดกับเจตนาแรกของหลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย คือ หลักอิสรภาพ
ทางแพ่ง และหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

 ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรมีบทบัญญัติก าหนดให้สิทธิ์เสรีภาพของผู้ท าพินัยกรรมในการบริ 
หารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากว่าพินัยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือ
สิทธิเฉพาะตัวของผู้ท าพินัยกรรมในการก าหนดการต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน ฉะนั้น กฎหมายก็
ไม้จ าเป็น ต้องเข้ามาก าหนดจ ากัดมากเกินไป ซึ่งในกรณีนี้ต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทย ที่ไดก าหนดให้ผู้ท าพินัยกรรมสามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนเองได้อย่างเสรีโดยยึด
หลักที่ว่าเสรีภาพในการท าพินัยกรรม (Freedom of Testament) ซ่ึงเป็นหลักที่ถือเอาการแสดง
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เจตนาของเจ้ามรดกเป็นส าคัญ โดยเจ้ามรดกสามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับบุคคลใดก็ได้ 
และสามารถบริหารจัดการทรัพย์ของตนได้อย่างเต็มที่เท่าที่ไม้ขัดกับกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย 
และศิลป์ธรรมอันดีของประชาชน 
 

6.2.2  แก้ไขบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยมรดกเรื่องการท าพินัยกรรม 
จากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ในเรื่องพินัยกรรมแล้ว ผู้เขียน

เห็นว่าควรมีการบัญญัติเพ่ิมเติม ปรับปรุง บทบัญญัติเรื่องการท าพินัยกรรมในกฎหมายมรดก ในบาง
กรณี ดังต่อไปนี้ 

6.2.2.1  การท าพินัยกรรมของผู้เยาว์ 
การท าพินัยกรรมของผู้เยาว์ ตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ฉบับเดิมปี 

ค.ศ.1990 ซ่ึงเป็น ฉบับแรกท่ีได้ก าหนดให้ผู้เยาว์ที่มีอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่แต่งงานแล้ว) สามารถ
ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอ่ืนได้ กฎหมายดังกล่าวได้บังคับใช้มาสิบกว่าปีก็ถูกยกเลิก
ไป เมื่อมีการร่างกฎหมายว่าด้วยมรดก ฉบับปี ค.ศ. 2008 เป็นว่ากฎหมายว่าด้วยมรดกฉบับปี ค.ศ. 
1990 ถูกยกเลิกไป โดยเฉพาะการท าพินัยกรรมของผู้เยาว์ก็ถูกยกเลิกไปด้วย กล่าวคือ กฎหมายว่า
ด้วยมรดกของ สปป.ลาว ฉบับปีค.ศ. 2008 ที่ใช้บังคับอยู่ก าหนดมีให้ผู้เยาว์สามารถท าพินัยกรรมได้ 
หากอายุไม่ควร 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการก าหนดเกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ท า
พินัยกรรมสูงมากเกินไป ส่งผลท าให้ผู้ เยาว์ไม่สามารถท าพินัยกรรมได้ ต่างจากประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของไทยที่ได้บัญญัติให้ผู้เยาว์สามารถท าพินัยกรรมได้  

ฉะนั้น ผู้เขียนเห็นควรให้น าเอาบทบัญญัติเรื่องเกณฑ์อายุในการท าพินัยกรรมของ
ผู้เยาว์มาบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยมรดกเรื่องพินัยกรรม โดยการน าเอาบทบัญญัติแห่งมาตราเดิมที่
ให้อ านาจแก่ผู้เยาว์ ปี ค.ศ.1990 มาบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยมรดกฉบับปัจจุบันด้วย หรือท าการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ เพ่ือท าให้ผู้เยาว์สามารถท าพินัยกรรมได้ เหตุผลเพราะว่าการท า
พินัยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัว ซึ่งร่วมทั้งผู้เยาว์ด้วย ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของตนได้ตามความ
ประสงค์ของตนเอง 

6.2.2.2  แบบของพินัยกรรม 
แบบของพินัยกรรม ถือเป็นหนึ่งในหลัก เกณฑ์ของก าหนดความสมบูรณ์ของ

พินัยกรรม หมาย ความว่า การท าพินัยกรรมต้องท าตามแบบใดแบบหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้
เท่านั้น ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ได้ก าหนดแบบพินัยกรรมไว้ 2 แบบด้วยกัน คือ 
พินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักษร และพินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา ผ่านการศึกษากฎหมายว่าด้วย
มรดกของ สปป.ลาว เรื่องแบบของพินัยกรรม จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติก าหนดเพ่ือคุ้มครอง
บุคคลบางประเภทเท่าที่ควร กล่าวคือ กฎหมายไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการท าพินัยกรรมแบบ
พิเศษไว้อย่างชัดเจน และอีกอย่างในกรณีบุคคลลาวผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ก็ไม่มีบทบัญญัติก าหนดให้
สามารถท าพินัยกรรมได้ ส่งผลท าให้ผู้ท าพินัยกรรม ในกรณีดังกล่าวไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าที่ควร ซึ่งเป็นการขัดกับหลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ต่างประเทศเรื่องแบบของพินัยกรรม เห็นว่าได้มีการบัญญัติก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะก็คือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย ที่ได้มีการก าหนดแบบของพินัยกรรมเอาไว้หลาย
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แบบด้วยกัน เพ่ือให้ผู้ท าพินัยกรรมสามารถเลือกท าตามแบบใดหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่นว่า 
พินัยกรรมแบบธรรมดา พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง พินัยกรรม
แบบเอกสารลับ และพินัยกรรมที่ท าด้วยวาจา นอกจากแบบที่กล่าวมาแล้วกฎหมายของไทยยังได้
ก าหนดพินัยกรรมแบบพิเศษเอาไว้เพ่ือเป็นการคุ้มครองบุคคลบางประเภทผู้ที่ไม่สามารถท าพินัยกรรม
ตามแบบที่ได้กล่าวมานั้น ให้สามารถท าพินัยกรรมได้ เช่น พินัยกรรมที่ท าโดยบุคคลในภาวะ การรบ 
หรือสงคราม และพินัยกรรมที่ท าโดยบุคคลในต่างประเทศ 

จากกรณีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่ากฎหมายของ สปป.ลาว มิได้มีบทบัญญัติใน
เรื่องแบบพินัยกรรมพิเศษไว้เลย จึงท าให้บุคคลดังกล่าวนั้น ไม่สามารถที่จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์สิน
ของตนให้กับบุคคลอ่ืนได้ ดังนั้น ผู้เขียนเห็นควรน าเอาพินัยกรรมแบบพิเศษไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว เพ่ือเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการท าพินัยกรรมของบุคคล
ในกรณีดังกล่าว ให้สามารถท าพินัยกรรมได้ ทั้งเป็นการรักษารากฐานแนวความคิดของหลักอิสระ
ในทางแพ่งและหลักเสรี ภาพในทรัพย์สิน และสอดคล้องกับหลักกฎหมายว่าด้วยพินัยกรรมของสากล 

6.2.2.3  ข้อก าหนดเรื่องทรัพย์สินในพินัยกรรม 
เรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ท าพินัยกรรม ตามกฎหมายของ สปป.ลาว นี้

เป็นประเด็นของข้อโต้แย้งของนักกฎหมายทั้งหลายของ สปป.ลาว มาตั้งแต่เมื่อมีการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยมรดก ฉบับท าจิต ปี ค.ศ. 1990 จนถึงทุกวันนี้ ในการบัญญัติเรื่องการจ ากัดอ านาจ 
หรือขอบเขตทรัพย์สินที่ผู้ท าพินัยกรรมจะก าหนดลงในพินัยกรรม ซึ่งในนี้จะมีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ 
กลุ่มแรกที่ด้วยกับการจ ากัดขอบเขตทรัพย์สินของผู้ท าพินัยกรรม เพ่ือไม้ให้ผู้ท าพินัยกรรมสามารถท า
พินัยกรรมได้ตามใจชอบ ซึ่งเข้ามองว่าเป็นการคุ้มครอง หรือกันส่วนทรัพย์มรดกเพ่ือผลประโยชน์บาง
ประการเช่น เพ่ือตัวของผู้ท าพินัยกรรม เพ่ือกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมให้ได้รับมรดก เป็นต้น 
แต่ฝ่ายตรงข้ามกับมองว่า พินัยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลในการก าหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของตนเอง เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ใครก็ได้ ฉะนั้น กฎหมายไม่จ าเป็นต้องเข้าไปขัดขวางเพราะเป็นเรื่อง
เฉพาะตัวของผู้เกี่ยว แต่เมื่อเปรียบเทียบในกรณีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ไทยแล้วเห็นว่า ไม้มีบทบัญญัติในการก าหนดจ ากัด เรื่องขอบเขตทรัพย์สิน ที่จะก าหนดลงใน
พินัยกรรมแต่อย่างใด หมายความว่า ผู้ท าพินัยกรรมสามารถก าหนดพินัยกรรมเพ่ือจ าหน่ายทรัพย์สิน
ของตนเอง ให้บุคคลอ่ืนได้ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ จึงเห็นได้ว่าหลักกฎหมายของไทยได้ให้
ความส าคัญในเรื่องการแสดงเจตนาของผู้ท าพินัยกรรมเป็นอย่างมาก 

ฉะนั้น ผู้เขียนเห็นควรน าเอาหลักเกณฑ์ในการแสดงเจตนา ในการก าหนดทรัพย์สินใน
พินัยกรรมตามหลักกฎหมายของประเทศไทยมาบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยมรดกของ สปป.ลาว ใน
เรื่องทรัพย ์สินของผู้ท าพินัยกรรม เพื่อท าให้ผู้ท าพินัยกรรมสามารถจัดการบริหารทรัพย์สินของตนได้
ตามความประสงค์ของตน กล่าวคือ เจ้ามรดกสามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์บุคคลอ่ืนได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้เช่นเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยด้วย  
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สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
สัญติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร 

 
เลขที่ 237/ ปปท 

นครหลวงเวียงจันทน์, วันที่ 18/12/2008 
พระราชด ารัส  

ของประธานประเทศ 
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วย การสืบทอดมรดก (ฉบับปับปรุง) 
 

- อิงตามรัฐธรรมนูญ แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว หนวดที่ 6 มาตรา 67 ข้อ 1 
เกี่ยวกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่สภาแห่งชาติรับรองเอาแล้ว 

- อิงตามมติตกลงของสภาแห่งชาติ แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ฉบับเลขที่ 
222/สภช,วันที่ 8/12/2008 เกี่ยวกับการรับรองเอากฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมรดก (ฉบับปรับปรุง) 

- อิงตามหนังสือเสนอของคณะประจ าสภาแห่งชาติ ฉบับเลขที่ 38/คปจ วันที่ 16/12/2008 
 

ประธานประเทศ 
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

ออกพระราชด ารัส 
 

มาตรา 1 ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วย การสืบทอดมรดก (ฉบับปับปรุง) 
มาตรา 2 พระราชด ารัสฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงลายมือชื่อเป็นต้นไป 
 

                            ประธานประเทศแห่ง สปป ลาว 
                                   นาย จูมมาลี ไชยสอน 
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สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

สัญติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร 
 
สภาแห่งชาติ                                                                                                   
เลขที่ 02/ สภช 
                                                                                           นครหลวงเวยีงจันทน์, 
วันที่ 18/12/2008 

กฎหมาย 
ว่าด้วย การสืบทอดมรดก (มรดก) 

ภาดที ่1 
บทบัญญัติทั่วไป 

 

มาตรา 1 จุดประสงค์ 
กฎหมายว่าด้วยมรดก ก าหนดหลัการ ระเบียบการ มาตรการ เกี่ยวกับการตกทอดมรดก 

และการคุ้มครองมรดก เพ่ือรับประกันความถูกต้องและยุติธรรมของการตกทอดมรดก ท าให้สิทธิและ
หน้าที่เจ้าของมรดกและผู้สืบทอดได้รับการปฎิบัติอย่างแท้จริง เพ่ือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของสังคม 

 

มาตรา 2 การสืบทอดมรดก 
หมายถึง การตกทอดทรัพย์สิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ตาย ร่วมทั้งสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของ

ผู้ตายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิสืบทอดตามกฎหมายและตามพินัยกรรม 
 

มาตรา 3 อธิบายศัพท์ 
ค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในกฎหมายนี้ให้มีความหมาย ดังนี้ 
1. มรดกหมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ร่วมทั้งสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ตาย เว้น

แต่สิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายและสัญญาได้ก าหนดให้ผู้ตายต้องปฎิบัติเองในเวลาที่ผู้ตายมีชีวิตอยู่ 
2. ทรัพย์เดิม หมายถึง ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาก่อนการแต่งงาน ที่ได้มาจากการตกทอด

มรดกการมอบ หรือยกทรัพย์สินหลังการแต่งงานเฉพาะตัว 
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3. สินสมรส หมายถึง ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาในเวลาที่แต่งงานกันแล้ว เว้นแต่ทรัพย์สินของ
ใช้ส่วนตัว ที่ไม่มีราคาสูง 

4. การมอบทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพย์ของตนให้บุคคลอื่นโดยไม่มีเงื่อนไขในเวลาที่ยังมี
ชีวิตอยู่ 

5. การยกทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพย์ให้บุคคลอ่ืนโดยมีเงื่อนไข ในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ 
6. พินัยกรรม หมายถึง เอกสารทางกฎหมาย ที่เจ้าของทรัพย์สินได้แสดงเจตนารมณ์ ของ

ตนด้วยการท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเสนอด้วยวาจามอบให้บุคคลอ่ืน 
7. การตกทอดมรดกตามกฎหมาย หมายถึง การรับมรดกของผู้ที่มีสิทธิสืบทอดตามกฎ

หมายก าหนดไว้ 
8. การตกทอดมรดกตามพินัยกรรม หมายถึง การรับมรดกของผู้ที่มีสิทธิสืบทอดตามที่ได้

ก าหนดไว้ในพินัยกรรม 
 

มาตรา 4 นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมรดก 
รัฐให้ความสะดวก ปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของบุคคลในการมอบทรัพย์ ยกทรัพย์ หรือ

โอนทรัพย์สินให้บุคคลอื่น 
รัฐ ส่งเสริมให้บุคคลที่ได้รับการมอบทรัพย์ ยกทรัพย์สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตน

ได้รับเพื่อผลประโยชน์ของตน หรือของสาธารณะ 
 

มาตรา 5 มรดกของผู้ท่ีถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสียชีวิต 
เมื่อบุคคลใดที่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสียชีวิตแล้ว มรดกของบุคคลนั้นก็จะตกตกแก่ทายาทหาก 

ว่าต่อมาเม่ือผู้เกี่ยวหากยังมีชีวิตอยู่ ให้ผู้สืบทอดส่งทรัพย์สินที่ยังคงอยู่ให้แก่ผู้เกี่ยว และผู้ที่ถูกศาลสั่ง
ให้เป็นบุคคลที่เสียชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในการรักษาทรัพย์นั้นคืนแก้ผู้สืบ
ทอดด้วย 

ในกรณี ผู้ที่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสียชีวิตนั้น หากยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่มาทวงคืนทรัพย์นั้นในก า 
หนดเวลา 3 ปี ส าหรับสังหาริมทรัพย์ (เคลื่อนที่ได้) และ 6 ปี ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ (เคลื่อนที่มิได้) 
นับแต่วันที่ผู้เกี่ยวหากได้รู้ค าพิพากษาของศาล 

 

มาตรา 6 วันเวลาเปิดการตกทอดมรดก 
ให้เริ่มตั้งแต่วันที่เจ้ามรดกได้เสียชีวิตเป็นต้นไป 
ในกรณี ที่เจ้ามรดกหากเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสียชีวิตนั้น ให้ถือเอาวันที่ศาลได้มีค าสั่งเป็น

วันที่เริ่มเปิดการสืบทอดเป็นต้นไป 
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มาตรา 7 สถานที่เปิดการตกทอด 
ให้ถือเอาที่อยู่อาศัยสุดท้ายของเจ้ามรดกเป็นที่เปิดการตกทอดมรดก หากว่าเจ้ามรดกมีที่อยู่

อาศัยที่ชัดแจ้ง หรือมีที่อยู่อาศัยหลายแห่ง ให้ถือเอาสถานที่ที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่เป็นส าคัญ 
การเป็นการตกทอดมรดกต้องมีผู้สืบทอด ญาติพ่ีน้อง และพยานร่วมด้วย โดยท าเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และต่อหน้าพนักงานทะเบียนสาร หรือผู้ใหญ่บ้าน 
 

มาตรา 8 ประเภทของการตกทอดมรดก 
การตกทอดมรดกมี 2 ประเภท คือ 
1. การตกทอดมรดกตามกฎหมาย 
2. การตกทอดมรดกตามพินัยกรรม 

 
ภาดที่ 2  

การตกทอกมรดกตามกฎหมาย 
 

มาตรา 9 การตกทอดมรดกตามกฎหมาย 
การตกทอดมรดกตามกฎหมายเกิดข้ึนในกรณี ดังนี้ 
1. มรดกท่ีไม่ได้ท าพินัยกรรม 
2. พินัยกรรมตกเป็นโฆฆะ หรือผู้สืบทอดตามพินัยกรรมหากเสียชีวิตก่อนวันเปิดการตกทอด 
3. ผู้สืบทอดมรดกตามพินัยกรรมหากไม่รับมรดกตามพินัยกรรม 
4. มรดกท่ีเหลือจากการตกทอดตามพินัยกรรม 
 

มาตรา 10 ผู้ที่มีสิทธิสืบทอดมรดกตามกฎหมาย 
ผู้ที่มีสิทธิสืบทอดมรดกตามกฎหมายมี ดังนี้ 
1. ลูก (ลูกที่ให้ก าหนด หรือบุตร ลูกบุญธรรม ลูกต่างบิดามารดา) ของผู้เสียชีวิต 
2. สามีหรือภริยา ของเจ้ามรดกที่ยังมีชีวิตอยู่ 
3. ญาติฉายตั้ง (พอ แม่ ปู ยา พอเถ้า แม่เถ้า ทวด...) ของผู้ตาย 
4. ญาติฉายขวาง (พ่ี น้อง ลุ่ง ป้า น้าบ่าว น้าสาว ....) ของผู้ตาย 
5. รัฐหรือบุคคลอื่น ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ 

 

มาตรา 11 ล าดับในการตกทอดมรดก  
การแบ่งมรดกให้แก้ผู้สืบทอดมรดก ตามท่ีก าหนดไว้ใน มาตรา 10 ของกฎหมายฉบับนี้ ให้

ถือเอาบุคคลที่เป็นทายาทใกล้ชิดของผู้ตายเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับก่อน ส่วนผู้ที่เป็นทายาทตามล าดับ
ต่อไปจะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อไม่มีทายาทใกล้ชิดในล าดับแรกนั้น 
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มาตรา 12 วิธีการแบ่งมรดกให้แก่สามีหรือภริยา ที่ยังมีชีวิตอยู่ และลูก 
ในกรณีที่สามีหรือภริยาคนใดคนหนึ่งหากได้เสียชีวิตไป โดยสามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่และ

ลูกนั้น ให้ลูกของผู้ตายได้รับทรัพย์เดิมของผู้เสียชีวิต สามส่วนสี่ (3/4) และอีกหนึ่งส่วนสี่ 1/4 ให้ตก
เป็นของสามี หรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ส่วนสินสมรสให้แบ่งครึ่งกัน คือ สามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับ ครึง่หนึ่ง และอีก
ครึง่หนึ่งก็จะตกมาเป็นของลูกของผู้เสียชีวิต 

สามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิคุ้มครองมรดก ที่ตกทอดเป็นของลูกที่ยังไม่ถึงการ
เกษียณอายุ 

 

มาตรา 13 วิธีการแบ่งมรดกให้แก่สามีหรือภริยา ที่ยังมีชีวิตอยู่ และญาติฉายตั้ง 
ในกรณีที่สามีภริยาหากไม่มีลูก หากได้เสียชีวิตไปยังเหลือแต่สามีหรือภริยา และญาติฉายตั้ง 

วิธีแบ่งมรดกให้ปฎิบัติ ดังนี้ 
1. สามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้หรับส่วนแบ่งหนึ่งส่วนสาม 1/3 ของทรัพย์เดิม และอีก

สองส่วนสาม 2/3 นั้น ให้ตกเป็นของทายาทฉายตั้งแบ่งเป็นส่วนเสมอกัน 
2. สามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสทั้งหมด 
 

มาตรา 14 วิธีการแบ่งมรดกให้แก่สามีหรือภริยา ที่ยังมีชีวิตอยู่ และญาติฉายขวาง 
หากผู้เสียชีวิตไม่มีลูก ไม่มีญาติฉายตั้ง มีเพียงแต่สามีหรือภริยา และญาติฉายขวาง ตาม 

ล าดับใกล้ชิดของผู้ตาย จะได้รับมรดกที่เป็นทรัพย์เดิมของผู้ตายเพียงครึงหนึ่งเท่านั้น และอีกครึ่งหนึ่ง
ก็จะตกแก่สามีหรือภริยาของผู้ตาย 

วิธีแบ่งมรดกของญาติฉายขวางนั้นให้แบ่งเสมอกัน 
 

มาตรา 15 วิธีแบ่งมรดกระหว่างลูกของผู้เสียชีวิต 
วิธีแบ่งมรดกละหว่างลูกของผู้เสียชีวิตปฎิบัติ ดังนี้ 
1. หากเจ้ามรดกหากมีลูกครี่ง (ลูกที่ให้ก าเนิด) เท่านั้น มรดกท้ังหมดจะตกเป็นของพวกลูก

ของผู้ตาย และให้แบ่งเสมอกัน เว้นเสียแต่ทรัพย์เดิมของผู้เสียชีวิตที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 12 ของ
กฎหมายฉบับนี้ 

2.  หากผู้ตายหากมีลูกครีง่ ลูกบุญธรรม ลูกน้า (ลูกต่างบิดามารดา) มรดกที่เป็นสินสมรสให้
แบ่งเสมอกันตามข้อ 1 ข้างต้นของกฎหมายฉบับนี้ 

3. ลูกบุญธรรม มีสิทธิได้รับทรัพย์เดิมของผู้ตายเช่นกับกับลูกครี่ง และลูกน้า แต่ส าหรับลูก
น้าไม่มีสิทธิรับมรดกท่ีเป็นทรัพย์เดิมของบิดามารดาที่เสียชีวิต 

4. บุญธรรม ไม่มีสิทธิรับมรดกของบิดามารดาเดิมของตน เว้นเสียแต่มีพินัยกรรมก าหนดยก
ให้เท่านั้น 
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ส ารับลูกครี่ง ลูกบุญธรรม ลูกน้า ที่ได้ดูแล ผู้เป็นบิดามารดามาตลอดจนเสียชีวิต จะได้รับ
ส่วนแบ่งมากกว่าลูกคนอ่ืนๆ หนึ่งส่วน 

 

มาตรา 16 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา  
ทารกในครรภ์มารดา มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกของผู้ตายเช่นกัน ซึ่งมารดาจะเป็นผู้คุ้ม 

ครองรักษาไว้ให้ผู้เกี่ยว 
 

มาตรา 17 การตกทอดมรดกระหว่างหัวหน้าครอบครัวและผู้รับใช้ 
หากหัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตโดยไม่มีทายาทผู้ใด้สืบทอดมรดกแล้ว ผู้รับใช้ในครอบครัว

นั้น แต่ 3 ปีขึ้นไปก็จะมีสิทธิจะได้รับมรดกนั้น 
หากผู้รับให้ได้เสียชีวิตไปโดยไม่มีผู้สืบทอดมรดกแล้ว หัวหน้าครอบครัวก็จะมีสิทธิได้รับมรดก

ของผู้รับใช้เช่นกัน 
 

มาตรา 18 มรดกที่ไม่มีผู้สืบทอด 
เมื่อบุคคลใดหากได้เสียชีวิตไปโดยไม่มีทายาท หรือไม่ผู้ทายาทผู้ตายแล้ว ภายในเวลา 6 

เดือนทรัพย์มรดกนั้นก็จะตกเป็นของรัฐคุ้มครองไว้ 
หากเลยก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 40 ของกฎหมายฉบับนี้แล้วมรดกดังกล่าวก็

จะกล่ายมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ 
พนักงานทะเบียนสาร หรือผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมเปิดการสืบทอดมรดกจะเป็นผู้ก าหนดทรัพย์

มรดกส่วนใดหนึ่งของผู้ตาย เพ่ือใช้จ่ายในการท าศพ หรือ๙ระหนี้สินต่างๆ 
 

มาตรา 19 มรดกของพระภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช 
พระภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ที่มีทรัพย์สินก่อนบวช หรือมีในไลยะบวชนั้น มีสิทธิยกทรัพย์ 

มอบทรัพย์สินของตน ให้บุคคลอื่นได้ตามกฎหมาย 
ในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช หากได้เสียชีวิตไปไม่มีผู้สืบทอด หรือท าพินัยกรรมไว้

ทรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นของวัตรที่ผู่เกี่ยวอยู่อาศัยนั้น 
 

มาตรา 20 การตกทอดมรดกของสามีภริยาที่แยกกันอยู่ 
สามีภริยาที่แยกกันอยู่ แต่ไม่ได้หย่าร้างกันโดยถูกต้องตามกฎหมายนั้น ก็ยังมีสิทธิสืบทอด

มรดกเช่นกันและกันอยู่ เมื่ออีกฝ่ายหากเสียชีวิต 
 

มาตรา 21 การตกทอดมรดกแทนที่ 
เมื่อบุคคลผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมายหากได้เสียก่อนเจ้ามรดกแล้วผู้สืบทอดของบุคคลนั้น 

ก็มีสิทธิสืบทอดมรดกของผู้เกี่ยวตามล าดับ เมื่อผู้สืบทอดมรดกแทนที่นี้หากได้เสียชีวิต ก็ให้ผู้สืบทอด
ต่อไปของผู้เกี่ยวรับมรดกแทนที่ต่อๆ ไป 
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มาตรา 22 เงื่อนไขการสืบทอดมรดกแทนที่ 
ผู้สืบทอดมรดกแทนที่กันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
1. เป็นผู้สืบทอดตามกฎหมาย 
2. เป็นลูกของบุคคลที่มีสิทธิสืบทอดมรดก ซึ่งได้เสียชีวิตก่อน 
 

มาตรา 23 สิทธิของผู้สละมรดก 
ผู้ที่ได้สละมรดกท่ีตกเป็นส่วนของตนให้กับบุคคลอื่นแล้ว ยังมีสิทธิได้รับมรดกแทนที่ แต่ไม่ใช่

จ านวนส่วนที่ตนได้สละไปนั้น 
 

ภาดที่ 3 
การตกทอดมรดกตามพินัยกรรม 

 

มาตรา 24 สิทธิในการมอบทรัพย์ ยกทรัพย์ หรือท าพินัยกรรม 
พลเมืองทุกคนมีสิทธิมอบทรัพย์ ยกทรัพย์ หรือท าพินัยกรรมยก ให้บุคคลอื่นก็ได้ หรือสงวน

ไว้ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือเป็นสถานที่สักระรบูชา หรือสงวนไว้ให้ทายาทที่ขาดเขินทรัพย์ ตามเจต นา
รมณ์ของตนก่อนเสียชีวิตก็ได้ 

 

มาตรา 25 ขอบเขตในการมอบทรัพย์ ยกทรัพย์ หรือท าพินัยกรรม 
เจ้าของทรัพย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ จะมอบทรัพย์ ยกทรัพย์ หรือท าพินัยกรรม ให้ปฎิบัติ ดังนี้ 
1. หากเจ้ามรดกหากมีลูกหนึ่งคน ไม่ให้เกินครึงหนึ่ง หรือ 1/2 ของทรัพย์ทั้งหมด  
2. หากเจ้ามรดกหากมีลูกสองคน ไม่ให้เกินหนึ่งส่วนสาม หรือ 1/3 ของทรัพย์ทั้งหมด 
3. หากเจ้ามรดกหากมีลูกสามคนข้ึนไป ไม่ให้เกินหนึ่งส่วนสี่ หรือ 1/4 ของทรัพย์ทั้งหมด 
เมื่อการมอบทรัพย์ ยกทรัพย์ หรือท าพินัยกรรใดหากเกินขอบเขตท่ีกฎหมายแห่งมาตรานี้

ก าหนดไว้แล้ว ส่วนที่เกินนั้นถือเป็นโฆฆะ และให้น าไปแบ่งตามการสืบทอดตามกฎหมาย 
 

มาตรา 26 แบบของการท าพินัยกรรม 
พินัยกรรมสามารถท าขึ้นด้วย 2 แบบ ดังนี้ 
1. พินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักษร 
2. พินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา 
 

มาตรา 27 พินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักชร 
การท าพินัยกรรมแบบลายลักษณ์อักษรอาจท าโดยเจ้ามรดกเอง หรือให้ผู้อื่นท าให้ก็ได้ หาก

ให้ผู้อื่นเขียนให้ต้องมีพยานอย่างหน้อย 3 คนเข้าร่วม และต้องรักษาความลับจนกว่าจะถึงเว้นเปิกการ
ตกทอดมรดก 
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เนื้อหาพินัยกรรมนั้นต้องบ่อกสถานที่ วัน เดือน ปี ท าพินัยกรรม ประเภทและจ านวน
ทรัพย์สินที่ก าหนดในพินัยกรรม ชือสกุลของผู้มอบและผู้รับพินัยกรรม ผู้เขียนพินัยกรรม และพยาน 

ผู้มอบ ผู้เขียน และพยานต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ในพินัยกรรมด้วย 
พินัยกรรมหลังจากท าเสร็จแล้ว ต้องน าใช่ซองปิดให้ชนิดแล้วไปขึ้นทะเบียนน าพนักงานทะ 

เบียนสารที่อยู่ใกล้กับท่ีอยู่อาศัยของผู้ตาย หือน าไปเก็บไว้ที่องค์การปกครองบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) 
 

มาตรา 28 พินัยกรรมท าด้วยวาจา 
เจ้ามรดกผู้ที่ไม่สามารถท าพินัยกรรมตามแบบลายลักษณ์อักษรได้ เนื่องจากตกอยู่ในสภาพ

อันตรายใกล้เสียชีวิต ร่างกายอ่อนเพลีย และอ่ืนๆ จะท าพินัยกรรมตามแบบด้วยวาจาก็ได้โดยต่อหน้า
พยานอย่างน้อย 3 คน 

พยานดังกล่าวต้องแจ้งข้อความทั้งหมดที่เจ้ามรดกได้สั่งไว้ก่อนตาย ต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทะเบียนสาร หรือคณะกรรมการปกคอรงบ้านในทันที และพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ท าให้ผู้ท าพินัย กรรม
ไม่สามารถท าพินัยกรรมได้ตามแบบลายลักษณ์ษรได้ 

พินัยกรรมที่ท าด้วยวาจานั้น จะไม่มีผลบังคับใช่ได้เมื่อเลยก าหนดเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่เจ้า
มรดกคืนปกติแล้ว 

 

มาตรา 29 ผู้สืบทอดส ารอง 
ผู้ท าพินัยกรรมมีสิทธิแต่งตั้งผู้สืบทอดส ารอง เพ่ือแทนที่ผู้สืบทอดมรดก ซึ่งตนได้ก าหนดไว้ใน

ก่อนแล้ว ในกรณีที่ผู้สืบทอดหากเสียชีวิตก่อนการเปิดพินัยกรรม หรือไม่รับเอาทรัพย์ตามพินัยกรรม
นั้น 

 

มาตรา 30 สิทธิของผู้สืบทอดมรดกตามพินัยกรรม 
ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมนั้น นอกจากจะได้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมแล้ว ยังมีสิทธิได้รับส่วน

แบ่งมรดกตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ด้วย 
 

มาตรา 31 ผู้ไม่มีสิทธิรับทรัพย์ตามพินัยกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผู้เขียนพินัยกรรม พยาน สามีหรือภริยา และบรรดาลูกของพวกเก่ียว ไม่มีสิทธิรับทรัพย์ตาม

พินัยกรรมนั้น 
 

มาตรา 32 การแต่งตั้งผู้คุ้มครองมรดก 
เจ้ามรดกมีสิทธิแต่งตั้งผู้คุ้มครองมรดก กรณีที่ผู้เกี่ยวหากมีความประสงค์ท าพินัยกรรมยก

ทรัพย์ให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือคนบ้า เสียจิต 
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ผู้คุ้มครองนั้นอาจแต่งตั้งผู้ปกครองอ่ืนแท่นตนก็ได้ เว้นแต่ในกรณีหากได้ก าหนดไว้อย่างอ่ืนใน
พินัยกรรม 

สิทธิของผู้คุ้มครองมรดกจะตกไป เมื่อเด็กนั้นบันลุนิติภาวะ 18 ปี หรือผู้เป็นบ้า เสียจิตหาก
กับคืนดีเป็นปกติ 

 

มาตรา 33 การเปลี่ยแปลง หรือการลบล้างพินัยกรรม 
เจ้ามรดกมีสิทธิเปลี่ยนแปลง หรือลบล้างพินัยกรรมที่ตนท าขึ้นได้ทุกเวลา ด้วยการท า

พินัยกรรมใหม่ 
พินัยกรรมที่ท าขึ้นใหม่นั้น จะลบล้างพินัยกรรมฉบับเก่า ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่มีข้อ 

ความขัดกับพินัยกรรมฉบับใหม่ 
 

มาตรา 34 สาเหตุที่ท าให้พินัยกรรมเสียเปล่า 
พินัยกรรมที่ท าขึ้นจะเสียเปล่าด้วยสาเหตุ ดังนี้ 
1. ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหากได้เสียชีวิตก่อนเจ้ามรดก 
2. ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมหากได้สละมรดก 
3. ทรัพย์สินในพินัยกรรมได้สูญหาย หรือถูกท าร้ายโดยเจ้ามรดก 
4. พินัยกรรมเป็นโฆฆะ 
 

มาตรา 35 พินัยกรรมเป็นโฆฆะ 
พินัยกรรมจะตกเป็นโฆฆะในกรณี ดังนี้ 
1. พินัยกรรมที่ท าข้ึนโดยบุคคลที่อายุไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์ หรือบุคคลที่เป็นบ้า เสียจิต 
2. พินัยกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดแจ้ง 
3. พินัยกรรมที่ท าข้ึนด้วยการถูกบังคับ ถูกลอกหรือท าพินัยกรรมปลอม 
4. พินัยกรรมที่ยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลที่ก าหนดไว้ในมาตรา 31 ของกฎหมายฉบับนี้ 
 

มาตรา 36 การแต่งตั้งผู้ปฎิบัติพินัยกรรม 
ผู้ปฎิบัติพินัยกรรมอาจถูกแต่งตั้งโดย 
1. เจ้ามรดก 
2. บุคคลที่ได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรม หรื่อผู้ใดผู้หนึ่งที่มีสิทธิสืบทอดมรดก 
3. ศาล ในกรณีที่เจ้ามรดกหากมิได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรม หรือผู้ถูกแต่งตั้งนั้นได้เสียชีวิต 

หายสาบสูญ ไร้ความสามารถ หรือไม่ย่อมปฎิบัติ 
 
 
 



113 
 

มาตรา 37 สิทธิและหน้าที่ของผู้ปฎิบัติพินัยกรรม 
พินัยกรรมจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเท่านั้น 
ผู้ปฎิบัติพินัยกรรม มีสิทธิท าทุกสีงทุกอย่างตามควร และสมเหตุสมผลเพ่ือปฏิบัติพินัยกรรม

ให้ปรากฎผลเป็นจริง 
ผู้ปฎิบัติพินัยกรรมจะไม่มีสิทธิได้รับค่าแรงในการปฎิบัติพินัยกรรม แต่มีสิทธิได้รับค่าสินไหม

ทดแทนการใช้จ่ายในการปกปักรักษามรดก และการคุ้มครองมรดกนั้น 
ผู้ปฎิบัติพินัยกรรมมีหน้าที่ในการรายงาน เกี่ยวกับการจัดตั้งปฎิบัติพินัยกรรมต่อทายาทผู้สืบ

ทอดมรดกรับทราบ 
 

ภาดที่ 4 
การรับ การสละ และการเสียสิทธิในการตกทอดมรดก 

 

หนวดที่ 1  
การรับ และการสละมรดก 

 

มาตรา 38 การเสนอเปิดการสืบทอดมรดก 
บุคคลผู้ที่มีสิทธิสืบทอดมรดกมีสิทธิเสนอให้เปิดการสืบทอดในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่มีการ

ก าหนดไว้ในพินัยกรรม หรือมีการตกลงกันไว้อย่างอ่ืน 
ในกรณี ที่มีผู้สืบทอดคนใดหนึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 18 ปี อาจเลื่อนเวลาการเปิดการสืบทอด

ออกไปก็ได้ แต่ในกรณีท่ีมีการแบ่งมรดกในเวลานั้นต้องมีพนักงานทะเบียนสาร หรือผู้ใหญ่ บ้านรวม
ด้วย 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหากสามีหรืภริยาคนใดหากได้เสียชีวิต และผู้ที่มีชีวิตอยู่นั้นได้แต่งงานใหม ่
บรรดาลูกก็มีสิทธิเสนอให้แบ่งมรดกได้ 

 

มาตรา 39 การท าบัญชีมรดก 
การแบ่งมรดกทุกค้ังต้องท าบัญชีทรัพย์สินต่างๆของเจ้ามรดก ดังนี้ 
1. ทรัพย์สิน ซึ่งเจ้ามรดกให้บุคคลอื่นกู้ยืม หรือบัญชีเงินฝาก จ าน าผู้อ่ืน ถูกโก่ง ปิดบัง เอา

ก่อนการเสียชีวิต 
2. การใช้จ่ายต่างๆในงานศพ และการช าระะหนี้สินของเจ้ามรดก 
หลังจากท่ีท าบัญชีต่าง ๆ เสร็จแล้ว ผู้สืบทอดมรดกจึงน ามรดกดังกล่าวมาแบ่งกัน 
 
 
 
 



114 
 

มาตรา 40 อายุความในการร้องฟ้องเอามรดก 
สิทธิในการฟ้องร้องเอามรดกสามารถท าขึ้นได้ในก าหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกได้

เสียชีวิตเป็นต้นไป หากเลยก าหนดเวลาไปสิทธิในการร้องฟ้องก็จะตกไป เว้นแต่ในกรณีที่ผู้สืบทอด
มรดกนัน้ยังไม่ถึงเกษียณอายุ 18 ปี ภายหลังที่เจ้ามรดกเสียชีวิต หรือมีสาเหตุอ่ืน 

 

มาตรา 41 การแบ่งมรดกที่อยู่ใต้การคุ้มครองของผู้สืบทอดมรดกใดหนึ่ง 
ผู้สืบทอดมรดกท่ีได้คุ้มครองมรดก ซึ่งไม่ได้ท าการแบ่งปันนั้น มีสิทธิเสนอให้แบ่งมรดกดัง 

กล่าวนั้นได้ทุกเม่ือ แม้ว่าอายุความในมาตรา 40 ของกฎหมายฉบับนี้ จะเลยไปแล้วก็ตาม 
 

มาตรา 42 การรับมรดก 
ผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย ต้องแสดงเจตนารมณ์ของตนในการรับเอามรดกต่อองค์การ

ปกครองบ้านสถานที่เปิดการตกทอดมรดกนั้น 
ผู้สืบทอดมรดกตามพินัยกรรมต้อง ต้องแสดงเจตนารมณ์ของตนรับเอามรดกตามพินัยกรรม

อยู่ที่ส านักงานทะเบียนศาลสถานที่เก็บรักษาพินัยกรรม หรือน าองค์การปกครองบ้าน 
ผู้รับมรดกนั้นต้องแสดงเจตนารับเอามรดกในก าหนดเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันเปิดการสืบ

ทอดเป็นต้นไป 
กรณีมีการสละมรดกนั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิในการตกทอดมรดกที่ถูกสละนั้น ต้องเอามาแสดงเจต 

นารมณ์ในการรับเอามรดกภายในก าหนดเวลาที่ยังเหรื่อหากเวลาที่ยังเหลือนั้นหากเกิน 3 เดือน ผู้
เกี่ยวมีสิทธิร้องต่อศาลให้ท าการเลื่อนไลยะเวลาออกไปอีกก็ได้ แต่ไม่ให้เกิม 3 เดือน 

พนักงานทะเบียนศาล หรือผู้ใหญ่บ้าน ต้องออกใบยั่งยื่นการรับมรดกให้แก่ผู้สืบทอดไว้เป็น
หลักฐาน 

 

มาตรา 43 มรดกที่ไม่ได้รับเอาตามก าหนดเวลา 
มรดกของผู้ที่ไม่ได้เอามารับเอาตามก าหนดเวลามาตรา 42 วรรค 3 ของกฎหมายฉบับนี้ และ

เมื่อมรดกดังกล่าวหากตกทอดแก่ผู้สืบทอดคนอ่ืน หรือของหลวงแล้ว มรดกดังกล่าวจะถูกส่งคืนก็ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้สืบทอดดังกล่าว หรือมีค าวินิจฉัยของศาลเท่านั้น 

ในกรณีที่ผู้สืบทอดมรดกหากได้เสียชีวิตหลังวันเปิดการตกทอดมรดกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับมร 
ดกตามไลยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 42 วรรค 3 ของกฎหมายฉบับนี้ ก็ให้มรดกดังกล่าวนั้นตกทอด
แก่ทายาทของผู้เกี่ยว  

 

มาตรา 44 ขอบเขตในการชี้ขาดมรดก 
ก่อนการเปิดการสืบทอดมรดก หรือก่อนการรับใบยันยื่นรับมรดกนั้น ผู้ปกครองหรือผู้สืบ

ทอดที่ได้คุ้มครองมรดก ไม่มีสิทธิชี้ขาดมรดกดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ได้ใช้จ่าย ดังนี้ 
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1. ค่าใช้จ่ายในการดูแล่ จัดงานศพของเจ้ามรดก 
2. ค่าใช้จ่ายในการดูแล่บุคคลที่ผู้ภายใต้การคุ้มครองดูแล่ของเจ้ามรดก 
3. ช าละค่าแรง และอ่ืนๆ ที่ตกเป็นหน้าที่ของเจ้ามรดก 
4. ปกป้องและคุ้มครองมรดก 
 

มาตรา 45 การสละมรดก 
ผู้สืบทอดมรดกอาจสละมรดกที่ตนได้รับให้บุคคลอ่ืนก็ได้ การสละมรดกให้ปฎิบัติภายในเวลา 

6 เดื่อน นับแต่วันเปิดการตกทอดมรดกเป็นต้นไป 
ผู้สละมรดกตามกฎหมาย ต้องแสดงเจตนารมณ์ในการสละมรดกที่ตนได้รับเป็นลายลักษณ์

อักษร ต่อองการปกครองบ้านโดยแจ้งชือสกุลบุคคลที่ตนสละให้ 
ผู้สละมรดกตามพินัยกรรมต้องแสดงเจตนารมณ์ในการสละมรดกท่ีตนได้รับเป็นลายลักษณ์

อักชร ต่อส านักงานทะเบียนสาร โดยแจ้งชือสกุลบุคคลที่ตนสละให้ 
ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งชื่อสกุลของบุคคลที่ตนสละให้นั้น มรดกดังกล่าวก็จะตกไปยังทายาทผู้สืบ

ทอดอ่ืนตามกฎหมาย 
 

มาตรา 46 การสละมรดกของบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางการประพฤติ 
ผู้สืบทอดมรดกท่ีมีอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ หรือเป็นบ้า เสียจิตจะสละมรดกไม่ได้ เว้นแต่

ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองเท่านั้น 
 

หนวดที่ 2 
การเสียสิทธิสืบทอดมรดก 

 

มาตรา 47 การเสียสิทธิสืบทอด 
ผู้สืบทอดมรดกจะเสียสิทธิสืบทอดมรดก ดังนี้ 
1. การโก่ง และการปิดบังทรัพย์สินมรดก 
2. และกรณีท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 49 และมาตรา 50 ของกฎหมายฉบับนี้  
 

มาตรา 48 การโก่ง และการปิดบังมรดก  
ผู้สืบทอดมรดกหากได้ท าการโก่ง และปิดบัง มรดกหลายกว่าจ านวนส่วนแบ่งที่ตนควรจะ

ได้รับ จะไม่มีสิทธิรับมรดกแต่อย่างใด และต้องส่งทรัพย์สินที่ตนเอาไปนั้นคืนทั้งหมด แต่หากการโก่ง 
หรือปิดบังมรดกนั้นหากน้อยกว่าหรือเท่ากับส่วนแบ่งที่ตนควรจะได้รับแล้ว ก็ไม่มีสิทธิรับมรดกนั้นเลย 

ในมาตรานี้ จะไม่มีผลบังคับใช้กับผู้สืบทอดมรดกตามพินัยกรรม ซึ่งเจ้ามรดกได้ท าพินัย 
กรรมให้ผู้เกี่ยวแล้ว  



116 
 

มาตรา 49 การเสียสิทธิในการสืบทอดมรดกของบิดามารดา และลูก 
บิดามารดาที่ถูกศาลสั่งให้ขาดจากการเป็นบิดามารดา จะไม่มีสิทธิสืบทอดมรดกของลูก ส่วน

ลูกก็ไม่มีสิทธิสืบทอดมรดกของบิดามารดาเหมือนกัน เว้นแต่ลูกที่ยังไม่ถึงอายุครบ 18 ปี 
กรณีท่ีบิดามารดาหากไม่ปฎิบัติหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกตามค าสั่งของศาล ก็ไม่มีสิทธิสืบทอด

มรดกของลูก ส่วนผู้ที่อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์แล้ว หากไม่ปฎิบัติหน้าที่ในการเลี้ยงดูบิดามารดาของ
ตนตามค าสั่งของศาล ก็ไม่มีสิทธิรับมรดกของบิดามารดาของตนเหมือนกัน 

 

มาตรา 50 การเสียสิทธิสืบทอดมรดกตามกฎหมาย และตามพินัยกรรม 
การเสียสิทธิสืบทอดมรดกตามกฎหมาย และตามพินัยกรรม มีดังนี้ 
1. ผู้ที่มีค าพิพากษาของศาลว่า เป็นผู้ที่มีเจตนา หรือพยายามท าร้ายเจ้ามรดกและผู้สืบทอด

อ่ืนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ เพื่อเอามรดก 
2. ผู้ได้ท าร้าย ปิดบัง หรือปลอมแปลงพินัยกรรมทั้งหมดหรือบ่างส่วน 
3. ผู้ที่อยูใ่นจังหวัด หรืออ าเภอเดีวยกันกับผู้เสียชีวิต เมื่อรู้หรือควรรู้ข่าวการเสียชีวิตของเจ้า

มรดกแล้ว ไม่มาร่วมงานศพ หรือไม่ได้มอบหมายให้บุคคลอ่ืนมาแทนตนโดยไม่มีเหตุผล 
4. ผู้ได้ขมขู่ เจ้ามรดกให้ท า พิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมทั้งหมดหรือบ่างส่วน 
5. ผู้ที่ได้ปิดบัง หรือให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิดต่อชีวิตสุขภาพของเจ้ามรดก 
6. ผู้ที่มีค าพิพากษาว่า ได้หาความเทร็จ ใส่เจ้ามรดกหรือผู้สืบทอดคนอ่ืน ตามท่ีได้ก าหนดใน

มาตรา 163 ของกฎหมายอาญา 
บุคคลที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ จะเสียสิทธิสืบทอดมรดกก็ต่อเมื่อ เจ้ามรดกที่ได้แสดงเจตนาเป็น

ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เว้นแต่เจ้ามรดกหากได้เสียชีวิตก่อนตามข้อ 1,3 และ 5 ของมาตรานี้ 
หากว่าบุคคลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ หากมีการประพฤติที่มิชอบ ไม่ยินยอมอยู่ใต้การปก ครอง

ของบิดามารดา ในการเลี้ยงดู ทั้งท่ีตนเองมีความสามารถก็ถือว่าเป็นผู้เสียสิทธิสืบทอดมร ดก และให้
ปฎิบัติตามมาตรา 49 วรรค 2 ของกฎหมายฉบับนี้ 

 
มาตรา 51 การพึกถอนการเสียสิทฺสืบทอดมรดก 

  เจ้ามรดกอาจเพิกถอนการเสียสิทธิสืบทอดมรดกตามท่ีก าหนดไว้ใน มาตรา 50 ของกฎ 
หมายฉบับนี้ ด้วยการแสดงเจตนาของตนโดยมีหลักฐาน หรือพยาน 
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ภาดที่ 5 
การคุ้มครองมรดก และความรับผิดชอบของผู้สืบทอด 

 

หนวดที่ 1 
การคุ้มครองมรดก 

 

มาตรา 52 การคุ้มครองมรดก 
เมื่อมีการร้องขอให้มีการคุ้มครองมรดก จากผู้สืบทอด หรือในกรณีท่ีจ าเป็น พนักงานทะ 

เบียนศาล หรือผู้ใหญ่บ้านสถานที่เปิดการสืบทอดมรดกนั้น ต้องวางมาตราการคุ้มครองมรดก หรือ
แต่งตั้งผู้คุ้มครองมรดก เพ่ือรับประกันผลประโยชน์ของผู้สืบทอด และเจ้าหนี้ 

 

มาตรา 53 บุคคลที่ไม่มีสิทธิเป็นผู้คุ้มครองมรดก 
บุคคลที่ไม่มีสิทธิเป็นผู้คุ้มครองมรดก มีดังนี้ 
1. ผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ ์
2. ผู้เป็นบ้า เสียจิต 
3. ผู้ที่มีค าพิพากษาของศาล ให้เป็นผู้ล้มละลาย ในไลยะต้องห้าม 
4. ผู้ที่ค าพิพากษาของศาล ถอนสิทธิในการเป็นบิดามารดา และผู้เสียสิทธิสืบทอดมรดก ตาม

มาตรา 49 และมาตรา 50 ของกฎหมายฉบับนี้ 
 

มาตรา 54 สิทธิและหน้าที่ของผู้คุ้มครองมรดก 
สิทธิและหน้าที่ของผู้คุ้มครองมรดก มีดังนี้ 
1. ท าบัญชีมรดก โดยต่อหน้าผู้สืบทอดทุกคน หรือไม่ให้ลุดสองส่วนสาม 2/3 ของจ านวนผู้

สืบทอดทั้งหมด กรณีท่ีผู้สืบทอดผู้ใดหนึ่งไม่เข้ามารวม ก็ต้องแจ้งให้ผู้คุ้มครองมรดกรับทราบ และท า
ให้เสร็จในก าหนด 1 เดือน นับแต่ผู้คุ้มครองมรดกได้รับการแต่งตั้งเป็นต้นไป 

2. รับค าร้องของเจ้าหนี้ และใช้แทนหนี้สินของเจ้ามรดกก่อนการรับมรดกของผู้สืบทอด 
3. แบ่งมรดกให้แก้ผู้สืบทอดแต่ละคน 
ผู้คุ้มครองมรดกจะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ในการคุ้มครอง เว้นเสียแต่ผู้สืบทอดหากเห็นดีมอบ

ให้เท่านั้น 
มาตรา 55 การบอกล้างการแต่งตั้งผู้คุ้มครองมรดก 

หากผู้คุ้มครองมรดกไม่ท าหน้าที่ในการปฎิบัติสิทธิและหน้าที่ของตน หรือปฎิบัติโดยมิชอบ
แล้ว พนักงานทะเบียนสารหรือผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องมีสิทธิบอกล้างการแต่งตั้งผู้คุ้มครองมรดกแล้ว
แต่งตั้งผู้คุ้มครองมรดกใหม่แทนภายในก าหนดเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บอกล้างเป็นต้นไป 
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หนวดที่ 2 
ความรับผิดชอบของผู้สืบทอดมรดก 

 

มาตรา 56 การช าระหนี้สิน 
 ผู้สืบทอดมรดกต้องช าระหนี้สินที่เจ้ามรดกก็ข้ึนแต่ไม่ให้เกินจ านวนทรัพย์สินที่ตนได้รับ 
หากว่ามรดกที่ยังไม่ได้ท าการแบ่งปัน เจ้าหนี้ก็มีสิทธิเสนอให้ผู้สืบทอดหรือผู้คุ้มครองมรดก

ช าระหนี้สินให้ตนทั้งหมดได้ 
หากมรดกหากได้ท าการแบ่งปันหมดแล้ว เจ้าหนี้อาจเสนอให้ผู้สืบทอดผู้ใดผู้หนึ่งช าระหนี้ สิน

ให้ตนก็ได้ ในกรณีท่ีผู้สืบทอดผู้นั้นหากได้ช าระหนี้สินเกินจ านวนทรัพย์ที่ตนได้รับแล้ว ผู้สืบทอดคนอ่ืน
ต้องทดแทนค่าช าระหนี้สินนั้นคืนผู้เกี่ยว 

หากผู้สืบทอดผู้ใดผู้หนึ่งหากตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช าระหนี้สินได้ ผู้สืบทอดอ่ืนต้องช า 
ระหนี้สินแทนผู้เกี่ยวให้แก่เจ้าหนี้ 

การช าระหนี้สินให้เจ้ามรดก ให้คิดไว้เฉพาะแต่ทรัพย์ที่เป็นมรดกเท่านั้น 
 

มาตรา 57 ไลยะเวลาในการทวงหนี้สิน 
เจ้าหนี้มีสิทธิทวงหนี้สินน าผู้สืบทอดมรดก ผู้คุ้มครองมรดก หรือผู้จัดการมรดก เจ้าหน้าที่

พนักงานนายทะเบียนศาล หรือผู้ใหญ่บ้าน  
เจ้าหนี้มีสิทธิทวงหนี้สินของตนได้ภายในก าหนดเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันเปิดการสืบทอดมรดก 

เป็นต้นไป 
หากเจ้าหนี้ไม่มาทวง หรือร้องข้อให้ช าระหนี้สินในก าหนดเวลา 3 ปี แล้ว เจ้าหนี้ก็จะหมด

สิทธิ เว้นแต่ผู้เกี่ยวหากมีเหตุผลอ่ืน 
 

มาตรา 58 การแบ่งมรดกที่ไม่สามารถตกลงกันได้ 
 หากว่าการแบ่งมรดกท่ีไม่สามารถตกลงกันได้ ระหว่างผู้สืบทอดมรดกด้วยกันนั้น ต้องส่งค า

ร้องไปยังศาลเป็นผู้ตกลงแบ่งให้ 
 

ภาดที่ 6 
ข้อห้าม 

 

มาตรา 59 ข้อห้ามส ารับผู้สืบทอด 
 ห้ามส าหรับผู้สืบทอด มีการกระท า ดังนี้  
- ใช้มรดกเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ในกรณีที่ไม่ได้ท าการแบ่งปัน เว้นเสียแต่ได้รับความ 

เห็นดีจาดผู้สืบทอดอ่ืน 
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- โก่ง หรือท าร้าย ปิดบังมรดกท่ีไม่ได้ท าการแบ่งปัน 
- ข่มขู่ ใช้ความรุ่นแรง ต่อเจ้ามรดกและผู้สืบทอดอ่ืน และชื้อจ้างผู้อื่น 
- วิธีการโดยมิชอบเพ่ือให้เจ้ามรดกท าพินัยกรรมให้ตน 
 

มตรา 60 ข้อห้ามส ารับผู้คุ้มครองมรดก 
ห้ามส ารับผู้คุ้มครองมรดก มีการกระท า ดังนี้ 
- ท าบัญชีมรดกโดยไม่มีผู้สืบทอดมรดกรวมด้วย 
- ปฎิเศษค าร้องของเจ้าหนี้ และช าระหนี้สินของเจ้ามรดก 
- ทวงเอาค่าแรง เว้นแต่ผู้สืบทอดหากเห็นดีมอบให้ 
- โก่ง ปิดบัง หรือท าร้ายทรัพย์มรดกท่ีตนคุ้มครอง 
- ขมขู่หรือใช้ความรุ่นแรงต่อผู้สืบทอด 
- น าใช้มรดกเพ่ือประโยชน์ของตน 
- แก่ยาวการเวลาการแบ่งปันมรดก 
 

มาตรา 61 ข้อห้ามส ารับผู้ปฎิบัติพินัยกรรม 
ห้ามส ารับผู้ปฎิบัติพินัยกรรมกระท าการ ดังนี้ 
- ปฎิบัติพินัยกรรมโดยมิชอบ 
- โก่ง หรือน าใช้มรดก 
- แก่ยาวการเวลาของการเปิดการสืบทอดมรดก 
 

มาตรา 62 ข้อห้ามส ารับผู้ใหญ่บ้าน พนักงานทะเบียนศาล หรืพากส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ห้ามส ารับผู้ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานทะเบียนศาล หรืพากส่วนที่เกี่ยวข้อง กระท าการ ดังนี้ 
- เปิดพินัยกรรมในขณะที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ หรือเปิดโดยไม่มีผู้สืบทอดอ่ืนรวมด้วย 
- เปลี่ยแปลง ตกแต่ง เพิ่มเติม ปลอมแปลง หรือท าร้ายพินัยกรรม 
- แบ่งปันพินัยกรรมโดยมิชอบ 
- ให้ความเท็รจ เกี่ยวกับการสืบทอดมรดก 
- แก่ยาวการเวลาของการเปิดการสืบทอดมรดก 
 

มาตรา 63 ข้อห้ามส าลับส านักงานทะเบียนศาล  
ห้ามส าหรับส านักงานทะเบียนศาล มีการกระท าดังนี้ 
- ดู หรือเปิดเผยข้อความในพินัยกรรม โดยที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ หรือเปิดพินัยกรรมโดยที่

ไม่มีผู้สืบทอดอ่ืนเข้ารวมด้วย 
- ตกแต่ง เพิ่มเติม ปลอมแปลงพินัยกรรม 
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- แบ่งพินัยกรรมโดยมิชอบ 
- ให้ความเทร็จเกี่ยวกับการสืบทอด 
- แก่ยาวการเวลาของการเปิดการสืบทอด 

 
ภาด 7 

นโยบายต่อผู้ที่มีผลงาน และมาตราการต่อผู้ละเมิด 
 

มาตรา 64 นโยบายต่อผู้ละเมิด 
บุคคลใดที่มีผลงานดีเด็นในการจัดตั้งปฎิบัติกฎหมายฉบับนี้ จะได้รับการยกย้อง หรือนโย 

บายอื่นตามสมควร 
 

มาตรา 65 มาตราการต่อผู้ละเมิด 
บุคคลใดที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ จะถูกปฎิบัติตามมาตราการศึกษารบรม ปฎิบัติวินัย ปรับ

ใหม่ หรือลงโทษทางอายา ตามความผิด 
 

ภาดที่ 7 
บทบัญญัติสุดท้าย 

 

มาตรา 66 การจัดตั้งปฎิบัติ 
รัฐบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เป็นผู้จัดตั้งปฎิบัติกฎหมายฉบับนี้ 
 

มาตรา 67 ผลศักดิ์สิทธิ์ 
กฎหมายฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์ นับตั้งแต่ประธานประเทศ แห่งสาธารณรัฐ ประชธิปไตย 

ประชาชนลาว ออกพระราชด ารัสประกาศใช้เป็นต้นไป 
ข้อบัญญัติใดที่ขัดกับกฎหมายฉบับนี้ ลวนแต่ถูกยกเลิก 
 

 
           ประธาน สภาแห่งชาติ     
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