


สทิธผิูสงูอายตุามพระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา
๑๑ กําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง สงเสริมและสนับสนุน
ในดานตางๆ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ (๒) ไดกําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิ
ไดรบัการศึกษา และขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชวีติ

คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผูสงูอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ เหน็ถึงความสําคญัของการรบัรูขอมลูดานกฎหมาย
ที่จะทําใหผูสูงอายุไดรับความเปนธรรมในการดํารงชีวิต ไมถูกเอารัด
เอาเปรียบในสังคม จึงมอบหมายใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
สาํนกังานสงเสริมสวสัดภิาพและพิทกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ จัดทําหนังสือคูมือกฎหมายนารูสําหรับผูสูงอายุขึ้น โดยมี
วตัถปุระสงคเพือ่เผยแพรประชาสมัพนัธ และใหผูสงูอายไุดรบัทราบขอมลู
กฎหมายตางๆที่เก่ียวของ รวมถึงใชเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือดํารงชีวิต
ในสังคมอยางถูกตองเหมาะสมตอไป

คาํนาํ
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กฎหมายสําหรับผูสงูอายุ

ในชวง ๑๐ ป ทีผ่านมาน้ีผมไดรบัเชิญไปบรรยายหัวขอ “กฎหมาย
สาํหรบัผูสงูอาย”ุ ในการสมัมนาทีจ่ดัขึน้ สาํหรบัผูทีเ่ตรยีมเกษยีณอายุ
จากราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานภาคเอกชนท่ีจัดโดย
สภาผูสงูอายุแหงประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เปนตน

เรื่องท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดไดแก การใหที่ดินและบานแก
บตุรหลาน สญัญาค้าํประกนัและการทาํพนิยักรรม

*  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ, รองประธานคณะอนุกรรมการ
ตดิตามสิทธิผูสงูอายุ, อนกุรรมการเพ่ือผลกัดนัและขับเคล่ือนประเด็นการดูแลผูสงูอายุระยะยาว,
อนกุรรมการปฏบิตักิารยทุธศาสตรดานเดก็ สตร ีผูสงูอาย ุคนพกิาร และความเสมอภาคของบคุคล
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาต.ิ

ดร.อภชิยั  จนัทรเสน
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การใหทีด่นิ
และบาน

แกบุตรหลาน

ผูรวมสัมมนามักจะตั้งคําถามวา จะยกที่ดินและบานใหแกบุตร
หลานในระหวางที่มีชีวิตอยูหรือควรจะยกใหเปนมรดก

เรือ่งนีผ้มแนะนาํวา ควรยกทีด่นิและบานใหบตุรหลานในระหวาง
ทีม่ชีวีติอยูเปนการดกีวา ทัง้นีเ้พราะผูทีไ่ดรบัจะไดชืน่ชมยนิด ีและแสดง
ความกตญั  กตเวทตีอผูใหในขณะท่ีมชีวีติอยูไดเตม็ทีด่กีวาทีจ่ะไดรบัรูวา
ตนไดรบัมรดกเปนทีด่นิและบาน ซึง่จะทําไดกแ็ตทาํบญุอทุศิสวนกศุลให
แกผู ใหซึ่งวายชนมไปแลว นอกจากน้ี ยังตัดปญหากรณีพิพาท
ทีอ่าจเกิดขึน้ระหวางทายาทในเร่ืองทรัพยมรดกและอาจเปนผลใหบคุคล
ทีค่วรจะไดรบัทีด่นิและบานตามความปรารถนาของผูยกใหเสยีสทิธจิาก
ความไมสมบูรณของพินยักรรม หรอืจากกรณีพพิาทระหวางทายาทก็เปนไป

อยางไรกต็าม มขีอแนะนําสาํหรับเจาของท่ีดนิและบานทีจ่ะยกให
แกบตุรหลานวา ควรจะจดทะเบียนสิทธเิกบ็กนิใหแกตนเองและคูสมรส
(ถายงัมชีวีติอยู) ไวตลอดชวีติดวย ทัง้นีเ้พราะประมวลกฎหมายแพงและ
พาณชิย มาตรา ๑๔๑๗ กาํหนดใหสทิธไิว คอื

“อสงัหาริมทรพัยอาจตองตกอยูในบังคบัสทิธเิกบ็กนิ อนัเปนเหตุให
ผูทรงสิทธนิัน้มสีทิธคิรอบครองใชและถือเอาซ่ึงประโยชนแหงทรัพยสนิ
นัน้ ผูทรงสิทธเิกบ็กนิมอีาํนาจจัดการทรัพยสนิผูทรงสิทธเิกบ็กนิในปาไม
เหมืองแร หรือท่ีขุดหิน มีสิทธิทําการแสวงประโยชนจากปาไม
เหมอืงแร หรอืทีข่ดุหนินัน้”

ญ ู



และมาตรา ๑๔๑๘ กาํหนดวา “สทิธเิก็บกนินัน้ จะกอใหเกดิโดย
มกีาํหนดเวลา หรอืตลอดชีวติแหงผูทรงสิทธกิไ็ด ถาไมมกีาํหนดเวลา
ทานใหสนันษิฐานไวกอนวาสทิธเิก็บกินมอียูตลอดชวีติผูทรงสทิธ ิถามี
กาํหนดเวลา ทานใหนาํบทบญัญตัมิาตรา ๑๔๐๓ วรรค ๓ มาใชบงัคบั
อนโุลม ถาผูทรงสทิธเิกบ็กินถงึแกความตาย ทานวาสทิธนิัน้ยอมสิน้ไป
เสมอ” จะเห็นไดวาบิดามารดาผูที่ยกท่ีดินและบานใหแกบุตรหลาน
ยังมีสิทธิครอบครอง ใชและถือเอาซ่ึงประโยชนแหงที่ดินและ
บานน้ันตามกฎหมาย โดยจะยังอยูอาศัยนําออกใหเชา หรือจัดหา
ผลประโยชนใด ๆ จนตลอดชวีติของตนไดโดยไมมผีูใดมสีทิธมิารบกวน

ในทางปฏิบัติจะตองจดทะเบียนสิทธิเก็บกินดังกลาวตอเจาหนาที่
พนกังานท่ีดนิในเขตท่ีทีด่นินัน้ตัง้อยูและเสียคาธรรมเนียมราชการโฉนดละ
๔๐ บาท หลงัจากการจดทะเบยีนสทิธเิกบ็กนิแลว บตุรหลานทีไ่ดกรรมสทิธิ์
ที่ดินและบานก็ยังมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ สามารถจําหนายจายโอน
ตอไปได เพยีงแตผูรบัโอนกรรมสิทธ์ิในทีด่นิ และบานยงัตองผกูพนัทีจ่ะ
ใหบิดามารดาผูทรงสิทธิเก็บกินยังคงมีสิทธิครอบครองใชและถือเอาซ่ึง
ประโยชนแหงที่ดินและบานไดตลอดชีวิต ในกรณีที่บิดามารดาไมมี
ความประสงคจะใชสทิธเิกบ็กนิตอไปแลว กส็ามารถไปจดทะเบียนยกเลิก
สิทธิเก็บกินดังกลาวไดตามความประสงค

การจดทะเบียนสิทธเิกบ็กนิทําใหลกูหลานซ่ึงอาจรวมถึงเขยสะใภ
ไมอาจขบัไล หรอืบบีคัน้ใหบดิามารดา หรอืปูยาตายาย ซึง่เปนผูยกบาน
และท่ีดินใหตองออกไปจากที่ดินและบานจนตลอดชีวิต

ประโยชนที่จะไดรับ
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สญัญาค้าํประกนั

เรื่องน้ีเปนเร่ืองที่ผมหนักใจมากท่ีสุดเพราะทุกครั้งที่ไปบรรยาย
ไมวาในกรงุเทพมหานคร หรอืตางจงัหวดั ผมจะตัง้คําถามผูรวมสมัมนา
ซึ่งในบางคร้ังมีจํานวนหลายรอยคนวา “ทานที่รวมสัมมนาทานใด
ทีเ่คยทําสญัญาคํ้าประกัน ขอใหชมูอืขึน้” ผลปรากฏวา ผูเขารวมสัมมนา
เกือบทั้งหมดชูมือกันสลอน จนไมอาจนับจํานวนได ยิ่งกวานั้นเมื่อผม
ตั้งคําถามวา “ทานผูใดที่ไมมีสําเนาหนังสือค้ําประกันที่ทานเคย
ลงลายมือชือ่ไว” คาํตอบก็นาตกใจมากเชนเดียวกัน คอื เกอืบท้ังหมด
ที่เคยทําหนังสือค้ําประกัน ไมวาจะทําใหแกเพื่อนรวมงานหรือผูใต
บังคับบัญชา มักจะไมมีสําเนาหนังสือค้ําประกันและไมทราบเลยวา
ในปจจุบันนี้ภาระหน้ีที่ตนไดค้ําประกันไวนั้นมีเปนจํานวนเทาใดแลว

ผมไดแนะนาํวาในขณะทีย่งัมตีาํแหนงเปนอธบิดี เปนผูอาํนวยการ
หรือเปนผูบังคับบัญชาของบุคคลท่ีไดใหการคํ้าประกันไวนั้น กอนท่ีจะ
พนตําแหนงออกไป (ซึ่งหากเมื่อพนตําแหนงออกไปแลวบุคคลเหลานั้น
จะไมมอีาํนาจ ไมมบีารมทีีจ่ะแกปญหาไดอยางสะดวกแลว และจะเปน
การสายเกนิแก) ควรทีจ่ะรบีสาํรวจตรวจสอบวา ภาระหนีส้นิของบคุคล



ทีต่นไดใหการคํ้าประกันไวนัน้ยังมอียูหรอืไม เชน เคยทําสญัญาคํ้าประกัน
การเชาซ้ือรถจักรยานยนตไวนานแลว หรอืเคยทาํสญัญาค้าํประกนัสญัญา
กูยมืเงิน หรอืสญัญากูเบกิเงนิเกนิบญัช ี(O/D) ไว ถาผูซือ้ไดชาํระราคา
จกัรยานยนตครบถวนแลว หรอืหากลกูหนีไ้ดชาํระ (O/D) แลวผูค้าํประกนั
กค็วรทีจ่ะขอใหเจาหนาทีเ่พกิถอนสญัญาค้าํประกนัดงักลาว หรอืเวนคนื
หนังสือค้ําประกันที่เจาหนาที่ยึดถือไวใหเรียบรอย และผูค้ําประกัน
ตองเก็บหลักฐานดังกลาวไวตอไปเพื่อพิสูจนตอเจาหนี้ดวย

แตหากเปนกรณีทีล่กูหน้ีทีต่นใหการคํ้าประกันไว ยงัมภีาระหน้ีสนิ
เชน ยังผอนชําระหน้ีไมครบถวน หรือเปนกรณีใหการคํ้าประกันการ
ปฏบิตัหินาทีข่องพนกังานเกบ็เงนิในบรษิทัหางรานทีย่งัทาํงานอยู ผมกต็อง
แนะนําใหรีบเจรจาขอเปลี่ยนตัวผูค้ําประกันจากคนเดิมใหเปนคนใหม
ซึง่ในทางปฏบิตัเิปนเรือ่งท่ียากมาก และหากไมเกรงใจกันหรอืเปนกรณี
ทีต่องยนิยอมชาํระหนีก้นับางสวนแลว กม็กัจะไมสาํเรจ็ในการเปลีย่นตวั
ผูค้าํประกนั ผลกค็อืถงึแมจะเกษยีณอายรุาชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอื
บริษัทห้างร้าน ผู้ค้ำประกันก็ยังจะต้องหวาดผวากับภาระหน้ีสินท่ีเจ้าหน้ี
อาจจะเรียกรองใหตนตองชําระหนี้แทนลูกหนี้ไดในวันหนึ่ง หรือที่
รายแรงกวานัน้ ถงึแมวาผูค้าํประกันจะถึงแกกรรมไปแลวกต็าม หากมี
มรดกตกทอดแกบตุรหลาน กองมรดกของผูค้าํประกนัหรอืบตุรหลานของ
ผูค้าํประกัน  กย็งัอาจตองเขาไปรับผดิ ชดใชหนีข้องลกูหนีใ้หแกเจาหนี้
ไดเชนเดยีวกนั
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หากไมมีความจําเปนหรือไมตองเกรงใจกันอยางมากแลว
ขอแนะนําวาไมควรใหการค้ําประกันแกบุคคลใดที่ไมใชบุตรหลานของ
ตนเอง แตหากเปนกรณทีีไ่มมทีางปฏเิสธ หรอืไมมทีางหลกีเลีย่งไดแลว
ควรใหการคํ้าประกันท่ีมีขอบเขตจํากัดดวยจํานวนเงิน หรือดวย
กําหนดเวลา อาทิเชน ยินยอมเปนผูค้ําประกันสัญญาเงินกูในวงเงิน
ไมเกนิ  ๕๐,๐๐๐ บาท สาํหรับวงเงินทีเ่กนิไปกวานีข้อใหลกูหน้ีไดไปหา
ผูค้ําประกันรายอ่ืนเขาเปนผูค้ําประกันรวมใหแกเจาหนี้ (เขาหลักการ
เฉล่ียความสุข) หรืออาจยินยอมเปนผูค้าํประกันสญัญาซ้ือจกัรยานยนต
เงินผอนมีกําหนดเวลาไมเกิน ๑๒ เดือน ถาเกินกวานี้ ผูค้ําประกัน
หลดุพนความรับผดิ เปนตน

ผูเขารวมสัมมนาหลายรายไดสงจดหมายหรือแจงใหทราบ
ภายหลังวา คําแนะนําที่ไดใหแกผูเขารวมสัมมนานั้น เปนประโยชน
อยางยิ่ง เพราะไดพบวา ลูกหนี้หลายรายไดติดคางชําระหน้ีนานแลว
และสามารถแกไขปญหาไดทนัเวลากอนท่ีจะสายเกนิไป ตามทีผู่บรรยาย
ไดย้ําเตือนไว

คาํแนะนาํ



หัวขอนี้เปนเรื่องใหญแตเนื่องจากเน้ือที่มีจํากัด จึงขอสรุปและ
ใหตัวอยางรางพินัยกรรมเพียงสังเขปเทานั้น

ผมไดแนะนําผูเขารวมสัมมนาวา ควรทําพินัยกรรมไวแตเนิ่น ๆ
อยารอใหมอีาการปวยหรอืชราภาพเสยีกอนจงึคอยทาํ เพราะปรากฏผลวา
ผูทีท่าํพนิยักรรมหลายรายจะมสีขุภาพจิตดกีวาเมือ่กอน ทาํพนิยักรรมมาก
เพราะเปนโอกาสสําหรับที่จะไดใชเวลาทบทวนบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และพิจารณาความประพฤติของทายาท ซึ่งจะเปนผูรับทรัพยตาม
พินัยกรรม เปนโอกาสดีที่จะจัดวางแนวทางในการจัดการทรัพยสิน
ภายหลังท่ีพนจากโลกน้ีไปแลว ยิ่งกวานั้นพินัยกรรมท่ีทําขึ้นยังชวยให
บุคคลในครอบครัว บุตรหลาน บริวาร หรือผูมีสวนเก่ียวของในชวงท่ี
เจามรดก (ผูทาํพนิยักรรม) มชีวีติอยูไดรบัทรพัยมรดกตามสวนทีค่วรจะเปน
ตดัปญหาการทะเลาะเบาะแวง แกงแยง ทรพัยมรดก ทาํใหเสยีชือ่เสียง
ของวงศตระกลู หรอืแมแตชือ่เสยีงของผูวายชนม เหมอืนกบัทีเ่กดิขึน้ใน
วงสังคมอยูเปนประจํา

กฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดแบบของพินัยกรรมไวหลาย
แบบ แตทีผ่มขอแนะนาํใหทาํจะมเีพียง ๓ แบบ คอื

๑. พนิยักรรมแบบเขยีนเองทัง้ฉบบั
๒. พนิยักรรมแบบธรรมดา
๓. พนิยักรรมแบบเอกสารฝายเมอืง

การทําพินัยกรรม

กฎหมายสําหรบัผูสงูอายุ๘

พินัยกรรมแบบนี้เหมาะสําหรับพินัยกรรมท่ีมีรายการทรัพยสิน
หรอืจาํนวนทายาทไมมาก และผูทาํพนิยักรรมไมตองการใหผูใดรูขอความ
ในพนิยักรรมนี ้จนกวาจะถงึวนัเปดพินยักรรม

พนิยักรรม
แบบเขียนเอง

ทั้งฉบับ
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ตัวอยาง

พินัยกรรม
ทําที่..........................................
วนัที.่...........เดอืน.........................พ.ศ. .........

ขาพเจา..................................................................อายุ...........ป อยูเลขที่..........
หมูที่........ซอย..............................ถนน............................ตําบล/แขวง..................................
อาํเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.....................................ขอทาํพนิยักรรมฉบบันีไ้ววา
เมือ่ขาพเจาถงึแกกรรมแลว ใหแบงทรพัยสนิของขาพเจาใหแกบคุคลตาง ๆ ดงันี้

ขอ ๑. ทีด่นิโฉนดเลขที.่........................อยูทีต่าํบล......................................... อาํเภอ
............................จังหวัด..............................ขอมอบใหแก.....................................................

ขอ ๒. ทีด่นิโฉนดเลขท่ี................พรอมบาน ๑ หลงั อยูทีต่าํบล.............. อาํเภอ
............................จังหวัด..............................ขอมอบใหแก.....................................................

ขอ ๓. หุนบริษัท.......................................................................................................
จํานวน......................หุน ขอมอบใหแก..................................................................................

ขอ ๔. เงินสดที่ฝากไวที่ธนาคาร.................................สาขา...............................
สมุดเงินฝากประเภท.............หมายเลขบัญชี......................ขอมอบใหแก........................

ขอ ๕. เครือ่งเพชร เครือ่งทอง ซึง่เกบ็รกัษาไวในตูนริภยัทีธ่นาคาร..............
สาขา...............................ขอมอบใหแก...................................................................................

ขอ ๖. รถยนต ยีห่อ.........................หมายเลขทะเบียน........................................
ขอมอบใหแก.............................................................................................................................

ขอ ๗. ปนพก ขนาด...........ม.ม. ทะเบยีนเลขที.่..................................................
ขอมอบใหแก.............................................................................................................................

ขอ ๘. ทรพัยสมบัตนิอกจากท่ีกลาวมาแลว แบงใหแก.....................................
.....................................................................................................................................................

ขอ ๙. ขาพเจาขอต้ังใหนาย.........................เปนผูจดัการศพของขาพเจาโดย
ใหหักเงินคาทําศพไวจํานวน....................บาท และขอตั้งใหนาย....................................
และนาย....................................... เปนผูจัดการทรัพยมรดกของขาพเจา เพื่อจัดการ
แบงปนทรัพยมรดกใหเปนไปตามเจตนา ของขาพเจา

  ลงชือ่........................................ผูทาํพนิยักรรม



หมายเหต ุ ๑. ถามกีารแกไข ขดู ลบ ผูทาํพินยักรรมตองลงลายมือชือ่
กํากับไวทุกแหง

๒. ถาพนิยักรรมมีหลายหนา ใหใสเลขหนาไวดวย
๓. ผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยลายมือตนเองทั้งฉบับ

จะใหพมิพดดีหรอืพมิพดวยคอมพิวเตอรไมได และถาทาํพนิยักรรมชนิด
นีต้ัง้แต ๒ ฉบบัขึน้ไป กต็องเขยีนดวยลายมอืตนเองทกุฉบบั จะใชวธิเีขยีน
ดวยลายมอืตนเอง ๑ ฉบบั แลวถายเอกสารอกี ๒ ฉบบั ถงึแมวาผูทาํ
พนิยักรรมจะลงลายมือชือ่กาํกบัไวในสําเนาท้ัง ๒ ฉบบันีก้ใ็ชไมได

๔ . ไมตองมีพยาน ๒ คน ลงลายมือชื่อเปนพยานใน
พนิยักรรมแตอยางใด

๕. ในกรณีที่ผูทําพินัยกรรมตองการยกทรัพยมรดก
ทั้งหมด โดยไมแจกแจงรายการทรัพยสินก็ทําไดโดยใชขอความ เชน
“ขาพเจาขอทําพินยักรรมไววา เมือ่ขาพเจาถงึแกกรรมแลว ขาพเจาขอ
ยกทรัพยสินของขาพเจาท้ังหมดที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีตอไปใน
อนาคต โดยขอยกใหแก นาง................................... ภรรยาของขาพเจา
แตผูเดียว” หรืออาจใชขอความวา “โดยขอยกใหแก นาย............
...............................นาย........................................นางสาว...........................
............... และเด็กชาย...................................... บุตรของขาพเจา
คนละสวนเทากัน” กท็าํได

กฎหมายสําหรบัผูสงูอายุ๑๐



กฎหมายสาํหรบัผูสงูอายุ ๑๑

พนิยักรรม
แบบธรรมดา

พินัยกรรมแบบธรรมดานั้น ก็มีขอความคลายกับพินัยกรรม
แบบเขียนเองท้ังฉบับ ทีแ่ตกตางกันกค็อื

๑. พนิยักรรมแบบนีไ้มตองเขยีนดวยลายมอืของผูทาํพนิยักรรมเอง
ทั้งฉบับ ใชพิมพขอความดวยพิมพดีดหรือคอมพิวเตอรได และทําขึ้น
หลายฉบับก็ได

๒. ตองมีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
ลงลายมือชือ่เปนพยานอยางนอย ๒ คน พรอมกัน โดยพยาน ๒ คนน้ี
ตองเห็นผูทําพินัยกรรมลงลายมือชื่อในพินัยกรรมตอหนาตนดวย และ
ทีส่าํคญักค็อื ผูทาํพนิยักรรมและพยานทัง้สองคนตองลงลายมอืชือ่กาํกับ
ในพินัยกรรมทุกหนาอยางชัดเจน หากมีการขีดฆา ขูดลบ หรือตกเติม
แกไขขอความในพนิยักรรม ผูทาํพนิยักรรมและพยานกต็องลงลายมอืชือ่
กาํกับไวทกุแหงดวยเชนกัน

๓. ในการทําพินัยกรรมแบบนี้ ผูทําพินัยกรรมควรที่จะใหบุคคล
ทีเ่ชือ่ถอืได อาทเิชน แพทยหรอืขาราชการ รบัรองวา “ขาพเจานายแพทย
.......................................ไดตรวจ ดูอาการของผูทําพินัยกรรมแลว
เหน็วามสีตสิมัปชัญญะสมบูรณทกุประการ จงึไดลงลายมือชือ่เปนพยาน
ไวในพินัยกรรมดวย”
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๔. ในทางปฏบิตั ิผมไดแนะนาํผูเขารวมสมัมนาวา ถาไมจาํเปนหรอื
เกรงใจกนัจรงิแลว ไมควรรบัเปนพยานในพนิยักรรมชนดินี ้ทัง้นีเ้พราะ

๔.๑ ในกรณีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยมรดก พยานใน
พนิยักรรมอาจถูกกลาวหาวามสีวนรวมในการปลอมเอกสาร (พนิยักรรม)
หรอือาจถกูกลาวหาวา ในขณะทีล่งลายมอืชือ่เปนพยานในพนิยักรรมนัน้
มไิดเหน็การลงลายมือชือ่ของผูทาํพินยักรรม ทีร่ายแรงกวานัน้ถาเปนกรณี
ทีผู่ทาํพนิยักรรมปวย และเขาพักรกัษาตวัในโรงพยาบาล ผูทาํพนิยักรรม
อาจไมมสีติสมัปชญัญะสมบรูณ หรอืถาเปนกรณทีีผู่ทาํพินยักรรมไมอาจ
ลงลายมือชือ่ตนเอง จงึตองใชวธิพีมิพลายน้ิวมอืในพนิยักรรม ผูเปนพยาน
ในพนิยักรรมฉบับนีเ้พราะอาจจะถูกกลาวหาวา ลายพิมพนิว้มอืทีป่รากฏ
เปนการจับมือของผูทําพินัยกรรมที่ไมมีสติหรือบางกรณีเสียชีวิตไปแลว
ประทบัลงในพนิยักรรม ซึง่เปนการเสีย่งตอความผดิคดอีาญาดวย

    ๔.๒ กฎหมายกําหนดวา พยานและคูสมรสของพยานใน
พินัยกรรม รวมตลอดท้ังผูเขียน ผูพิมพ พินัยกรรม และคูสมรสของ
ผูเขียนผูพิมพพินัยกรรมไมมีสิทธิเปนผูรับทรัพยตามพินัยกรรม

เคยมีเรือ่งจริงเกิดขึน้ คอื เถาแกเจาของโรงสีคนหน่ึงรกัลกูสาว
คนเลก็ทีช่วยดแูลธรุกจิของเถาแกมากทีส่ดุ จงึอยากจะเอาใจโดยการทํา
พินัยกรรมยกทรัพยมรดกสวนใหญใหแกลูกสาวคนเล็กนี้ และเพื่อให
ลกูสาวคนเลก็ดใีจ จงึใหลงลายมอืชือ่เปนพยานในพนิยักรรมฉบบันีด้วย
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เมือ่เถาแกถงึแกกรรมลกูสาวคนเลก็นีก้ไ็มมสีทิธริบัทรพัยมรดกทีร่ะบไุวใน
พนิยักรรม ทัง้นีเ้พราะตองหามโดยกฎหมาย หรอืมอีกีเรือ่งหนึง่ทีเ่กดิขึน้
กค็อื มนีายแพทยคนหน่ึงมทีรพัยมรดกมากดวยการทําพนิยักรรม จงึได
ขอใหลกูเขยคนโตซ่ึงเรียนจบนิตศิาสตรบณัฑติ (แตคงเรียนวิชากฎหมาย
มรดกไมเกง) ชวยทาํพนิยักรรมให โดยทาํเปนแบบธรรมดาทีต่องมพียาน
๒ คน ลงลายมอืชือ่ ลกูเขยคนโตน้ีตองการเอาใจพอตา จงึลงลายมือชือ่
เปนพยานในพินัยกรรม เมื่อนายแพทยทานน้ีถึงแกกรรมลง ผลก็คือ
ลูกสาวคนโต ซึ่งเปนภรรยาของลูกเขยท่ีลงลายมือช่ือเปนพยานใน
พนิยักรรม กไ็มมสีทิธริบัทรัพยมรดกตามพินยักรรมน้ี แมแตชิน้เดียว

๔.๓ คําแนะนําในกรณีที่ทานตองเขาไปชวยในการทํา
พินัยกรรมของบุคคลใดโดยไมมีทางหลีกเล่ียงแตอยางใดแลว
เพือ่ปองกนัปญหาตามขอ ๔.๑ และ ๔.๒ ขางตนนี ้ ขอแนะนําใหใช
วธิกีารดงันี ้คอื

ก.) ใหมกีารถายภาพน่ิง อดัเทป ถายวดีโีอเทป ไวเปน
หลักฐานวา ผูทําพินัยกรรม มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ และไดลง
ลายมือชื่อหรือไดพิมพลายน้ิวมือตอหนาพยานอยางนอง ๒ คนจริง
โดยในการถายภาพหรือ ถายวีดีโอเทปใหพยายามเนนไปที่การลง
ลายมือชื่อหรือการพิมพลายนิ้วมือของผูทําพินัยกรรมและของพยาน
ไมใชถายรูปหมูไวเปนที่ระลึก ซึ่งไมอาจใชพิสูจนการลงลายมือชื่อ
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แตอยางใด หรือการอัดเทปก็ควรจะมีการขอใหผูทําพินัยกรรม
กลาวนาํวา เปนการอดัเทปของใครในวนัท่ีเทาไร สถานทีไ่หน มใีครรู
เห็นหรือเปนพยานอยูบาง และในขณะทําพนิยักรรมก็มสีตสิมัปชัญญะ
สมบรูณด ีและถาเปนไปไดกข็อใหอานพนิยักรรมใหชดัเจนทัง้ฉบับ และ
กลาวยนืยนัวาถกูตองตรงตามความประสงคของผูทาํพนิยักรรมทุกอยาง
และถาไมเปนการรบกวนผูทาํพนิยักรรมมากเกินไป กค็วรจะขอใหผูทาํ
พนิยักรรมพดูสัง่เสยีกับลกูหลานเพิม่เตมิในสวนของมวนเทปทีเ่หลอือยู
ผมมีประสบการณในเรื่องนี้อยูพอสมควร กลาวคือ ในคดีหนึ่งพี่นอง
รองแยงทรัพยมรดกกันอยางรุนแรง แตเมื่อไดฟงเทปที่อัดไวในวันทํา
พนิยักรรม ซึง่ผูทาํพนิยักรรมไดพดูสัง่เสยีและสาปแชงลกูหลานทีอ่าจจะ
ทะเลาะแยงทรัพยมรดกกันไว ผลก็คือฟองรองดังกลาวส้ินสุดลงไดโดย
ไมตองมีการสืบพยานกันแตอยางใด

แตหากเปนกรณีที่ทรัพยมรดกมีเปนจํานวนมาก และมีแนวโนม
ที่ผูรับทรัพยมรดกตามพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะมีกรณีพิพาท
กันแนนอนแลว ทานก็ไมควรเขาไปยุงเกี่ยวเปนผูชวยจัดทําพินัยกรรม
พยาน หรือผูเขียนเปนอันขาด โดยควรแนะนําใหทําพินัยกรรม
แบบเอกสารฝายเมืองท่ีจะอธิบายตอไปนี้
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พนิยักรรม
แบบเอกสาร
ฝายเมือง

ขอความในพนิยักรรมกเ็ปนขอความเชนเดยีวกบัพนิยักรรม ๒ แบบ
ขางตนนั้น เพียงแตผูทําพินัยกรรมจะตองแจงความประสงคที่จะทํา
พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ
หรือเจาหนาที่ฝายปกครองทราบ มีขอสังเกตวาผูอํานวยการเขตหรือ
นายอําเภอหรือเจาหนาที่ฝายปกครองท่ีผูทําพินัยกรรมไปติดตอนั้น
ไมจาํเปนตองตรงกบัเขตท่ีผูทาํพนิยักรรมมทีะเบยีนบานอยู เชน เปนกรณี
ทีผู่ทาํพนิยักรรมปวย และเขารบัการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลแหงหนึง่
ทานกส็ามารถแจงความประสงคใหผูอาํนวยการเขตทีโ่รงเรยีนตัง้อยูมาทาํ
พนิยักรรมแบบเอกสารฝายเมอืงได และทีส่ะดวกยิง่กวานัน้ผูอาํนวยการ
เขตสามารถทาํพนิยักรรมใหทานทีโ่รงพยาบาลหรอื ทีบ่านไดดวย

ในวันทําพินัยกรรมประเภทนี้ ผูอํานวยการเขตจะเปนผูจดแจง
ขอความตามความประสงคของผูทาํพินยักรรม เรยีบรอยแลวจะอานให
ผูทําพินัยกรรมและพยานฟง เมื่อผูทําพินัยกรรมเห็นวาถูกตองแลว
ผูทาํพนิยักรรมและพยานก็จะลงลายมือชือ่ไวเปนสาํคญั หากมีการขีดฆา
ขดูลบ ตกเตมิ แกไข ผูทาํพินยักรรมพยาน ผูอาํนวยการเขต กต็องลง
ลายมอืชือ่กาํกบัไวดวย นอกจากนี ้ยงัตองลงลายมอืชือ่กาํกบัไวทกุหนา
ดวยเชนกนั
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ตอจากนั้นผูอํานวยการเขตก็จะบันทึกมีขอความวา “ขาพเจา
นาย......................ผูอํานวยการเขต...........................ขอรับรองวา
นาย.............................ผูทําพินัยกรรมไดแจงขอความท่ีตนประสงค
ใหใสไวในพินัยกรรมดังกลาวมาแลวขางตน ตอหนาขาพเจาและ
พยานสองคน คือ นายแพทย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .กับ
นาย.................................ณ อาคารเลขท่ี.........ถนน.......................
แขวง.................................เขต..............................................................
กรุงเทพมหานคร

ขาพเจาไดจดและอานขอความท่ีทําเปนพินัยกรรมขึ้นนั้น
ใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟง ผูทําพินัยกรรมและพยานไดรับรอง
ขอความวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อในพินัยกรรม นับวาพินัยกรรมนี้
ไดทาํขึน้ถกูตองตามบทบญัญัตอินมุาตรา ๑ ถงึ ๓ ของมาตรา ๑๖๕๘
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว”

ตอจากนัน้ผูอาํนวยการเขตก็จะลงวนัท่ี ลงลายมอืชือ่ และประทบั
ตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

พนิยักรรมแบบเอกสารฝายเมอืงน้ี ผูทาํพนิยักรรมจะเสยีคาธรรม
เนยีมเปนเงิน ๖๐ บาท และผูอาํนวยการเขตจะเกบ็รกัษาตนฉบบัไวทีท่ี่
วาการเขต โดยออกใบรับพนิยักรรมระบุชือ่ผูมสีทิธริบัพนิยักรรมไปดําเนิน
การตามความประสงคของผูทาํพนิยักรรม ในทางปฏิบตัคิวรจะทําคูฉบบั
ของพินยักรรมแบบเอกสารฝายเมืองไวอกี ๑ หรอื ๒ ฉบบั เกบ็รกัษา
ไวในตูนิรภัยของธนาคาร หรือฝากไวกับทนายความ หรือเพื่อนสนิท
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ที่ผูทําพินัยกรรมเชื่อมั่นวานาจะมีอายุยืนกวาตนก็เปนการกระทําที่
รอบคอบ อกีประการหนึง่พนิยักรรมชนดินีเ้ปนพนิยักรรมทีผ่มเหน็วาเปน
แบบท่ีแกปญหาในเร่ืองพยานในพินยักรรม เพราะผูอาํนวยการเขตหรือ
นายอาํเภอหรอืเจาหนาทีฝ่ายปกครองเปนผูทาํพนิยักรรม และในกรณทีี่
ผูทาํพนิยักรรมไมอาจหาบุคคลใดมาเปนพยานในพินยักรรม เจาหนาทีข่อง
เขตทีม่ารวมในการทําพนิยักรรมกม็กัจะยอมเปนพยานในการลงลายมือชือ่
ในพนิยักรรมใหดวย ในกรณทีีม่ปีญหาขอพพิาทเกีย่วกบัทรพัยมรดก และ
มปีระเดน็ในเรือ่งความสมบรูณของพนิยักรรม ศาลกม็กัจะใหความเชือ่
ถอืพินยักรรมแบบเอกสารฝายเมืองมากกวาพนิยักรรมแบบอ่ืน

กอนที่จะจบบทความนี้ มีเพื่อคนหนึ่งโทรศัพทมาปรึกษา คุณปู
ไดถึงแกกรรมไปเกือบปแลว คุณอาทั้งหลายยังไมเปดพินัยกรรมเพราะ
มธีรรมเนียมปฏิบตัวิา ควรจะเก็บศพไวไมนอยกวา ๑ ป แลวจงึคอยทาํ
การฌาปนกิจศพ เมื่อลอยอังคารเสร็จเรียบรอยแลว จึงจะนัดประชุม
ทายาทแลวเปดพินัยกรรมท่ีหลัง เรื่องนี้ผมไดแนะนําใหเพื่อนไปแจงให
คณุอาทราบวาควรจะรบีเปดพินยักรรมโดยไมตองรอเวลา ๑ ป ดงักลาว
ขางตน ทัง้นี ้ เพราะทานผูทาํพนิยักรรมมกัจะสัง่เสยีในเรือ่งการจดัการ
ศพ และกาํหนดจาํนวนเงนิคาทาํศพไวในพนิยักรรมดวย อกีประการหนึง่
เพือ่หลกีเลีย่งปญหาในเร่ืองอายุความมรดกท่ีกฎหมายกําหนดไวในมาตรา
๑๗๕๔ ทีก่าํหนดวา

“หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อเจา
มรดกตาย หรับนับแตเมื่อทายาท โดยธรรมไดรูหรือควรไดรูถึง
ความตายของเจามรดก
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คดีฟองเรียกตามขอกําหนดพินัยกรรม มิใหฟองเมื่อพนกําหนด
หนึง่ปนบัแตเมือ่ผูรบัพนิยักรรมไดรูหรอืควรไดรูถงึสิทธซิึง่ตนมอียูตาม
พินัยกรรม

ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙๓/๒๗ แหงประมวลกฎหมายน้ี
ถาสทิธเิรยีกรองของเจาหนีอ้นัมตีอเจามรดกมีกาํหนดอายุความยาวกวา
หนึง่ป มใิหเจาหน้ีนัน้ฟองรองเม่ือพนกาํหนดหน่ึงปนบัแตเมือ่เจาหน้ีไดรู
หรือควรไดรูถึงความตามของเจามรดก

ถึงอยางไรก็ดี สิทธิเรียกรองตามที่วามาในวรรคกอน ๆ นั้น
มใิหฟองรองเม่ือพนกําหนดสิบป นบัแตเมือ่เจามรดกตาย”

ผลปรากฏวาเมือ่เปดพนิยักรรม คณุปูไดสัง่การไวในพนิยักรรมวา
หามทําการฌาปนกิจศพเด็ดขาด แตใหนําศพไปฝงไวในท่ีดินสุสานท่ีได
เตรยีมการไวนานแลว โดยไดกาํหนดจาํนวนเงนิและตวับคุคลทีจ่ะเปนผู
จดัการศพไวอยางชดัเจน เรือ่งนีเ้ปนอทุาหรณใหเหน็วา หากเปดพนิยักรรม
ตามแนวความคดิเดมิของคณุอาทัง้หลาย การจดัการศพของคณุปูกค็งจะ
ไมถกูตองตามความประสงคของทาน นอกจากนีย้งัจะมปีญหาในเรือ่งอายุ
ความเรียกรองทรัพยมรดก เพราะท่ีดินบางแปลง และทรัพยสินบาง
รายการ ทายาทบางคนไดยึดถือครอบครองเพื่อตนไวกอนหนานี้แลว
เมือ่มีการเปดพนิยักรรมแตเนิน่ ๆ  จงึมกีารตกลงกันไดอยางสนัตวิธิ ีและ
เปนไปตามเจตนารมณของคุณปูอยางครบถวนบริบูรณ
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