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หลายคนคิดวา “มรดก” เป นเร่องไกลตัว ดังนั้นกวาที่จะเห็น วามรดกมีความสําคัญ และ
จําเปนก็ตอเมื่อสูญเสียบุคคลในครอบครัวไป นั่นก็คือ “ความตายกอใหเกิดมรดก” นั่นเอง เมื่อเจามรดกตาย
มรดกยอมตกทอดแกทายาท หากไมมีผูรับก็จะตกเปนของแผนดินตอไป ดังนั้นมรดกจงมีความสําคัญกับผูที่
เป น ทายาท ซ่งหนาที่และความรับผิด ก็ตกแก ทายาททัน ทีเชน กั น หากเจามรดกมีเจาหนี้ เจาหนี้ก็ มีสิ ทธ
เรยกรองจากทายาททันที โดยทายาทจะปฏิเสธวายังไมไดรับมรดกไมได และเจาหนี้จะเรยกรองจากทายาท
คนใดก็ได ทั้งนี้ หนี้ที่ตองชดใชจะไมมากเกินกวามรดกที่ไดรับ
กฎหมายเร่องมรดก มีเนื้อหาเกี่ยวกับลัก ษณะของมรดกและผูที่จะมีสิทธรับมรดก หรอ
ทายาท โดยมรดกหรอกองมรดก ไดแก ทรัพยสิน สิทธ หนาที่ และความรับผิดชอบตางๆของผูตายหรอ
เจาของมรดกซ่งเมื่อผูใดถึงแกความตาย มรดกของเขายอมตกทอดแกทายาททันที เวนแตสิงที่กฎหมายหรอ
ตามสภาพแลวถือเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท ยอมไมตกทอดเปนมรดก เชน สิทธรับราชการ เปนตน
กรณีที่บุคคลใดหายไปจากที่อยูโดยไมไดขาวคราวเปนเวลานาน ศาลอาจสั่งใหบุคคลนั้นเปน
คนสาบสูญ ซ่งกฎหมายถือเสมือนวา ถึงแกความตาย และมรดกของผูสาบสูญยอมตกทอดแกทายาทเหมือน
กรณีตายจรงๆ
ตามกฎหมายไทยนั้นเมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกแกทายาท ไมวาการตายนั้น
จะตายโดยธรรมชาติหรอตายโดยผลของกฎหมาย(สาบสูญ ) สวนกองมรดกนั้นไดแกทรัพยสินทุกชนิดที่
ผูตายมีอยู “กอน” ถึงแกความตาย ตลอดจนทั้งสิทธ หนาที่และความรับผิดอื่นๆที่ผูตายมีอยูกอนถึงแกความ
ตายดวยเชนกัน เวนแตสิ ทธ หนาที่ และความรับผิ ดนั้นจะเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท ตัวอยางเชน
ความรับผิดทางอาญา หรอความเปนนายจางลูกจาง เปนตน
ดังนั้นหากเปนทรัพยสินที่ไดมา “หลัง” เจามรดกถึงแกความตาย ทรัพยสินที่ไดมานั้นไมถือ
เปนมรดกไมจําตองแบงใหแกทายาท เชน เงนที่ไดจากการประกันชวต หรอเงนคาทําศพที่ไดจากองคกรตางๆ
เปนตน ในกรณีนี้ทายาทไมมีสิทธเรยกรองเงนประกันชวตไดในฐานะที่เปนทรัพยมรดก สวนบุคคลใดจะไดเงน
จากประกันชวตนั้นยอมเปนไปตามที่ระบุไวในกรมธรรม

-๒มรดก หมายถึง ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธหนาที่และความรับผิดชอบตางๆ
เชนสิทธตามสัญญาซ้อขาย สิทธในการไถถอนการขายฝาก เปนตน เมื่อบุคคลไดถึงแกความตาย ทรัพยสิน
ทุกอยาง รวมทั้งที่มีในขณะนั้นถือวาเปนมรดกของบุคคลนั้นที่จะตกทอดไปยังลูกหลาน หรอญาติสนิทที่เปน
ทายาท เวนแตสิทธบางอยางซ่งเปนสิทธเฉพาะตัว ถือวาสิทธนั้นเปนอันสินไปเมื่อบุคคลนั้นไดตายไป ไมถือวา
เปนมรดก
ทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรม
ทายาทโดยธรรมและผู รั บพิ นัย กรรม คือ ผูที่ มีสิท ธรับ มรดกของผู ต าย ซ่งมีลัก ษณะที่
แตกตางกันดังนี้
๑. ทายาทโดยธรรม
ทายาทโดยธรรมเปนทายาทที่มีสิทธตามกฎหมาย ไดแก ผูมีความผูกพันกับผูตายดวย
ความเปนญาติหรอคูส มรสหรอบุตร ซ่งกฎหมายกําหนดไว ๖ ลําดับ คือ
(๑) ผูสืบสันดาน ไดแก บุตร บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว และบุตรบุญธรรม
(๒) บิดามารดา
(๓) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
(๔) พี่นองรวมบิดาหรอรวมมารดาเดียวกัน
(๕) ปูยา ตายาย และ
(๖) ลุง ปา นา อา
แมวาทายาทโดยธรรมจะมีถึง ๖ ลําดับดวยกั น แตไมใชวาทุกลําดับจะมีสิทธไดรับมรดก
พรอมกัน การรับมรดกจะเปนไปตามลําดับกอนหลัง ญาติที่อยูในลําดับกอน (ลําดับตน) มีสิทธไดรับมรดก
กอน ญาติที่อยูลําดับถัดมาจะมีสิทธไดรับมรดกตอเมื่อไมมีญาติลําดับกอนหนา เชน ญาติลําดับที่ ๓ จะไดรับ
มรดกเมื่อไมมีญาติลําดับที่ ๑ และ ๒ เปนตน
ทายาทโดยธรรมประเภทคู ส มรส ทายาทประเภทนี้ โดยปกติ จ ะไม มีค วามสัม พั น ธ ทาง
สายโลหิต แตจะมีความสัมพันธในทางความรัก รวมทุกขรวมสุขกันมา ซ่งถือวาเปนทายาทโดยธรรมเชนกัน มี
สิทธรับมรดกรวมกัน แตสวนแบงของทายาทโดยธรรมประเภทคูสมรสจะไดเทาไรนั้น ข้นอยูกับวามีทายาท
โดยธรรมประเภทญาติลําดับใดที่มีสิทธรับมรดก หากเปนญาติหางๆ ยิงหางมากเทาไร คูสมรสก็จะไดรับ
มรดกมากข้นเทานั้น

-๓สิทธไดรับมรดกและสวนแบงที่จะไดรับจะลดลงตามลําดับความหางของญาตินั้นๆ เชน ถาคู
สมรส บุตร และบิดามารดาของผูตายยังอยู ยอมมีสิทธไดรับมรดกของผูตายโดยเทาเทียมกัน โดยคูสมรสมี
สิทธไดรับหนึ่งสวน บุตรแตละคนมีสิทธไดรับคนละสวน และบิดามารดาของผูตายมีสิทธไดรับคนละหนึ่งสวน
กลาวคือ บิดาหนึ่งสวนและมารดาหนึ่งสวน ในกรณีเชนนี้ญาติอื่นไมมีสิทธไดรับมรดกของผูตายอีก เพราะได
ถูกตัดโดยญาติสนิทกวาของเจาของมรดกแลว
ดังนั้น การรับมรดกจงเขาตามหลักที่วา “ญาติสนิทตัดญาติหาง” ยกเวน กรณีทายาทลําดับ
ที่ ๑ คือ ผูสืบสันดาน จะไมตัดทายาทลําดับที่ ๒ คือ บิดามารดา นั่นก็หมายความวา บิดามารดามีสิทธรับ
มรดกพรอมกับผูสืบสันดานนั่นเอง
หลักการแบงมรดก
๑. หากเปนสินสมรสตองแบงใหคูสมรสคร่งหนึ่งก อน สวนที่เหลือจงเปนทรัพยมรดกที่จะ
นํามาแบงใหแกทายาท
๒. ทายาทลําดับชั้นกอน ตัดทายาทลําดับชั้นหลัง โดย ลําดับชั้นที่ ๑ และ ๒ ไมตัดกัน
๓. หากไมมีทายาทชั้นที่ ๖ ทรัพยนั้นใหตกเปนของแผนดิน
๔. ทายาทที่มีลําดับชั้นเดียวกันมีสิทธรับมรดกคนละเทาๆ กัน
๕. ถาทายาทลําดับชั้นที่ ๑ ๓ ๔ หรอ ๖ ตายกอนเจามรดก ทายาทผูที่ตายมีสิทธรับมรดก
แทนที่
วธแบงมรดก
๑. ถามีทายาทลําดับชั้นที่ ๑ ดวย คูสมรสมีสิทธรับมรดกเหมือนหนึ่งวาเปนทายาทชั้นบุตร
๒. ถาไมมีทายาทลําดับชั้นที่ ๑ มีเพียงทายาทลําดับชั้นที่ ๒ คูสมรสมีสิทธรับมรดกคร่งหนึ่ง
อีกคร่งหนึ่งเปนของบิดามารดา
๓. ถาไมมีทายาทลําดับชั้นที่ ๑ และที่ ๒ คูสมรสมีสิทธรับมรดกคร่งหนึ่ง อีกคร่งหนึง่ เปน
ของทายาทลําดับชั้นที่ ๓
๔. ถาไมมีทายาทลําดับชั้นที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ คูสมรสมีสิทธรับมรดก ๒ ใน ๓ อีก ๑ ใน
๓ เปนของทายาทลําดับชั้นที่ ๔
๕. ถาไมมีทายาทลําดับชั้นที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ คูสมรสมีสิทธรับมรดก ๒ ใน ๓ อีก ๑
ใน ๓ เปนของทายาทลําดับชั้นที่ ๕
๖. ถาไมมีทายาทลําดับชั้นที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ คูสมรสมีสิทธรับมรดก ๒ ใน ๓
อีก ๑ ใน ๓ เปนของทายาทลําดับชั้นที่ ๖
๗. ถาไมมีทายาทโดยธรรมเลย คูสมรสไดทั้งหมด

-๔การแบงปนทรัพยมรดกระหวางทายาทอาจทําไดโดยวธดังนี้
๑. ทายาทตางเขาครอบครองทรัพยสินเปนสวนสัด หรอ
๒. โดยขายทรัพยมรดก แลวเอาเงนที่ขายไดมาแบงกันระหวางทายาท หรอ
๓. โดยทําสัญญาที่มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่อฝายที่ตองรับผิด (โดยนําหลักการใน
เร่องสัญญาประนีประนอมยอมความมาใชบังคับ)
ผูจัดการมรดก
ผูจัดการมรดกมีหนาที่ตองรวบรวมทรัพยมรดกเพื่อแบงปนใหแกทายาท (ไมใชไปแบงให
บุคคลอื่นหรอญาติของตัวเอง) ดังนั้นการที่ผูจัดการมรดกครอบครองทรัพยมรดก จงตองถือวาครอบครอง
แทนทายาทอื่นดวย จะอางเร่องอายุความมายันทายาทไมได
๒. ทายาทตามพินัยกรรมหรอผูรับพินัยกรรม
ทายาทโดยพินัยกรรม ถือเปนทายาทที่มีสิทธที่รับมรดกอีกประเภทหนึ่ง ผูที่ถูกระบุช่อลงใน
พินัยกรรมยอมถือวาเปนผูมีสิทธที่จะรับมรดกตามคําสั่งเสียที่เขยนระบุไว พินัยกรรมเปนคําสั่งหรอเจตนาของ
เจามรดกที่ทําไวเพื่อจัดการเร่องทรัพยสินของตนเองนั้น หรอสั่งไวใหดําเนินการในเร่องตางๆ หลังจากที่ตน
เสียชวตลงแลว พินัยกรรมจงเปนนิติกรรมอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความถูกตองสมบูรณตามหลักกฎหมายนิติ
กรรมเชนเดียวกัน ผูมีสิทธไดรับมรดกตามที่พินัยกรรม อาจเปนญาติของผูตายหรอไมก็ไดแลวแตผูตายจะ
ตั้งใจยกมรดกของตนใหแกผูใดบาง
ผูรับพินัยกรรม จงหมายถึง ผูที่มีช่อปรากฎในพินัยกรรมที่เจาของมรดกมีเจตนายกทรัพยให
ในกรณีที่ผูตายประสงคที่จะใหญาติของตนแตละคนไดรับมรดกในสัดสวนที่ไม เทากัน หรอตองการใหบุคคล
อื่นที่ไมใชญาติมามีสวนรับมรดกของตน หรอไมตองการใหญาติของตนคนใดมารับมรดกของตัวเอง ทําได
โดยการทําพินัยกรรมระบุไววาจะยกทรัพยสินใดใหแกใครบาง เปนจํานวนเทาไร ซ่งผูรับมรดกตามพินัยกรรม
นี้ เรยกวา ผูรับพินัยกรรม ซ่งอาจจะเปนบุคคลธรรมดา หรอเปนวัด มูลนิธ หรอโรงพยาบาลก็ได
ในกรณีที่ผูตายทําพินัยกรรมยกมรดกของตนใหทายาทตามพินัยกรรมทั้งหมด ทายาทโดย
ธรรมยอมไมมีสิทธไดรับมรดกเลย แตบุคคลจะทําพินัยกรรมยกมรดกไดเฉพาะทรัพยสินของตนเทานั้น ใน
กรณีที่ตนมีคูสมรสก็จะตองแบงทรัพยสินระหวางสามีภรยากอน สวนของตนจงเปนมรดกตกทอดตอไปได แต
ถาในกรณีที่ผูตายไมได ทําพินัยกรรมไว และไมมีทายาท มรดกผูตายก็จะตกไดแกแผนดิน คือ ตกเปนของ
รัฐบาลไป

-๕–
การทําพินัยกรรม
การทําพินัยกรรมเปนการกําหนดการจัดการทรัพยสินของตนเองในขณะที่ตนยังมีชวตอยู
และการทําพินัยกรรมก็ไมยุงยากอยางที่คิด เพียงแตมีขอควรระวังและขอแนะนําที่สําคัญเทานั้นเอง เบื้องตน
เรามาทํา ความรูจัก กับคําวา “พินั ย กรรม” กอนวาคืออะไร พิ นัย กรรมเปน การแสดงเจตนาเผื่ อตายหรอ
กํ า หนดการเผื่ อ ตายในเร่อ งของทรัพ ย สิ น ของตนเอง หรอในการต าง ๆ อัน จะเป น ผลให บั งคั บ ได ต าม
กฎหมาย การทําพินัยกรรมนี้ กฎหมายไมไดบงั คับใหทุกคนตองทําแตอยางใด
พินัยกรรมจงเปนการกําหนดการไวเผื่อตายใน ๒ เร่องดวยกัน คือ
๑. เร่ อ งทรั พ ย สิ น ว า ผู ทํ า พิ นั ย กรรมประสงค จ ะยกทรั พ ย สิ น หรอประโยชน ใ ห แ ก
ใคร ทรัพยสินหรอประโยชนที่จะยกใหนั้นตองเปนของตนเอง มิใชเปนทรัพยสินหรอประโยชนของคนอื่น เชน
เร่องลิขสิทธ ซ่งเปนสิทธในทรัพยสินทางปญญา เจามรดกอาจจะเปนผูถือกรรมสิทธ์ในลิขสิทธ์นั้นรวมกับผูอ่นื
อีกก็ได ดังนั้นสามารถทําพินัยกรรมยกเฉพาะสวนที่ตนมีสิทธเทานั้นใหแกผูอื่นได
๒. เร่องกําหนดการอื่น ๆ การทําพินัยกรรมนอกจากจะกําหนดการเผื่อตายในเร่องทรัพยสิน
หรอสิทธอันใดแลว ยังสามารถระบุเร่องอื่น ๆ ไวไดเชนกัน เชน การจัดการเร่องพิมพหนังสือที่ระลึกในงานศพ
การจัดตั้งผูจัดการศพ หรอการระบุบรจาครางกายของตนใหแกโรงพยาบาล เปนตน
ในการทําพินัยกรรม กฎหมายกําหนดรูปแบบไว ๕ แบบดวยกัน ดังนี้
๑. พินัยกรรมแบบธรรมดา ผูทําตองทําเปนหนั งสือ คือการพิมพขอความพินัยกรรมลงใน
กระดาษ มากนอยหรอจํานวนกี่แผนก็ตองแลวแตเนื้อหาหรอจํานวนทรัพยสิน ลงวัน เดือน ป ที่ทําใหชัดเจน
และผูทํ าตอ งลงลายมื อช่อไวต อหนาพยานอย างน อ ย ๒ คน และพยานตอ งลงลายมื อช่อรับรองการทํ า
พินัยกรรมในขณะทําดวย
๒. พินัยกรรมแบบเขยนเองทั้งฉบับ ผูทําพินัยกรรมจะทําเปนเอกสารเขยนเองทั้งฉบับก็ได
แตผูทํานั้นตองเขยนพินัยกรรมนั้นดวยลายมือตนเอง ลงวัน เดือน ปที่ทํา และที่สําคัญตองลงลายมือช่อผูทํา
ดวย กรณีนี้จะมีพยานมารับรูการทําพินัยกรรมดวยหรอไมมีก็ได
๓. พิ นัย กรรมแบบเอกสารฝ ายเมื อ ง เป น แบบพิ นัย กรรมที่ต อ งอาศั ย กระบวนการโดย
เฉพาะที่มีเจาหนาที่รัฐเขามาเกี่ยวของ ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงความประสงคโดยใหถอยคําขอความของตน
แกเจาพนักงานที่เขตหรออําเภอพรอมพยานอยางนอย ๒ คน เจาพนักงานจะอานขอความใหผูทําพินัยกรรม
และพยานฟ ง เมื่อ เห็น วา ถู ก ต อ งครบถว นแล ว ผู ทํ า พิ นัย กรรมพรอ มพยานทั้งสองต องลงลายมื อ ช่อไว
ตอจากนั้น เจาพนักงานจะลงลายมือช่อ วัน เดือน ป ที่ทํา พรอมประทับตราตําแหนง
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๔. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผูทําพินัยกรรมทําพินัยกรรมแลวปดผนึก และนําไปที่ที่ทําการ
อําเภอหรอเขต ผูทําพินัย กรรมต องลงลายมือช่อและพยานอีก อยางนอย ๒ คน และใหถอยคําตอบุคคล
เหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของตน เจาหนาที่จะบันทึกถอยคําลง วัน เดือน ป ที่ทําพินัยกรรมแสดงไวบนซอง
และประทับตราตําแหนงไวเปนสําคัญโดยผูทําพินัยกรรม พยานและเจาหนาที่ตองลงลายมือช่อไวหนาซอง
ตรงที่ปดผนึก
๕. พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา กรณีมีพฤติการณพิเศษที่บุคคลไมสามารถทําพินัยกรรม
แบบอื่นที่กลาวมาขางตน เชน การตกอยูในภยันตรายใกลความตาย หรออยูในระหวางสงคราม หรอเกิดมี
โรคระบาด เราสามารถทําพินัยกรรมแบบทําดวยวาจาก็ได โดยผูทําพินัยกรรมตองแสดงเจตนาทําพินัยกรรม
ตอหนาพยานอยางนอย ๒ คนพรอมกัน พยานตองรับฟงขอความนั้นแลวไปแจงตอทางราชการโดยเร็วที่สุด
ทั้งยังตองแจงวัน เดือน ป สถานที่ทําพินัยกรรมและพฤติการณพิเศษนั้นดวย เจาพนักงานตองจดขอความที่
พยานแจงไว และพยาน ๒ คนนั้นตองลงลายมือช่อไว
ขอจํากัดและขอควรระวังในการทําพินัยกรรม
๑. พินัยกรรมเปนนิติกรรมที่ตองทําตามแบบที่กําหนดเทานั้น
๒. ตองเขยน วัน เดือน ป ลงลายมือช่อทั้งผูทําพินัยกรรมและผูที่เปนพยาน
๓. ผูที่เปนพยานจะตองไมเปนผูเยาวหรอผูหยอนความสามารถ และตองไมเปนผูมีสวนได
เสียในกองมรดกนั้นดวย
๔. ผูทําพินัยกรรมตองมีอายุ ๑๕ ปบรบูรณข้นไป
๕. พินัยกรรมควรจะตั้งผูจัดการมรดกโดยสามารถระบุผูทําหนาที่ผูจัดการมรดกที่เจามรดก
ไวใจลงในพินัยกรรมไปไดเลย
๖. สิทธ หนาที่ และความรับผิดชอบ ก็สามารถกําหนดในพินัยกรรมได
๗. ทรัพยสินที่ระบุในพินัยกรรมตองเปนทรัพยสินหรอสิทธของผูทําพินัยกรรมเทานั้น ทั้งตอง
แยกสินสวนตัวออกจากสินสมรสดวย
๘. เงนประกันชวต เงนบําเหน็จตกทอด เงนมีบํานาญตกทอด เงนฌาปนกิจสงเคราะหตก
ทอด ไมอาจเปนมรดกที่ระบุลงในพินัยกรรมได เพราะไมใชทรัพยที่เจามรดกมีอยูกอนตาย
เมื่อไดอานรายละเอียดเร่องพินัยกรรมขางตนแลวจะเห็นไดวา ไมไดยุงยากซับซอนอะไรมาก
แตก็มีขอควรระวังเพื่อใหพินัยกรรมมีผลใชบังคับและสามารถใหทรัพยสินของเรามอบใหแกคนที่เราไวใจได
ภายหลังจากที่เราลาจากโลกใบนี้ไปแลว
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หมายเหตุ
ในการพินัยกรรมไมวาจะเปนแบบใดนั้น ผูทําพินัยกรรมจะสามารถยกเลิกเมื่อใดก็ได และ
พินัยกรรมจะมีผลใชบังคับก็ตอเมื่อผูทําพินัยกรรมไดถึงแกความตายไป แลวเทานั้น
************************************************
งานนิติการ
กันยายน ๒๕๖๔

