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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาษิชย์ มาตรา 1629 (1) 

และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

1627 บัญญัติว่า “บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและ

บุตรธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย

กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี”้ ความตามมาตรา

ดังกล่าวบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว ถือว่าเป็นผู ้สืบ

สันดาน และเป็นทายาทโดยธรรมล�าดับที่ 1 ดังเช่น กรณีบุตรของ

ภรยิาท่ีไม่ได้จดทะเบยีนสมรสทีบ่ดิาส่งเสยีเลีย้งด ูให้ใช้นามสกุล และ

แสดงออกอย่างเปิดเผยว่าเป็นบตุร เช่นนี ้ถอืว่าเป็นบตุรนอกกฎหมาย

ทีบ่ดิารบัรองแล้ว จงึเป็นผู้สืบสันดาน และเป็นทายาทโดยธรรมล�าดบั

ที ่1 ของเจ้ามรดก แต่ไม่ได้ท�าให้เดก็คนนีเ้ป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย

ของผู้ตายไปได้ เพราะการรับรองท่ีท�าให้บุตรเป็นบุตรท่ีชอบด้วย

กฎหมายนัน้ หมายถงึ ได้กระท�าการจดทะเบยีนรบัรองบตุร และมผีล

ตั้งแต่วันที่เด็กเกิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

1547 ประกอบมาตรา 1557 การรับรองตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1627 ศาสตราจารย์โชค จารุจินดา ได้อธิบาย

ว่า กฎหมายไม่ได้ก�าหนดแบบพธิไีว้ ฉะนัน้แค่ไหนเพยีงใดจะถอืว่า

เป็นการรับรอง จึงต้องดูตามพฤติการณ์เป็นเรื่องๆ ไปว่า การ

ประพฤตปิฏบิตัทิีบ่ดิามต่ีอบตุรนัน้เป็นทีเ่ปิดเผยถงึขนาดวิญญชูน

จะพงึเข้าใจได้หรอืไม่ว่าบดิาได้รบัรองแล้ว ฉะนัน้ การรบัรองหรอืไม่ 

จึงเป็นเรื่องข้อเท็จจริง จึงไม่ต้องจดทะเบียนเป็นบุตรอย่างเช่นที่

บัญญัติไว้ตามมาตรา 1547 ประกอบ 1557 คือ เด็กที่เกิดจากบิดา

มารดาที่มิได้สมรสกันจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดา

มารดาได้สมรสกนัในภายหลงั หรอืบดิาได้จดทะเบยีนว่าเป็นบุตรหรอื

ศาลพพิากษาว่าเป็นบตุร และรบัการรบัรองบตุรไม่ต้องอาศยัทะเบียน

คนเกิดหรือทะเบียนอะไรทั้งสิ้น การที่บิดาไปแจ้งทะเบียนคนเกิดว่า

เป็นบุตรก็ดีหรือให้ใช้นามสกุลก็ดี เหล่านี้เป็นเพียงข้อเท็จจริงอัน

หนึ่งที่จะประกอบให้เห็นว่าบิดาได้รับรองแล้วหรือไม่เท่านั้น

การประพฤติปฎิบัติที่บิดามีต่อบุตรต้องเป็นที่เปิดเผย ถ้าไม่

เป็นที่เปิดเผยแม้บิดาจะมีความรักใคร่ในบุตรนั้นเพียงใดก็จะถือว่า

รบัรองไม่ได้ เช่น ชายได้เสยีกบัหญงิจนเกดิบตุรได้ปฏบิตัต่ิอบตุรเยีย่ง

บิดากับบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหลายเพราะความรักใคร่มาก แต่

เป็นเพยีงปฏบิตัต่ิอกนัอย่างลบัๆ เพราะยงัมคีวามละอายอยู ่ดงันี้ 

ย่อมถือไม่ได้ว่าบิดาได้รับรองแล้ว 

เมื่อเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว จึงเกิด

สิทธิตามกฎหมายระหว่างบุตร และบิดาที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายดังนี้

สิทธิของบุตรนอกกฎหมาย

บิดารับรองตั้งแต่อยู่ในครรภ์ที่
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1)  บตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารบัรองนัน้ ต้องเป็นบตุรทีส่บืสาย

โลหิตของบิดาอย่างแท้จริง และ ป.พ.พ. มาตรา 1627 ให้ถือว่าเป็น 

ผูส้บืสนัดานเหมอืนบตุรทีช่อบด้วยกฎหมายของบดิานัน้ด้วย ซึง่จะมี

สทิธริบัมรดกของบดิาในฐานะทายาทโดยธรรมล�าดบั 1 ตาม  ป.พ.พ. 

มาตรา 1629 (1)

2) บิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้จะรับรองบุตรแล้ว แต่ก็

ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้มีสิทธิ และหน้าท่ีต่อบุตรนอกสมรสที่ยังไม่

ได้จดทะเบยีนรับรองว่าเป็นบตุรแต่ประการใด (รบัรองโดยนติินยั) จงึ

มิใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตร

3) บดิาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มอี�านาจฟ้องบคุคลผูท้�า

ละเมิดท�าให้บุตรนอกกฎหมายที่ตนรับรองแล้วถึงแก่ความตาย  

4) บตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารบัรองแล้ว อาจฟ้องบคุคลผูท้�า

ละเมดิทีท่�าให้บดิาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตายในฐานะท่ีเป็นทายาท

โดยธรรมได้ แต่คงเรียกได้เฉพาะค่าเสียหายที่ทรัพย์สินเสียหาย  

ค่าท�าศพบดิา เป็นต้น ส่วนค่าขาดไร้อปุาระไม่สามารถเรยีกได้ เพราะ

เป็นหน้าที่ของบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

5) บุตรนอกกฎหมายมีสิทธิรับมรดกแทนที่บุตรของเจ้า

มรดกได้ในฐานะที่เป็นผู้สืบสันดานโดยตรง

มีค�าถามว่าบิดามีสิทธิรับรองบุตรนอกกฎหมายที่อยู่ใน 

ครรถ์มารดาได้หรือไม่ และเมื่อเด็กเกิดมารอดอยู่จะมีสิทธิได้รับ

มรดกด้วยหรือไม ่   

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วเป็น 

ผูส้บืสนัดานเหมอืนกบับตุรทีช่อบด้วยกฎหมาย การรบัรองมไิด้บงัคบั

ว่าต้องรับรองด้วยวิธีใด และจะรับรองตลอดไปถึงทารกในครรภ์ด้วย

หรือไม่เห็นว่ามาตรา 1604 ประกอบมาตรา 15 บัญญัติให้สิทธิแก ่

ทารกทีอ่ยใูนครรภ์มารดาขณะเจ้ามรดกตายมสีทิธเิป็นทายาทได้ ถ้า

ภายหลังเกิดมาแล้วอยู่รอด ทัง้พฤติการณ์ทีบ่ดิารบัรองทารกในครรภ์

มารดาว่าเป็นบุตรของตนก็อาจมีได้ เมื่อกฎหมายยอมให้ทารกใน

ครรภ์มารดามีสิทธิได้รับมรดกได้ถ้าภายหลังเกิดมารอดอยู่ เหตุใด

ทารกในครรภ์จะไม่ได้รบัประโยชน์ตามมาตรา 1627 เช่นเดียวกบัเดก็

ทีค่ลอดจากครรภ์ ดงันัน้ ศาลฎกีาจงึตดัสนิทารกทีอ่ยูใ่นครรภ์มารดา

ขณะทีบ่ดิาตายมสีทิธเิป็นทายาทได้ ถ้าหากภายหลงัได้เกดิมารอด

อยู ่มสีทิธริบัมรดกของผูต้ายได้ถ้าผูต้ายคอืบดิามพีฤตกิารณ์รบัรอง

ทารกในครรภ์ว่าเป็นบุตรของตน

เทียบเคียงฎีกาที่ 1469/2526 ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมาย

ว่า “ปัญหาตามฎกีาของจ�าเลยข้อแรกมว่ีาเดก็ชาย ม. โจทก์เป็นบตุร

นอกกฎหมายที่นาย ผ. บิดาได้รับรองแล้วหรือไม่ ข้อนี้ได้ความว่า 
นาง ว. มารดาโจทก์ เป็นสมุห์บัญชีสนามกอล์ฟสวนสามพราน  
นาย ผ. เป็นสมาชิกสนามกอล์ฟนี้โจทก์ มีนาง อ. นาย บ. พนักงาน

ประจ�าสนามกอล์ฟ เป็นพยานเบิกความ ยืนยันว่า นาย ผ. กับนาง ว. 

มีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาจนเป็นที่รู้กันทั่วไป นาย ผ. ไปรับ และ

มาส่งนาง ว. ที่สนามกอล์ฟเป็นปกติ ทั้งยังมีนางสาว ศ. เป็นพยาน

ว่า นาย ผ.มาค้างคืนกับนาง ว. ที่บ้านมารดานาง ว. เสมอ นอกจากนี้ 

โจทก์มภีาพถ่ายทีถ่่ายร่วมกันในโอกาสไปเทีย่ว และรบัประทานเลีย้ง 

ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ประกอบกับก่อนที่นาง ว. จะตั้ง

ครรภ์ ก็ไม่ปรากฏว่านาง ว. มีความสัมพันธ์กับชายอื่นนอกจากนาย 

ผ. แต่กลับได้ความว่า นาย ผ.ไปอยู่กินกับนาง ว.ฉันสามีภริยา และ

แสดงความสมัพนัธ์ฉนัสามภีรยิาในทีต่่างๆ อย่างเปิดเผย ได้จดัเลีย้ง

ฉลองการตั้งครรภ์เป็นการแสดงออกถึงการรับรองว่าโจทก์ ซึ่งเป็น

ทารกในครรภ์มารดาเป็นบุตรของตน โจทก์จึงเป็นบุตรนอกกฎหมาย

ที่บิดารับรองแล้ว ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่ชอบด้วย

กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณชิย์ มาตรา 1627 และ

เป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดกตามมาตรา 1629(1)”

บทสรุปส่งท้าย ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาขณะที่บิดาตายมี

สิทธิเป็นทายาทได้ ถ้าหากภายหลังได้เกิดมารอดอยู ่ และโดย

พฤติการณ์ที่บิดารับรองทารกในครรภ์ว่าเป็นบุตรของตน โดยแสดง

ความสมัพนัธ์ฉนัสามภีรยิาในทีต่่างๆ อย่างเปิดเผยเป็นการยอมรบัว่า

หญงิเป็นภรยิา มกีารจดัเลีย้งฉลองการตัง้ครรภ์เป็นการแสดงออกถงึ

การรบัรองว่าทารกในครรภ์เป็นบตุรของตน ทารกทีเ่กิดมาจงึเป็นบตุร

นอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่

ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดกของ
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