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สิทธิการเลี้ยงดูบุตร เมื่อไมไดจดทะเบียน
เรื่องความสัมพันธในครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของความสัมพันธระหวาง บิดา
มารดา และบุตร ซึ่งมีความสําคัญ ตั้งแตแ รกเกิด กอใหเกิด
สิทธิและหนาที่ ทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ ระหวาง
กันและกันมากมาย ที่นาจะเปนปญหามากที่สุดในสังคมตอนนี้
ก็คือ สิทธิการเลี้ยงดูบุ ตร เนื่องจากยุ คสมัยไดเปลี่ย นไปบาง
ครอบครั ว จดทะเบี ย นสมรสกั น ถู ก ต อ งตามกฎหมาย ใน
ขณะเดียวกันก็มีหลายครอบครัวที่สามีภรรยาไมไดจดทะเบียน
สมรสกัน ดั งนั้ น เมื่อมีลูกจึงเกิด ปญ หาว าใครเปนผูมีสิทธิ ใน
การดูแลลูก
กรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับสิทธิในการดูแลบุตรมากที่ สุด คือ “ในกรณีเด็ กเกิดจากพอแมที่ ไมไดจดทะเบีย น
สมรสกัน ” เมื่อคุ ณ แมต องกลายเปน แมเลี้ย งเดี่ ย ว กฎหมายที่ นํ า มาบั งคับใชเกี่ ย วกับ เรื่ อ งสิท ธิ ในการดู แ ลบุต ร
ได แ ก ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย ซึ่งในกรณี นี้ สิท ธิข องมารดากฎหมายกําหนดไว อยางชัดเจนในมาตรา
1546 วา “เด็กเกิดจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกับชาย ใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น” หมายความ
วา ในกรณีที่หญิงไมไดจดทะเบียนสมรสกับชาย แตเกิดตั้งครรภและคลอดบุตรออกมา เด็กที่เกิดนี้ถือวาเปนบุตรโดย

ชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้นแตเพียงผูเดียวเทานั้น ถือเปนหลักที่วาบุตรเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของมารดาเสมอ
ไมวาในกรณีใด ๆ ก็ตาม
ตรงกันขามกับการเปนบิดาของเด็กที่เกิดโดยบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน
ซึ่งเปนเรื่องที่ตองพิสูจน
ซึ่งการทําใหเด็กที่เกิดนอกสมรสกลายเปน
บุต รชอบด ว ยกฎหมายของผูเ ปน พ อนั้ น ตามมาตรา
1547 กําหนดวา “เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิไดสมรส
กัน จะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตอเมื่อบิดามารดาได
สมรสกั น ในภายหลัง หรื อบิด าได จดทะเบีย นว าเป น
บุต ร หรื อศาลพิ พ ากษาว า เปน บุ ต ร” หมายความว า
เด็กที่เกิดจากมารดาที่ไมไดสมรสกับบิดานั้ น ใหถือว า
เปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูเปนมารดาแตเพียงผู
เดียวเทานั้น แมบิดาจะมาอยูกินกันฉันสามีภรรยากับ
มารดาโดยเปดเผยก็ไมถือวาเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย
ผูเปนบิดาสามารถนําบุตรมาเลี้ยงเองไดหรือไม ??
เมื่อหญิงเปนมารดาที่ชอบด วยกฎหมาย สว นชายเปนบิดานอกกฎหมาย ดั งนั้น มารดาจึงเปนผูใชอํานาจ
ปกครองบุตรไดแตเพียงผูเดียว มีสิทธิกําหนดที่อยูของบุตร และสิทธิที่จะเรียกบุตรคืนจากบุคคลผูไมมีสิทธิที่จะกัก
บุตรไว ซึ่งรวมถึงบิดานอกกฎหมายดวย แตตามมาตรา 1566 กําหนดวา บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตองอยูใตอํานาจ
ปกครองของบิดามารดา
อํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดาในกรณีดังตอไปนี้
(1) มารดาหรือบิดาตาย
(2) ไมแนนอนวามารดาหรือบิดามีชีวิตอยูหรือตาย
(3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(4) มารดาหรือบิดาตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟนเฟอน
(5) ศาลสั่งใหอํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา
(6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหตกลงกันได
และตามมาตรา 1567 ผูใชอํานาจปกครองมีสิทธิ
(1) กําหนดที่อยูของบุตร
(2) ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน
(3) ใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป
(4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย
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แตหากวาผูเปนมารดาไดสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรโดยชอบธรรมแลว ตองการฟองรองเรียกคาเลี้ยงดูจากผูเปน
บิดาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกันนั้นจะสามารถทําไดหรือไมอยางไร
การฟองรองเรียกคาเลี้ยงดูจากผูเปนบิดาที่ไมไดจดทะเบียนสมรส
เมื่อหญิงตองกลายเปนคุณแมเลี้ยงเดี่ยว ในกรณีที่หญิงมีบุตรดวยกันกับชายแลว แตไมไดจดทะเบียน
สมรสกัน บุตรก็ถือวาเปนเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงผูเปนมารดา แตก็เปนบุตรไมชอบดวยกฎหมายของ
ชายผูเปนบิดา ดังนั้นบิดาผูใหกําเนิดก็ไมตองจายคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย
แต ถ ามารดาตองการใหบิดาจายเงิน คาอุปการะเลี้ยงดู บุต ร ควรดํ าเนิ นการใหเด็ กเปน บุตรโดยชอบด ว ย
กฎหมายของผูเปนบิดาเสียกอน มารดาจึงจะมีสิทธิเรียกรองเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1547 “เด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่มิไดสมรสกัน จะเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายตอเมื่อบิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร หรือศาลพิพากษาวา
เปนบุตร” ซึ่งการจดทะเบีย นรั บรองบุตรที่ถู กต องนั้ น ต องใหผูเปนบิดาไปทํ าการจดทะเบีย นรับรองบุต รกับนาย
ทะเบียนที่สํานักงานเขตหรือที่อําเภอ โดยหญิงผูเปนมารดาและบุตรตองใหความยินยอม (เด็กตองพูดใหความยินยอม
หากเด็กยังเล็กมากไมสามารถใหความยินยอมไดก็อาจขอใหศาลมีคําสั่งแทนคํายินยอมของเด็ก) เด็กจึงจะเปนบุตร
โดยชอบดวยกฎหมายของบิดา หรือเมื่อมารดากับบิดาจดทะเบียนสมรสกัน หรือเมื่อศาลพิพากษาวาเปนบุตร เด็กก็
จะเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดาโดยมีผลยอนหลังไปนับแตวันที่เด็กเกิด
และเมื่อทําการจดทะเบียนรับรองบุตรเรียบรอยแลวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1564
บัญญัติวา “บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดู และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว
บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตเฉพาะผูทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเอง
มิได”
และมาตรา 1598/38 “คาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริ ยา หรือระหวางบิดามารดากับบุตรนั้นยอมเรีย ก
จากกันไดในเมื่อฝายที่ควรไดรับอุปการะเลี้ยงดูไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือไดรับการอุปการะเลี้ยงดูไมเพียงพอแก
อัตภาพ คาอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหก็ได โดยคํานึงถึงความสามารถของผูมีหนาที่ตองให ฐานะ
ของผูรับและพฤติการณแหงกรณี”
ดังนั้น หากผูเปนบิดาไมไดสงเสียเลี้ยงดูบุตรเลย มารดาก็สามารถดําเนินการฟองศาลขอใหผูเปนบิดาของบุตร
นั้ น รั บ เด็ ก เป น บุ ต รโดยชอบด ว ยกฎหมาย โดยเหตุ ใ นการฟ อ งคดี เ ป น ไปตามประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย มาตรา 1555 “ในคดีฟองขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ใหสันนิษฐานไวกอนวาเด็กเปนบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เมื่อมีการขมขืนกระทําชําเรา ฉุดครา หรือหนวงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได
(2) เมื่อ มีการลักพาหญิ งมารดาไปในทางชูสาวหรื อมีการลอลวงร ว มประเวณี กับหญิ ง มารดาใน
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ระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได
(3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงวาเด็กนั้นเปนบุตรของตน
(4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดวาเด็กเปนบุตรโดยมีหลักฐานวาบิดาเปนผูแจงการเกิดหรือรูเห็น
ยินยอมในการแจงนั้น
(5) เมื่อบิดามารดาไดอยูกินดวยกันอยางเปดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภได
(6) เมื่อไดมีการรวมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได และมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาเด็กนั้นมิไดเปนบุตรของชายอื่น
(7) เมื่อมีพฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตร
พฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตรนั้น ใหพิจารณาขอเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวของฉันบิดา
กับบุตรซึ่งปรากฏในระหวางตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอางวาตนสังกัดอยู เชน บิดาใหการศึกษา ใหความอุปการะ
เลี้ยงดู หรือยอมใหเด็กนั้นใชชื่อสกุลของตน หรือโดยเหตุประการอื่น
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวขางตน ถาปรากฏวาชายไมอาจเปนบิดาของเด็กนั้นได ใหยกฟองเสีย”
ทั้งนี้ มารดาสามารถยื่นฟองผูเปนบิดาตอศาลเยาวชนและครอบครัวที่คุณมีภูมิลําเนาอยูในเขตอํานาจศาลได
โดยในคําฟองฉบับเดียวกัน สามารถฟองขอใหผูเปนบิดารับเด็กเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย และเรียกคาอุปการะ
เลี้ยงดูในคราวเดียวกันได และเมื่อบิดารับรองบุตรโดยปริยาย บุตรก็มีสิทธิรับมรดกของบิดาไดเชนกัน
อยางไรก็ตามหากชายเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของบุตร ก็ยอมมีอํานาจปกครองบุตรนั้นไดเชนกัน
กรณีบิดามารจดทะเบียนสมรสกัน และหยาขาดจากกันดวยความสมัครใจทั้งสองฝาย โดยไมตองมีการฟองหยา
การหย าโดยความยิ น ยอม คูสมรสสามารถตกลงกัน กอนหย าในเรื่ องทรั พ ยสิน อํานาจปกครอง และการ
อุปการะเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนคาเลี้ยงชีพ โดยตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออยางนอย 2 คน และนําไป
จดทะเบียนหยาที่ที่วาการอําเภอ
สําหรั บอํานาจปกครองบุตรนั้ น ปกติ บิด ามารดาจะใชอํานาจร วมกัน แต เมื่อต องหยาขาดจากกัน การใช
อํานาจปกครองรวมกันอาจไมสะดวกอีกตอไป จึงตองมีทําความตกลงเปนหนังสือระบุผูมีอํานาจปกครองบุตร (หาก
ตกลงกัน ไมได ก็อาจให ศาลเปน ผูตั ด สิน ชี้ข าด) เพื่ อใหเกิด ความชัด เจนไมมีปญ หาการแย งตั ว เด็ กกัน ในภายหลั ง
ในกรณีนี้ หากภายหลังปรากฏวาผูมีอํานาจปกครองบุต รประพฤติ ตนไมสมควร หรือมีพฤติกรรมเปลี่ย นแปลงไป
ในทางที่ไมดี เชน เมาสุราเปนประจํา ประพฤติ ตนมั่วสุม ศาลมีอํานาจเปลี่ยนตัว ผูใชอํานาจปกครองได และแมว า
ความเปน สามีภรรยาจะสิ้น สุด ลงหลังการหยา แต ความ
เปนพอแมนั้นยังคงดําเนินตอไป ดังนั้น แมจะเปนคูสมรส
ฝายที่ ไมไดอํานาจปกครองบุตร ก็มีสิทธิในการติด ตอกับ
บุต รตามสมควรด วยเชน กัน เช น การแวะไปเยี่ ย มเยี ย น
การโทรศัพ ทไปคุยดว ย การรับไปคางที่บาน หรือการไป
รับหลังโรงเรียนเลิก ทั้งนี้ตองมีความเหมาะสม ไมขัดขวาง
หรื อกระทบต อการใชอํานาจปกครองของอีก ฝาย หรื อ
๔

กระทบกระเทือนตอสวัสดิภาพของเด็ก มิเชนนั้น ทางผูใชอํานาจปกครองก็สามารถหามการติดตอได และสิทธินี้ ก็
ไมไดจํากัดเฉพาะบิดามารดา แตยังหมายรวมถึงปูยาตายาย หรือญาติสนิทของเด็กดวย
สวนใน เรื่องของคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร ก็เปนอีก
สิ่งหนึ่งตองพิจารณา การหยาโดยความยินยอมของสามีภรรยา ตองทําความตกลงกันไวในสัญญาหยาวาทั้งสองฝาย
หรือฝายใดฝายหนึ่งจะออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเทาใด ถาไมไดตกลงกันไวกอนก็สามารถใหศาลเปน
ผูกําหนดได ศาลจะชี้ขาดโดยคํานึงถึงประโยชนและความผาสุกของบุตรเปนหลัก
อยางไรก็ต ามคงไมมีครอบครั วไหน อยากมีเรื่องราวคดีความเกี่ย วกับ สิทธิก ารเลี้ยงดูบุ ตร อยางแน นอน
ขอใหทุกครอบครัวผานพนปญหาและอุปสรรคทุกอยางไปไดดวยความรักและความเขาใจ เพื่อลูกของคุณและคนที่
คุณรัก
ขอบคุณบทความจาก
http://www.amarinbabyandkids.com/family/
จัดทําโดย: ศูนยไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
โทร. 0-7351-5067 ตอ 111
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