กลุมงานไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ขอเสนอ

สถาบันครอบครัวทีอบอุ่นห่วงใยดูแลกัน ไม่ทะเลาะกัน ไม่ทอดทิงกัน แต่เมือฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงไม่
สามารถอยูร่ ่ วมกันอีกได้ตอ่ ไป ก็คงต้องหย่า กลุ่มงานไกล่เกลียและประนอมข้อพิพาทขอเสนอ คําพิพากษาศาล
ฎีกาที 4959/2552 เกียวกับฟ้ องเรี ยกเฉพาะค่าเลียงดูและ สิ ทธิฟ้องเรี ยกค่าอุปการะเลียงดู นะครับ

เหตุแห่งการฟ้ องหย่า
ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ นัน คู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเพือให้ หย่ าได้ นัน ต้องมีเหตุ
ต่อไปนี
(๑) สามีหรื อภริ ยา อุปการะเลียงดู หรื อ ยกย่อง ผูอ้ ืน ฉันภริ ยาหรื อสามี เป็ นชู้ หรื อ มีชู้ หรื อ ร่ วม
ประเวณี กบั ผูอ้ ืน เป็ นอาจิณ อีกฝ่ ายหนึง ฟ้ องหย่าได้
(๒) สามีหรื อภริ ยา ประพฤติชวั ไม่ว่าความประพฤติชวนั
ั น จะเป็ น ความผิดอาญา หรื อไม่ ถ้า เป็ น
เหตุให้ อีกฝ่ ายหนึง
(ก) ได้รับ ความอับอายขายหน้า อย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับ ความดูถูกเกลียดชัง เพราะเหตุที คงเป็ น สามีหรื อภริ ยา ของฝ่ ายทีประพฤติชวั อยู่
ต่อไป หรื อ
(ค) ได้รับ ความเสี ยหาย หรื อ เดือนร้อนเกินควร ในเมือเอา สภาพ ฐานะ และ ความเป็ นอยู่
ร่ วมกัน ฉันสามีภริ ยา มาคํานึงประกอบ
อีกฝ่ ายหนึงนัน ฟ้ องหย่าได้
(๓) สามีหรื อภริ ยา ทําร้าย หรื อ ทรมาน ร่ างกายหรื อจิตใจ หรื อ หมินประมาท หรื อ เหยียด
หยาม อีกฝ่ ายหนึง หรื อ บุพการี ของอีกฝ่ ายหนึง ทังนี ถ้า เป็ นการร้ายแรง อีกฝ่ ายหนึงนัน ฟ้ องหย่าได้
(๔) สามีหรื อภริ ยา จงใจละทิงร้าง อีกฝ่ ายหนึงไป เกิน หนึงปี อีกฝ่ ายหนึงนัน ฟ้ องหย่าได้
(๔/๑) สามีหรื อภริ ยา ต้องคําพิพากษา ถึงทีสุด ให้จาํ คุก และ ได้ถูกจําคุกเกิน หนึงปี ในความผิด ที
อีกฝ่ ายหนึง มิได้มีส่วน ก่อให้เกิด การกระทําความผิด หรื อ ยินยอม หรื อ รู้เห็นเป็ นใจ ในการกระทําความผิด
นันด้วย และ การเป็ นสามีภริ ยากันต่อไป จะเป็ นเหตุให้ อีกฝ่ ายหนึง ได้รับความเสี ยหาย หรื อ เดือดร้อนเกินควร
อีกฝ่ ายหนึงนัน ฟ้ องหย่าได้
(๔/๒) สามีและภริ ยา สมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที ไม่อาจอยูร่ ่ วมกัน ฉันสามีภริ ยา ได้โดยปกติ
สุข ตลอดมาเกิน สามปี หรื อแยกกันอยู่ ตามคําสังของศาล เป็ นเวลาเกิน สามปี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ฟ้ องหย่าได้
(๕) สามีหรื อภริ ยา ถูกศาลสังให้เป็ น คนสาบสูญ หรื อ ไปจาก ภูมิลาํ เนา หรื อ ถินทีอยู่ เป็ นเวลา
เกิน สามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่า เป็ นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ ายหนึง ฟ้ องหย่าได้
(๖) สามีหรื อภริ ยา ไม่ให้ ความช่วยเหลืออุปการะเลียงดู อีกฝ่ ายหนึง ตามสมควร หรื อ ทําการเป็ น
ปฏิปักษ์ ต่อการทีเป็ น สามีหรื อภริ ยากัน อย่างร้ายแรง ทังนี ถ้า การกระทํานัน ถึงขนาดที อีกฝ่ ายหนึง เดือดร้อน
เกินควร ในเมือเอา สภาพ ฐานะ และ ความเป็ นอยูร่ ่ วมกัน ฉันสามีภริ ยา มาคํานึงประกอบ อีกฝ่ ายหนึงนัน ฟ้ อง

หย่าได้
(๗) สามีหรื อภริ ยา วิกลจริ ต ตลอดมาเกิน สามปี และ ความวิกลจริ ตนัน มีลกั ษณะ ยากจะหายได้
กับทัง ความวิกลจริ ต ถึงขนาดทีจะ ทนอยูร่ ่ วมกัน ฉันสามีภริ ยา ต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ ายหนึง ฟ้ องหย่าได้
(๘) สามีหรื อภริ ยา ผิดทัณฑ์บน ทีทําให้ไว้ เป็ นหนังสื อ ในเรื อง ความประพฤติ อีกฝ่ ายหนึง ฟ้ อง
หย่าได้
(๙) สามีหรื อภริ ยา เป็ นโรคติดต่อ อย่างร้ายแรง อันอาจเป็ นภัย แก่อีกฝ่ ายหนึง และ โรคมี
ลักษณะ เรื อรัง ไม่มีทางทีจะหายได้ อีกฝ่ ายหนึงนัน ฟ้ องหย่าได้
(๑๐) สามีหรื อภริ ยา มีสภาพแห่งกาย ทําให้ สามีหรื อภริ ยานัน ไม่อาจร่ วมประเวณี ได้ตลอดกาล อีก
ฝ่ ายหนึง ฟ้ องหย่าได้.

คําพิพากษาศาลฎีกาที 4959/2552
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ม.1461 สอง, 1516 (6), 1598/38
วัตถุประสงค์ของการสมรสก็เพือให้ชายหญิงได้อยูก่ ินกันฉันสามีภริ ยา ป.พ.พ. มาตรา 1461
บัญญัติให้สามีภริ ยาช่วยเหลืออุปการะเลียงดูซึงกันและกันตามความสามารถและฐานะตน และมาตรา
1598/38 บัญญัติว่า ค่าอุปการะเลียงดูนนอี
ั กฝ่ ายสามารถเรี ยกได้ในเมือได้รับการอุปการะเลียงดูไม่
เพียงพอแก่อตั ภาพ อันแสดงว่าค่าอุปการะเลียงดูนีศาลอาจกําหนดให้เพียงใดก็ได้ โดยคํานึงถึง
ความสามารถของผูใ้ ห้และฐานะของผูร้ ับตามพฤติการณ์แห่งกรณี จึงเป็ นบทบัญญัติคุม้ ครองแก่สามี
ภริ ยาให้ฝ่ายทีมีฐานะดีตอ้ งช่วยเหลืออุปการะเลียงดูอีกฝ่ ายหนึง มิฉะนัน อีกฝ่ ายย่อมมีสิทธิฟ้องหย่าได้
ตามมาตรา 1516 (6) แต่ถา้ ไม่ประสงค์จะฟ้ องหย่าก็ฟ้องเรี ยกเฉพาะค่าเลียงดูได้ตามมาตรา 1598/38
ดังนัน สิ ทธิฟ้องเรี ยกค่าอุปการะเลียงดูจึงหาใช่เป็ นสิ ทธิทีเกิดขึนเมือมีการฟ้ องหย่าไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บงั คับจําเลยจ่ายเงินค่าอุปการะเลียงดูโจทก์เป็ นรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
จําเลยให้การ ขอให้ยกฟ้ อง

ศาลชันต้นพิพากษาให้จาํ เลยชําระค่าอุปการะเลียงดูแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท นับแต่วนั ที 11
มกราคม 2548 อันเป็ นวันฟ้ อง เป็ นต้นไป ค่าฤชาธรรมเนียมของทังสองฝ่ ายให้เป็ นพับ
โจทก์และจําเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชันอุทธรณ์ให้เป็ นพับ
จําเลยฎีกา
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยืนคําร้องขอถอนฟ้ องลงวันที 25 กรกฎาคม 2551 ศาลฎีกามี
คําสังคําร้องที ท.1197/2551 พิเคราะห์แล้ว โจทก์ตอ้ งขอถอนคําฟ้ องทีเริ มต้นคดีก่อนศาลชันต้นมีคาํ พิพากษาจะ
ขอถอนคําฟ้ องขณะคดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคําร้อง
ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริ งทีคู่ความต่างมิได้โต้เถียง
กันรับฟังเป็ นยุติในชันนีว่า โจทก์กบั จําเลยจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน 2 คน ซึ ง
บรรลุนิติภาวะแล้ว ระหว่างอยูก่ ินด้วยกันจําเลยเคยส่งเงินผ่านบัญชีของบุตรดังกล่าวเพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
อุปการะเลียงดูบุตรทังสองกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของโจทก์เดือนละ 10,000 บาท ต่อมาลดลงเหลือเดือนละ 8,000
บาท กับเดือนละ 6,000 บาท ตามลําดับ ครันปี 2539 โจทก์กบั จําเลยได้แยกกันอยู่ และตังแต่ปี 2547 จําเลย
เกษียณอายุราชการและไม่ส่งค่าอุปการะเลียงดูแก่โจทก์อีกต่อไป จําเลยได้รับบํานาญหลังจากหักภาษีและค่า
ฌาปนกิจแล้วเป็ นเงิน 23,000 บาทเศษ ส่วนโจทก์ไม่มีรายได้
ปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของจําเลยมีว่า โจทก์มีสิทธิเรี ยกค่าอุปการะเลียงดูจากจําเลย
หรื อไม่ เบืองแรกเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์แห่งการสมรสก็เพือทีจะให้ชายหญิงคู่สมรสได้อยูก่ ินฉันสามีภริ ยา
ดังนัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1461 วรรคสอง ทีบัญญัติว่า สามีภริ ยาต้องช่วยเหลือ
อุปการะเลียงดูกนั ตามความสามารถและฐานะของตน และตามมาตรา 1598/38 ทีบัญญัติว่า ค่าอุปการะเลียงดู
ระหว่างสามีภริ ยาหรื อระหว่างบิดากับบุตรนันย่อมเรี ยกจากกันได้ ในเมือฝ่ ายทีควรได้รับอุปการะเลียงดูไม่ได้
รับการอุปการะเลียงดูหรื อได้รับการะเลียงดูไม่เพียงพอแก่อตั ภาพ ค่าอุปการะเลียงดูนีศาลอาจให้ได้เพียงใดก็ได้
โดยคํานึงถึงความสามารถของผูม้ ีหน้าทีต้องให้ ฐานะของผูร้ ับและพฤติการณ์แห่งกรณี จึงเป็ นบทบัญญัติ
เพือให้ความคุม้ ครองแก่สามีหรื อภริ ยาให้ฝ่ายทีมีฐานะดีช่วยเหลืออุปการะเลียงดูตามฐานะและความสามารถ ถ้า
ฝ่ ายหนึงมีความสามารถทีจะอุปการะเลียงดูแล้วไม่อปุ การะเลียงดู อีกฝ่ ายย่อมมีสิทธิฟ้องหย่าได้ตามมาตรา
1516 (6) แต่ถา้ ไม่ประสงค์จะฟ้ องหย่าก็ฟ้องขอค่าอุปการะเลียงดูได้ตามมาตรา 1598/38 ในเมืออีกฝ่ ายทีควร
ได้รับ ไม่ได้รับการเลียงดูตามอัตภาพ หาใช่เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องทีเกิดขึนเมือฟ้ องหย่าดังทีจําเลยฎีกาโต้แย้ง ส่วนที
จําเลยอ้างเป็ นข้อเถียงในฎีกาว่า จําเลยและโจทก์สมัครใจแยกกันอยูแ่ ล้วตังแต่ปี 2539 และนับจากเวลาดังกล่าว

โจทก์เองไม่เคยให้ความช่วยเหลืออุปการะเลียงดูจาํ เลย ทังสองฝ่ ายจึงไม่มีหน้าทีตามกฎหมายทีจะต้องให้ความ
อุปการะเลียงดูซึงกันและกันแต่อย่างใดนัน เห็นว่า หลังจากจดทะเบียนสมรส โจทก์จาํ เลยอยูก่ ินด้วยกันทีบ้าน
บิดาของโจทก์ แม้จาํ เลยไปรับราชการต่างจังหวัดก็กลับมาบ้านดังกล่าวทีโจทก์อยูก่ บั บุตร โจทก์เป็ นแม่บา้ นไม่
มีรายได้ เหตุโจทก์กบั จําเลยสมัครใจแยกกันอยูต่ งแต่
ั ปี 2539 ก็เนืองจากจําเลยทําร้ายร่ างกายโจทก์ ทีสําคัญ
จําเลยไปอุปการะเลียงดูหญิงอืนฉันภริ ยาตลอดมา การสมัครใจแยกกันอยูจ่ ึงมิใช่ความผิดของโจทก์ และโจทก์
ไม่มีอาชีพหรื อรายได้ จําเลยซึ งอุปการะเลียงดูโจทก์ตลอดมาและอยูใ่ นฐานะทีสามารถอุปการะเลียงดูโจทก์ได้
จึงมีหน้าทีต้องอุปการะเลียงดูโจทก์ โจทก์ซึงเป็ นฝ่ ายมีความสามารถหรื อฐานะน้อยกว่าและแยกไปอยูโ่ ดย
สุจริ ตจึงชอบทีจะได้รับการช่วยเหลืออุปการะเลียงดูจากจําเลย โจทก์ยอ่ มมีสิทธิเรี ยกค่าอุปการะเลียงดูจากจําเลย
ฎีกาประการนีของจําเลยฟังไม่ขึน
ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาประการสุดท้ายของจําเลยว่า จําเลยจะต้องชําระค่าอุปการะเลียงดูโจทก์
เพียงใด เห็นว่า จําเลยมีรายได้จากบํานาญในอัตราเดือนละ 23,000 บาทเศษ และมีหนีอีกหลายจํานวนทีจะต้อง
ผ่อนชําระซึ งบางจํานวนนํามาซื อบ้านเพือใช้พกั อาศัยกับหญิงทีจําเลยอุปการะเลียงดูฉนั ภริ ยา ทังต้องใช้จ่ายเป็ น
ค่ารักษาพยาบาลหญิงดังกล่าวเนืองจากจําเลยไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ อย่างไรก็ดี แม้จาํ เลยจะแยกไป
อยูก่ บั หญิงดังกล่าว จําเลยก็ยงั มีหน้าทีตามกฎหมายทีจะต้องอุปการะเลียงดูโจทก์ซึงเป็ นภริ ยาทีชอบด้วย
กฎหมายดังวินิจฉัยข้างต้น เมือคํานึงถึงความสามารถของจําเลยและพฤติการณ์ทีจําเลยมีภาระหนีเนืองเพราะไป
อุปการะหญิงอืน ตลอดจนฐานะของโจทก์ผรู้ ับซึงไม่มีรายได้และอาชีพ ทีศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคํา
พิพากษาของศาลชันต้นทีกําหนดให้จาํ เลยจ่ายค่าอุปการะเลียงดูโจทก์ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท นับแต่วนั
ฟ้ องเป็ นต้นไปโดยไม่กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุด ด้วยเหตุผลว่าจําเลยมีหน้าทีต้องอุปการะเลียงดูโจทก์จนกว่า
โจทก์หรื อจําเลยถึงแก่ความตายหรื อความเป็ นสามีภริ ยาได้สินสุดนัน ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องด้วย ฎีกาประการนี
ของจําเลยฟังไม่ขึนเช่นเดียวกัน"
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชันฎีกาให้เป็ นพับ
ทีมาของบทความ : http://deka.supremecourt.or.th/
จัดทําโดย : ศูนย์ไกล่เกลียและประนอมข้อพิพาท
ประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
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