วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

456

ละเมิดสิทธิในครอบครัว ภายใต้บทบัญญัตมิ าตรา 420: ศึกษากรณีความรับผิดภายในครอบครัว
FAMILY TORTS UNDER SECTION 420 OF THE THAI CIVIL AND COMMERCIAL CODE:
A STUDY OF INTRAFAMILY LIABILITY
พรชนก ศิรสิ วัสดิ์
Pornchanok Sirisavad
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน
คณะนิต ิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : pornchanok.sirisavad@gmail.com
Graduate student of Master of Laws Program in Private Law,
Faculty of Law, Thammasat University : pornchanok.sirisavad@gmail.com
Received : May 11, 2021
Revised : August 06, 2021
Accepted : August 19, 2021

บทค ดั ย่อ
การละเมิดสิทธิในครอบครัวมีป ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 ลักษณะครอบครั วเป็ น บทบั ญญั ติ
เฉพาะว่าด้วยสิทธิในครอบครั วที่ อาจถู กละเมิดได้ รวมถึงมาตรการเยียวยาความเสีย หายอั นเกิ ดจากการละเมิ ดสิ ท ธิ นั้ น
อย่างไรก็ดีการเยียวยาผู้ถูกละเมิดโดยใช้เพียงกฎหมายครอบครัวอาจไม่เพียงพอต่อความเสียหายทุกประเภทที่อาจเกิ ดขึ้ น
หรือหลงเหลืออยู่ อาทิ การกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิในความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเป็นเหตุฟ้องหย่าและผู้ได้รับความ
เสียหายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1524 แต่ความเสียหายเช่น ว่ า นั้ น
อาจไม่ได้รับการเยียวยาเพียงเพราะขาดองค์ประกอบที่ฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบได้ก่อให้เกิดเหตุโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่า ยหนึ่ ง
ไม่อาจทนได้ หรือการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่อาจเป็นเหตุให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายในลักษณะ
ซึง่ เป็นค่าขาดรายได้ หรื อค่ าขาดกาไรจากสิน สมรสซึ่งเป็นที่ แน่น อนว่า ควรจะได้รับ โดยการเยียวยาภายใ ต้ ก ฎหม าย
ครอบครัว มาตรา 1534 บัญญัติเพียงให้อีกฝ่ายได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการต้องสูญเสียสินสมรสโดยคานึงถึงเพียง
มูลค่าของทรัพย์สินนั้น แต่มิได้มีการเยียวยาถึงประโยชน์หรือมูลค่าที่อีกฝ่ายจะได้รับอย่างแน่นอนจากทรัพย์สินนั้น อีกทั้ ง
กรณีที่มีการละเมิดสิทธิในความสัมพันธ์ในสถานะบิดา มารดาและบุตร กฎหมายครอบครัว มาตรา 1582 บัญญัติมาตรการ
เยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิเช่นว่านั้นเพียงกาหนดให้ฝ่ายซึ่งกระทาการละเมิดสิทธิ นั้นถูกถอนอานาจปกครอง
ฉะนั้นหากมีความเสียหายอย่างอื่นที่เกิ ดขึ้น อันเป็น ผลมาจากการกระทาเช่นว่ านั้น เช่น ความเสียหายต่อจิตใจ อั น เป็ น
ความเสียหายที่ไม่อาจคานวณเป็นเงินได้ กรณีเช่นว่านี้กฎหมายครอบครัวอันเป็นกฎหมายเฉพาะย่อมมิได้มีการบัญญั ติใ ห้
ความเสียหายนั้นได้รับการเยียวยาแต่อย่างใด
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จากการศึกษากฎหมายไทยพบว่ าในกรณีที่ ความเสี ยหายใดมีบ ทบัญ ญัติว่ าด้ ว ยการเยีย วยาภายใ ต้ กฎหมาย
ครอบครัวแล้วกรณี ย่อมไม่อาจนากฎหมายละเมิดมาใช้บังคั บได้ อีก ประกอบกับข้อความในคาวินิจฉัย ของประ ธาน ศาล
อุทธรณ์ที่ว่า “มูลเหตุแห่งคดีซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาอันจะต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ไม่ใช่คดีละเมิดโดยทั่วไป”1 ซึ่งแม้ว่าคาวินิจฉัยดังกล่าวเป็นกรณีที่ศาลวินิ จ ฉั ย
ชี้ขาดในเรื่องเขตอานาจศาล แต่กรณีอาจอนุมานจากข้อความในคาวินิจฉัยข้างต้นได้หรือไม่ว่ากฎหมายลัก ษณะละเมิ ดไม่
อาจปรับใช้กับการละเมิดสิทธิในครอบครัวได้ โดยบทความนี้ได้ทาการศึกษาโดยการวิเคราะห์เ ปรียบเที ยบกั บ กฎหมาย
ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐเท็กซัส รวมถึงประเทศเยอรมัน และญี่ปุ่น และจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่ากฎหมายของ
แต่ละประเทศอาจมิได้มีการยินยอมให้นาเอากฎหมายลักษณะละเมิดมาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด
สิทธิในครอบครัวได้ทุกกรณี แต่ยังสามารถนากฎหมายลักษณะละเมิดมาใช้บังคับได้ในกรณีที่บทบัญญัติอันเป็ น กฎหมาย
ลักษณะครอบครัว ของประเทศนั้นมิไ ด้มีบ ทบัญญั ติเ ฉพาะที่ส ามารถเยีย วยาความเสีย หายเช่ นว่ านั้ น ใ นลั กษณะของ
ค่าทดแทนอันเป็นการเยียวยาในลั กษณะของตัวเงินไว้ การเยียวยาโดยเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิ ด จึ ง ถู ก
นามาปรับใช้แก่กรณีนั้นได้ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมิได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของระบบกฎหมายแต่ละประเทศ
ฉะนั้น หากมีความเสียหายจากการละเมิ ดสิ ทธิในครอบครัว ซึ่งยังไม่ไ ด้รั บการเยีย วยาภายใต้ ก ฎหม ายเ ฉพาะ
กรณีจึงควรนาเอากฎหมายละเมิดอันเป็นบทกฎหมายทั่วไปขึ้นเพื่อเยียวยาความเสียหายเช่นว่านั้นได้ อันเป็นไปตามหลั ก
นิติวิธีของระบบกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 อย่างไรก็ดี ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ
ความเหมาะสมในการนากฎหมายละเมิดมาใช้ในบริบทของการละเมิดสิท ธิในครอบครัว อาจทาสถาบัน ครอบครั วไม่ อ าจ
ดารงอยู่ต่อไปได้ กรณีจึงจาเป็นที่ต้องวางกรอบการบังคับใช้กฎหมายลักษณะละเมิดเพียงในกรณีที่สามีหรือภริยาประสงค์
จะยุติการสมรสนั้นและใช้บังคับ กฎหมายละเมิ ดในระหว่างที่มีก ารฟ้องหย่าหรื อภายหลัง การสมรสนั้นไ ด้ สิ้ น สุ ดลงแล้ ว
เท่านั้นโดยไม่ควรใช้บังคับกฎหมายลักษณะละเมิดในขณะที่การสมรสยั งคงดาเนินอยู่
ค าสาค ญ
ั
ละเมิดสิทธิในครอบครัว ,การเยียวยาความเสียหาย, ค่าเสียหายซึ่งไม่อาจคานวณเป็นเงินได้
ABSTRACT
Family torts are normally resolved by Book 5 of the Civil and Commercial Code of Thailand
(CCCT), the main family law collection, offering legal provisions related to intrafamily right violations
including family tort remedies. Nevertheless, family law provisions do not cover every possible damage
occurring by family tort action, such as an act violating family relationship rights as grounds for divorce
in which the injured spouse has the right to receive compensation under Section 1524 of the CCCT.
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However, such damages may not be remedied if lacking constituent parties responsible for causing
incidents with the intent of making them intolerable to other parties. Alternately, property rights
violation between spouses potentially causing damage to another party through loss of income or
otherwise expected community property profits, where section 1534 family law remedies provided only
for the other party to be reimbursed for losing community property, considering solely real property
value without remedy for benefits or value that the other party would surely receive from the property.
In addition, cases of rights violations in the relationship status of father, mother, and child, section 1582
family law provides remedies only for damages due to deprivation of parental power. Thus, for any
other damage incurred as a result of action such as mental damage (non-pecuniary damages) that
cannot be calculated monetarily, family law provides no remedy.
Results of the study of Thai law were that if any damage was potentially remediable under
family law provisions, tort law was inapplicable. In addition, a judicial decision by the President of the
Court of Appeals stated that “cases related to inter-spousal rights, duties and relationships must be
enforced under Book 5 of the Civil and Commercial Code, not as general tort cases.” In terms of
decisions that are rulings merely on jurisdiction, can it be deduced from the aforementioned decision
that tort law absolutely cannot apply to family torts? This article studies on international comparative
legal study will be made between family tort statutes in the states of California and Texas in the United
States of America (USA), Germany and Japan. Comparative study revealed that each nation’s laws did
not allow tort law to be used to remedy damage caused by all cases of intrafamily right violation, but
rather family law provisions in individual countries already contained, or lacked, remedies for damages
in the form of compensation; in cases where compensation provisions were not apparent, then tort
claim remedies could be applied. This difference did not depend on national legal system.
Therefore, if damages arise from family torts which have not yet been remedied under family
law, tort law should be enforced accordingly to remedy such damages in accordance with juristic
methods of the Thai legal system under section 4 of the Civil and Commercial Code of Thailand.
However, the important issue is the appropriate way to use tort law in the context of intrafamily
right violations which may prevent family institutions from existing. In some cases, it is necessary to
determine the scope for enforcing tort law, for example in the event that spousal intent to terminate
the marriage can be applied only in divorce proceedings or after the marriage has been terminated, but
cannot be used during the marriage.
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บทน า
สิทธิภายในครอบครัวเป็นสิทธิที่ได้รั บการรับรองและคุ้มครองความสัมพันธ์ส่วนตัวของบุคคล 2 ภายใต้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ลักษณะครอบครัว หากมีผู้ใดเข้ามารบกวนสิทธิดังกล่า วผู้ถู กละเมิดสิทธิ สามารถใช้
กฎหมายแพ่งฯลักษณะครอบครัว แก่ ผู้ละเมิดสิท ธินั้นได้ แต่หากเป็นกรณีการละเมิ ดสิท ธิภายในครอบครั ว ระหว่ า งสามี
ภริยา และแม้กฎหมายครอบครัวมีบทบัญญัติเยียวยาซึ่งความเสียหายนั้น แต่หากบทบัญญัติไม่อาจเยียวยาความเสี ย หาย
ได้อย่างครอบคลุม เช่น สามีบังเอิญทาร้ายร่างกายภริยาบาดเจ็บสาหัส ซึ่ง การกระทาดังกล่าวกฎหมายครอบครั ว มาตรา
1516 (3) เยียวเหตุดังกล่าวโดยให้อ้างเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ แต่เหตุฟ้องหย่าจากการถูกทาร้ายร่างกายตามมาตรา 1516 (3)
จะได้รับค่าทดแทนจากอีกฝ่ายได้ตามมาตรา 1524 ก็ต่อเมื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ า ยไม่
อาจทนได้จึงต้องฟ้องหย่า กรณีนี้เมื่อสามีมิได้มีเจตนาทาร้ายภริยาเพื่อให้ภริยาไม่อาจทนได้ การเยียวยาที่ภริยาจะได้รับจึง
มีเพียงการฟ้องหย่าส่วนการเยียวยาในลักษณะการเรียกค่าทดแทนจากอีกฝ่ายจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้
กรณีจึงมีประเด็นว่าความเสียหายที่ไม่ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายครอบครัวจะสามารถใช้ ป.พ.พ.ว่ากฎหมาย
ละเมิด มาตรา 420 เพื่อเยียวยาความเสียหายที่หลงเหลืออยู่ได้หรือไม่ แม้คาวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีช านั ญ
พิเศษว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องเขตอานาจศาลจะปรากฏข้อความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาวินิจฉัย ความว่า “มูลเหตุแห่ง
คดีซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาอันจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 5 ไม่ใช่คดีละเมิดโดยทั่วไป3” ซึ่งข้อความดังกล่าวก่อให้เกิดข้อสงสัยที่อาจนามาสู่การตีความได้ว่ากฎหมาย
ลักษณะละเมิดไม่อาจปรับใช้กับการละเมิดสิทธิในครอบครัว
บทความนี้จะทาการศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิภายในครอบครัว ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 420: ศึกษากรณีความ
รับผิดภายในครอบครัว ระหว่างสามี ภริยา โดยจะทาการวิเคราะห์และศึก ษาเปรี ยบเที ยบการนาเอากฎหมายลั กษณะ
ละเมิดมาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิท ธิในครอบครั วซึ่งยังไม่ได้รับ การเยีย วยา ระหว่างกฎหมายไทย
กฎหมายอเมริกาในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐเท็กซัส ประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น ว่าท้ายสุดแล้วการเยียวยาความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิภายในครอบครัวระหว่างสามี ภริยา โดยใช้กฎหมายละเมิดเพิ่มเติมจากการใช้เพียงกฎหมาย
ครอบครัวอันเป็นบทบัญญัติเฉพาะนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

2

ไพโรจน์ กั ม พู ส ิร ิ, ค ำอธิ บ ำยประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ช ย์ บรรพ 5 ครอบครั ว , (พิ มพ์ ครั้ งที ่ 10,
กรุงเทพมหานคร สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563) 2.
3
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2. สิท ธ แิ ละมาตรการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธ ิในครอบครัวของไทย
สิทธิในครอบครัวเป็นสิ ทธิ ที่ได้รั บการบัญญั ติไว้อ ย่างชั ดแจ้งในกฎหมายลัก ษณะครอบครัวได้แ ก่ สิ ท ธิ ข องสามี
ภริยา และบุตร นอกเหนือจากการบัญญัติถึงสิทธิต่างๆในครอบครัวไว้แล้ว กฎหมายยังบัญญัติถึงมาตรการเยียวยาในกรณี
ที่มีการฝ่าฝืนบัญญัติเช่นว่านั้น โดยผู้เขียนขอจากัดประเด็นการศึกษาในเรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาการละเมิ ดสิ ท ธิ ใ น
ครอบครัวระหว่างสามี ภริยา ที่พึงมีต่อกันตามกฎหมายครอบครัวเท่านั้น แต่หากว่ากฎหมายครอบครัวไม่อ าจเ ยี ย วยา
ความเสียหายเช่นว่านั้นได้ กฎหมายลักษณะละเมิดอันเป็นบทกฎหมายทั่ วไป กรณี จะปรากฎบทบัญญัติหรื อ มา ตร การ
เยียวยาความเสียหายจากการถู กละเมิ ดสิท ธินั้น ทดแทนการเยี ยวยาตามกฎหมายลั ก ษณะครอบครัว หรื อไม่ โดยแบ่ ง
พิจารณาดังนี้
2.1 สิท ธ แิ ละมาตรการเยียวความเสียหายภายใต้กฎหมายครอบครัว
2.1.1 สิท ธ ใิ นความสัมพันธ ์ระหว่างสามี ภริยา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดสิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาไว้ในบรรพ 5 หมวด
3 ได้แก่ สิทธิที่จะต้องอยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยา (มาตรา 1461) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลืออุปการะเลี้ ยงดู จ ากอี ก
ฝ่ายหนึ่ง (มาตรา 1461) สิทธิที่จะได้รับความรักความซื่อสัตย์ต่อกัน4 กรณีหากสามีหรือภริยาละเมิดสิทธิหรือฝ่าฝืนหน้ า ที่
ที่กฎหมายบัญญัติให้สิทธิไว้เป็นการเฉพาะดังที่กล่าวมาแล้ว กฎหมายได้บัญญัติมาตรการเยียวยาความเสียหายไว้ได้แก่การ
ใช้สิทธิฟ้องเพื่อขอหย่า (มาตรา 1516) การใช้สิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู (มาตรา 1598/38) หรือการใช้สิทธิร้ อ งขอให้
ศาลสั่งให้ผู้ถูกละเมิดสิทธินั้นเป็นผู้จัดการสิน สมรสแต่ผู้เ ดียวหรือ แยกสินสมรสได้ ในกรณีที่สามีหรือภริย าผู้ ซึ่ ง มี อ านาจ
จัดการสินสมรสไม่ได้ทาหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง (มาตรา 1484 วรรคสอง) การใช้สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพ (มาตรา
1526) และการใช้สิทธิเรียกค่าทดแทน(มาตรา 1523 และมาตรา 1524)
2.1.2 สิท ธ ใิ นทางทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริยา
สามีภริยาหากมิได้ทาสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่อ ง
ทรัพย์สินย่อมต้องบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายครอบครัว บรรพ 5 หมวด 4 ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาโดย
กฎหมายกาหนดสิทธิและหน้าที่ในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาโดยทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในการจัดการสินสมรสร่วมกันหรือ
ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง (มาตรา 1476) และหากมีการละเมิดสิทธิเช่นว่านั้นกฎหมายครอบครัวมีมาตรการใน
การเยียวยาความเสียหายไว้ อาทิ สิทธิฟ้องคดีต่อศาล (มาตรา 1480) สิทธิร้องขอต่อศาล (มาตรา 1478 หรือ มาตรา
1484) และสิทธิที่จะได้รับชดใช้จากสินสมรสหรือสินส่วนตัว (มาตรา 1534)

4

เอมผกา เตชะอภัยคุณ, ‘ละเมิดสิทธิในครอบครัว ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทย’ (โครงการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551) 14.
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2.1.3 สิท ธ ขิ องบุคคลในสถานะบิดามารดาและบุตร
สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาที่มีต่อบุตร ได้แก่ หน้าที่ที่บิดามารดาจาต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้ก ารศึ ก ษาแก่
บุตรในระหว่างที่บุตรเป็นผู้เยาว์ (มาตรา 1564) สิทธิของบิดามารดาในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง (มาตรา 1566) สิทธิ
ในการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตร (มาตรา 1569) สิทธิในการจัดการทรัพย์สินของบุตรโดยได้รับ อนุญา ตจากศาล
(มาตรา 1574) สิทธิที่บิดามารดาจะติดต่อ กับ บุตรของตนได้ตามสมควร ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง (มาตรา
1584/1)
กรณีหากมีการละเมิ ดสิ ทธิ เช่น ว่า นั้นมาตรการเยี ย วยาสิท ธิที่ ถู กละเมิ ด ได้แก่ การฟ้องร้อ งเพื่ อ เรี ย กร้ อง ค่ า
อุปการะเลี้ยงดู (มาตรา 1598/38) และ การถอนอานาจปกครอง (มาตรา 1582)
ฉะนั้นหากความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างครบถ้วนภายใต้มาตรการเยีย วยา
ของกฎหมายครอบครัวกรณีย่อมไม่จาต้องพิจารณาการเยียวยาภายใต้กฎหมายอื่น แต่หากความเสียหายเช่นว่านั้นไม่อ าจ
เยียวยาได้ภายใต้กฎหมายครอบครั วกรณีจึงอาจเป็น ความเสียหายที่ หลงเหลือ อยู่ ประเด็นต่อมาจึงต้องพิ จ ารณาว่ า จะ
สามารถนาเอากฎหมายลักษณะละเมิดอันเป็นบทกฎหมายทั่วไปมาใช้เยียวยาความเสียหายนั้นได้หรือไม่
2.2 สิท ธ แิ ละมาตรการเยียวความเสียหายภายใต้กฎหมายลักษณะละเมิด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอื่ น โดย
ผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิท ธ ิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ ดี
ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิดจาต้ องใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อ การนั้น ” ดังนั้นการละเมิดที่จะได้รั บการเยี ย วยา ตาม กฎหมาย
ลักษณะละเมิดจะต้องเป็นการละเมิดต่อสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ โดยการตีความลักษณะของสิทธิอย่างหนึ่ ง
อย่างใดปัจจุบันปรากฏการตีความไว้สองแนวทาง โดยแนวทางแรกเห็นว่า สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดหมายถึงสิ ท ธิ เ ด็ ด ขาด
เท่านั้น (Absolute right) คือสิทธิที่สามารถกล่าวอ้างได้กับบุคคลโดยทั่วไป บุคคลเหล่านั้นจึงมีหน้าที่ต้องเคารพ 5 ส่วนอี ก
แนวทางหนึ่งเห็นว่า6 แม้จะตีความคาว่า “สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด” ให้หมายถึงสิทธิเด็ดขาด แต่สามารถตีความให้รวมไปถึง
สิทธิสัมพันธ์ได้ด้วย (Relative Right)7 เช่น สิทธิในสัญญา สิทธิระหว่างสามีภริยา
เมื่อเปรียบเทียบกับการตีความสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดในกฎหมายละเมิดของประเทศเยอรมันและประเทศญี่ ปุ่ น
ซึ่งใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์พบว่าประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน มาตรา 823 8 อันเป็นที่มาของมาตรา 420 ของไทย
ตีความได้ว่าสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องใช้กับสิทธิเด็ดขาดเท่านั้นซึ่ง กฎหมายดู แล้วเห็นว่ามีความแข็งกระด้ า งจนเกิ น ไป
และทาให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในสิ ทธิบ างประการไม่อาจเรีย กร้ องความเสียหายได้ เยอรมันจึงมีบทบัญญัติใ นมาตรา

5

สมยศ เชื้อไทย, คำอธิยำยกฎหมำยแพ่ง : หลักทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 28, วิญญูชน, 2564) 141-142.
เอมผกา เตชะอภัยคุณ (เชิงอรรถ 4) 7-9.
7
สมยศ เชื้อไทย (เชิงอรรถ 5) 142.
8
German civil code, section 823.
6
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8269 ที่สามารถเยียวยาความเสียหายให้กับสิทธิประเภทอื่นที่ถูกละเมิดได้ ส่วนกฎหมายละเมิดมาตรา 709 ของประเทศ
ญี่ปุ่นถือว่าสิทธิที่อาจได้รับความคุ้มครองไม่จาต้องเป็นสิทธิเด็ดขาดเพียงแค่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลก็ย่อมเพียงพอแล้ ว
ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายละเมิด ฉะนั้นเมื่อกฎหมายไทยอาจไม่ได้มีการตีความสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดดั ง เช่ น
กฎหมายญี่ปุ่นหรือมีบทบัญญัติเพิ่มเติมดังเช่นกฎหมายเยอรมัน กรณีจึงควรที่จะตีความได้จากบทบัญญั ติ ทั่ ว ไปมา ตรา
42010
3.สิท ธ แิ ละมาตรการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธ ิในครอบครัวของต่างประเทศ
การเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในครอบครั วโดยการนาบัญญัติทางละเมิดมาใช้เพื่อเยียวยาความ
เสียหายนั้น ผู้เขียนจะทาการศึกษากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมลรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็น
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอลลอว์ รวมถึงประเทศเยอรมัน ญี่ ปุ่น อันเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซี วิ ล ลอว์ ว่ า
ระบบกฎหมายทั้งสองยินยอมให้มีการนากฎหมายละเมิดมาใช้เพือ่ เยียวยาความเสียหายเช่นว่านั้นหรือไม่
3.1 ประเทศในระบบกฎหมายคอมมอลลอว์
มลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐเท็กซัสเป็นมลรัฐซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
คอมมอลลอว์ ทาให้ลักษณะของกฎหมายละเมิดในมลรัฐทั้งสองมิได้มีการบัญญัติหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดไว้เป็นสัดส่วน
ชัดเจนดังเช่นกฎหมายละเมิดของไทย โดยการกระทาละเมิดซึ่งทาให้ผู้กระทาจะต้องรับผิดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะมี ก าร
บัญญัติไว้เฉพาะเป็นกรณีๆไป เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1708.6 บัญญัติให้บุคคลจะต้องรับผิดเพื่ อ
ละเมิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว11 หรือ มาตรา 1708.7 บัญญัติให้บุคคลจะต้องรับผิดเพื่อละเมิดจากการเฝ้ า
ติดตามผู้อื่นโดยมิชอบ12
ส่วนมลรัฐเท็กซัสได้มีการบัญญัติกฎหมายละเมิดไว้ใน Civil Practice and Remedies Code ในส่วนที่ 4 ความ
รับผิดทางละเมิด (Liability in Tort) เป็นการบัญญัติถึงลักษณะของความผิด ความเสียหายที่ผู้กระทาจะต้องชดใช้ การ

9

German civil code, section 826.
10
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์, คำอธิบำยกฎหมำยลักษณะละเมิด จัดกำรงำนนอกสั่ง ลำภมิควรได้พร้อมด้วยคำอธิบำย
ในส่วนของพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำ ที่ พ.ศ.2539 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสั ญ ญำที่ ไ ม่
เป็นธรรม พ.ศ.2540 พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 และกฎหมำย
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง (พิมพ์ครั้งที่ 9, วิญญูชน, 2563) 103.
11
California Civil Code, section 1708.6.
12
California Civil Code, section 1708.7
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พิสูจน์ซึ่งความผิดนั้นไว้เป็นกรณีเฉพาะๆไปเช่นกัน อาทิ ความรับผิดทางการแพทย์13 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย14 เป็นต้น
กฎหมายครอบครัวของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
กฎหมายครอบครัวมีการบัญญัติถึงสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สมรสไว้ในลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายไทย ได้แก่
1. สิทธิในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาโดยทั้งสองฝ่ายมีหน้า ที่ที่จะต้ องเคารพ ให้เกียรติและดูแ ลซึ่ ง กั น และ
กัน15 หากมีการละเมิดสิทธินั้นและการละเมิดนั้นทาให้การสมรสแตกสลายลงจนไม่อาจแก้ไขได้คู่สมรสอาจอ้างเหตุนั้นเพื่อ
ฟ้องหย่าได้16
ภายหลังกระบวนการหย่าร้างศาลจะมีการกาหนดในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อเยียวยาคู่สมรสฝ่ายซึ่งต้องเสียหาย ได้แก่
1) การแบ่งทรัพย์สินอันเป็นสินสมรสระหว่างสามีภริยา กฎหมายกาหนดให้ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาจาต้องแบ่งโดยเท่า
เทียมกัน17 เว้นแต่ในกรณีที่ศาลพบว่ามีเหตุ อัน ควรซึ่งไม่จาต้องแบ่งทรัพ ย์สินเช่น ว่านั้นในลัก ษณะ ที่ เ ท่ าเที ย ม กั น เพื่ อ
ประโยชน์แห่งความยุ ติธ รรม 18 2) การกาหนดค่าเลี้ยงชีพ (spousal support) ศาลจะพิจารณาถึงมาตรฐา นใน การ
ดารงชีวิตระหว่างสมรส ความจาเป็นของแต่ละบุคคล และความสามารถในการจ่ายของอีกฝ่าย และคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
อื่น ๆ19
2. ความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา หากไม่ได้มีการกาหนดไว้เป็นอย่ างอื่น ในการจัดการสินสมรส
คู่สมรสแต่ละฝ่ายมีอานาจในการจัดการควบคุม สินสมรส แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่การจาหน่ายสินสมรสในมูลค่าที่ต่ากว่ า ที่
ควรจะเป็นอย่างไม่สมเหตุสมผล การจาหน่ายจ่ายโอนนั้นคู่สมรสไม่สามารถทาได้โดยลาพังเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง20 อีกทั้งแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการและควบคุมทรัพย์สินภายใต้หลักความสัมพันธ์ที่ต้อ งอยู่
บนพื้นฐานของความไว้วางใจกัน (Fiduciary Relationships) โดยคู่สมรสต้องดาเนินการสุจริตและเป็นธรรม ไม่กระท า
การอันเป็นการเอาเปรียบคู่สมรสอีก ฝ่ายในการจัดการสินสมรส21 หากมีละเมิดต่อหน้าที่นั้นกฎหมายกาหนดให้ คู่ส มรส
ฝ่ายที่ถูกละเมิดได้รับมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกปกปิดในอัตรา 50 หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้เปิดเผย
หรือโอนโดยฝ่าฝืนหน้าที่นั้น โดยศาลไม่จาต้องแบ่งประโยชน์ในทรัพย์สินที่ถูกละเมิดในสัดส่วนที่เท่า เทียมกัน22
13

Civil Practice and Remedies Code, Title 4. Liability of Tort, Chapter 74. Medical Liability.
14
Civil Practice and Remedies Code, Title 4. Liability of Tort, Chapter 82. Products Liability.
15
California Family Code, section 720.
16
California Family Code, section 2310.
17
California Family Code, section 2250.
18
California Family Code, section 2256.
19
California Family Code, section 4320.
20
California Family Code, section 1100.
21
California Family Code, section 721.
22
California Family Code, section 1101.
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตร โดยหลักกฎหมายกาหนดให้บิ ดามารดามีอานาจปกครองบุ ตร
ร่วมกัน ในกรณีที่บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อานาจปกครองโดยมิชอบเด็กจะหลุดพ้นจากการใช้ อานาจปกครอง
ของบุคคลดังกล่าว (ถอนอานาจปกครอง) อย่างไรก็ตามบิดาหรือมารดาผู้ซึ่งถูกถอนอานาจปกครองยังคงสามารถติดต่อกั บ
บุตรของตนได้ โดยศาลจะเป็นผู้ให้สิทธิดังกล่าวทั้งนี้หากปรากฏว่ าการติดต่อ กับบุตรนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูง สุ ดของ
บุตร24
ส่วนในเรื่องทรัพย์สินของบุตรหรือผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ กฎหมายบัญญัติให้บุตรจะไม่สามารถท า
นิติกรรมอันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนได้ โดยทรัพย์สินที่ถือครองในนามของบุตร
ผู้เยาว์จะต้องอยู่ในความดู แลของทรัส ต์จนกระทั่งบุ ตรบรรลุ นิติภาวะเป็นผลให้บิ ดามารดาผู้ใช้อานาจปกครองย่ อมไม่
สามารถจัดการ หรือดาเนินการใด ๆอันเป็นการกระทาต่อทรัพย์สินของบุตรได้ 25
กฎหมายครอบครัวของมลรัฐเท็กซัส
กฎหมายครอบครัวเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิหน้าที่ระหว่างคู่สมรส การจัดการสินสมรส และการสิ้ น สุ ด
การสมรส เป็นต้น โดยกฎหมายได้กาหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างสามีภริยาไว้ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา กฎหมายบัญญัติให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ช่วยเหลือดูแล สนับสนุนซึ่ ง กั น
และกัน หากคู่สมรสฝ่ายใดฝายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว หรือหากมีการละเมิดหน้าที่เช่นว่านั้น เช่น การมีชู้ กระทา
การทารุณโหดร้าย ทารุณจิตใจ ทิ้งร้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจนาเหตุเช่นว่านั้นขึ้นเป็นเหตุหย่าได้ 26
ภายหลังการหย่าร้างศาลจะมีการกาหนดเรื่องดังต่อไปนี้ให้แก่คู่สมรสเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายจา กการ
หย่า 1) การแบ่งสินสมรส การแบ่งสินสมรสระหว่างสามีภริยาภายหลังที่มีการหย่า ศาลจะแบ่งสินสมรสไปตามหลัก Just
and Right โดยคานึงถึงสิทธิของแต่ละฝ่ายที่ควรจะได้รับ กฎหมายไม่ได้กาหนดว่าจะต้องแบ่งในสัดส่วนที่เท่าเทียมกั นแต่
ศาลจะใช้หลักการแบ่งแยกสินสมรสในลักษณะที่เป็นธรรมและถูก ต้อง 27 2) ค่าเลี้ยงชีพ ในมลรัฐเท็กซัสจะมีเรียกค่าเลี้ ย ง
ชีพที่ศาลสั่งให้จ่ายให้กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหลังการหย่า โดยคู่สมรสฝ่ายซึ่งสามารถเรียกค่าเลี้ยงชีพภายหลัง การหย่ า ได้
นั้นจะต้องเป็นคู่สมรสที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองได้28 ปกติแล้วศาลจะพิพากษาให้มีการจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่คู่
สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง29
23

23

California Civil Code, section 3002.
California Civil Code, section 3100.
25
California Civil Code, section 6701
26
Texas Family Code, section 6.001 – 6.007
27
Texas Family Code, section 7.001
28
Texas Family Code, section 8.051
29
Greg B. Enos, Spousal Maintenance (Alimony) in Texas <http://www.divorcereality.com>
accessed 18 September 18 2020.
24
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2. ความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา โดยหลักคู่สมรสมทั้งสองจะต้องจัดการสินสมรสร่วมกัน กรณี
คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทาการฉ้อโกงมูลค่าที่แท้จริงของสินสมรสไม่ว่าจะเป็นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ศาลจะแบ่งสินสมรสภายใต้ หลั ก Just and Right โดยคานึงถึงสัดส่วนที่แ ต่ละฝ่า ยควรจะได้ และศาลจะสั่ ง ให้ จ่ า ยเงิ น
ชดเชยจากการกระทาเช่นว่านั้นให้คู่สมรสอีกฝ่ายด้วยเช่นกัน30
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตร บิดามารดาถือเป็นผู้ใช้อานาจปกครองบุตร มีสิทธิ แ ละหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้ อาทิ สิทธิในการดูแลทางกายภายเพื่อ อบรมศี ลธรรม ศาสนา และกาหนดที่อยู่ของบุ ตร หน้ า ที่ ใ นการดู แ ล
ควบคุม ป้องกันและลงโทษบุตรตามสมควร เป็นต้น31 หากบิดาหรือมารดามีการกระทาซึ่งไม่ควรอันเป็นการกระทาโดยใช้
อานาจปกครองโดยมิชอบศาลจะสั่งยุ ติการเป็นผู้ใช้ อานาจปกครองของบิ ดาหรือมารดาฝ่ ายซึ่งใช้ อานาจโดยไม่ ช อบนั้ น
เสีย32
3.2 ประเทศในระบบกฎหมายซีวลิ ลอว์
ประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่น จัดเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil law โดยกฎหมายลายลักษณ์อัก ษร
ถือเป็นบ่อเกิดของกฎหมายลาดับ แรกส่วนคาพิพากษาของศาลมิใช่บ่อเกิดของกฎหมายเป็นเพียงตัว อย่างในกา รปรั บ ใช้
และเข้าใจซึ่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้น33 กฎหมายละเมิดของประเทศดังกล่าวมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ความรับผิดทาง
ละเมิดไว้เป็นหลักกฎหมายดังเช่นกฎหมายไทย
ความรับผิดเพื่อละเมิดของประเทศเยอรมันได้กาหนดหลักเกณฑ์ของละเมิดไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
มาตรา 823 (1) 34 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ก่ อให้ เกิ ดอัน ตรายต่ อ ชีวิต ร่างกาย อนามั ย เสรี ภ าพ
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอื่น ของบุคคลอื่นซึ่งขัดต่ อกฎหมาย จะต้องผูกพันในการชดใช้ค่าเสีย หายแก่เขา ส าหรั บ ความ
เสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น35” การละเมิดสิทธิในมาตรา 823 (1) กฎหมายระบุให้ใช้กับสิทธิเด็ดขาดเพี ย ง
เท่านั้น36 กฎหมายละเมิดเยอรมันจึงมี บทบัญญั ติเพื่อ ลดความแข็ง กระด้างของกฎหมายและขยายการเยี ยวยาให้ แก่

30

Texas Family Code, section 7.009.
Texas Family Code, section 151.001.
32
Texas Family Code, section 161.001.
33
Robbers, Gerhard, An Introduction to German Law (6th ed, Baden-Baden: Nomos
Verlagsgesellschaft mbH & Co.,KG, 2017) 17-18.
34
Mathias Reimann and Joachim Zekoll, Introduction to Germanl Law (2nd ed, Hague: Kluwer
Law International, 2005) 205.
35
German Civil Code, section 823 (1)
36
Basil S. Maekesinis and Hannes Unbreath. The German law of tort a comparative treatise
(Hart publishing Oxford and Portland OREGON, 2002) 69.
31
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ผู้เสียหาย โดยบัญญัติกฎหมายมาตรา 826 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจกระทาการในลักษณะที่ขัดต่ อศี ลธรรมอันดี ก่อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่บุคคลอื่น จาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลอื่นเพื่อความเสียหายนั้น 37”
ส่วนประเทศญี่ปุ่นบทบัญญัติหลั กกฎหมายว่ าด้ วยกฎหมายละเมิดถู กบัญญั ติติไ ว้ในประมวลแพ่ง มาตรา 709
“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทาละเมิดทาต่ อสิ ทธิข องผู้ อื่น จะต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจา กการกระท า
นั้น38” อีกทั้งสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 709 ไม่จาต้องเป็นสิทธิเด็ดขาดเพียงแค่มีการละเมิดสิทธิของบุคคล
เท่านั้นก็ย่อมเพียงพอแล้วที่บุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายละเมิด39 เพราะกฎหมายถือหลักว่าบุคคลจาต้องรั บ
ผิดทางละเมิดต่อเมื่อกระทาผิดกฎหมาย ด้วยเหตุว่าทาให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ในขอบเขตของ
การกระทาที่กว้างขึ้น จากการตีความคาว่าสิ ทธิ ของศาลให้มี ความหมายในลั กษณะอย่างกว้างทาให้ ผู้เสี ยหายสามารถ
เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิในการสมรสนั้นได้ 40
กฎหมายครอบครัวของประเทศเยอรมัน
กฎหมายครอบครัวคือกฎเกณฑ์ท างกฎหมายที่ กาหนดความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยรัฐธรรมนูญสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน มาตรา 6 บัญญัติให้ การแต่งงานและครอบครัวได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษจากรัฐ 41 โดยกฎหมายว่า
ด้วยครอบครัวมีการบัญญัติถึงสิทธิหน้าที่ระหว่างสามีภริยาดังต่อไปนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา คู่สมรสแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแ ลซึ่งกันและกัน หน้าที่เหล่านี้ร วมถึ ง
การต้องซื่อสัตย์ต่อกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน42 กรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาไม่อาจดารงต่อไปได้ อาจเพราะ
มีการละเมิดสิทธิเช่ นว่ านั้น กฎหมายยิน ยอมให้มีก ารยุติการสมรสนั้นได้โดยการหย่า ภายหลังกระบวนการหย่ า ยั ง มี
บทบัญญัติที่เยียวยาความเสียหายจากการหย่า ได้แก่ การเรียกค่าเลี้ยงชีพ มาตรา 1569 ภายหลังการหย่า โดยฝ่ า ยที่ มี
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจมากกว่าอี กฝ่ ายหนึ่งมัก จะมีสิท ธิในการเรี ยกค่า อุปการะเลี้ยงดูจ ากฝ่ายที่มีค วามมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจมากกว่า43
2. ความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริ ยา หากคู่สมรสมไม่ได้ทาสัญญาสมรสเพื่ อยกเว้ น การจั ดการ
ทรัพย์สินโดยบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยสิ นสมรส (Statutory property regime) การจัดการทรัพย์สินของบุคคลดั ง กล่ า ว
จาต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรา 1363 โดยทรัพย์สินของสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้มาระหว่างหรือหลังแต่งงาน
จะไม่ตกเป็นสินสมรส โดยการแบ่งทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการแบ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สิน ที่ ไ ด้ รั บ ใน
37

German civil code, section 826.
Japanese Civil code, section 709.
39
Judgment of the Supreme Tribunal, 28 November 1925, Minshu 4–670 (Daigaku-yu case).
40
Hiroshi Oda, Japanese Law (3rd ed, United States: Oxford University Press Inc, 2009) 186.
41
Basic Law for the Federal Republic of Germany, Article 6.
42
German Civil Code, section 1535.
43
German Civil Code, section 1569.
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ระหว่างการสมรสในสัดส่ วนที่เ ท่าเที ยมกัน ภายหลังที่ การสมรสนั้นสิ้น สุดลงแล้วโดยคู่สมรสมแต่ ละฝ่ า ยยั ง คงมี อ าน าจ
จัดการทรัพย์สินของตนได้โดยอิสระ44 เว้นแต่การที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะจาหน่ายทรัพย์สินของตนทั้งหมด การจัดการ
ทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าวจาต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง กรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกรงว่ า จะมี
การกระทาอันเป็นการฝ่ าฝืน การจัดการสิน สมรสดัง กล่ าว หรือคู่สมรสมฝ่ายใดฝ่า ยหนึ่งมี ความล้มเหลวใน หน้ า ที่ ดู แล
การเงินของตนเองซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ในการสมรสนั้น กฎหมายกาหนดให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งสามารถร้องขอให้มีก าร
ปรับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์ สิน ก่อ นเวลาอั นควรหรื อเวลาที่ก ารสมรสยุ ติลง เพื่อยุติการใช้ ก ฎเ กณฑ์ ทั่ วไ ปว่ าด้ วย
สินสมรส45
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตร กฎหมายกาหนดให้บิดา มารดา และบุตร มีหน้าที่ต้อง เคารพ
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ตราบเท่าที่อีกฝ่ายหนึ่งจาเป็นต้องการการดูแลนั้นและอีกฝ่ายสามารถที่จะให้การดูแลนั้น ได้ 46
โดยบิดามารดาทั้งสองฝ่ายมีอานาจปกครองบุตรอย่างเท่าเทียมกั นและใช้อานาจปกครองเช่นว่านั้ นร่วมกัน47 รวมถึงการ
ดูแลทางด้านทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ (Vermogensorge) ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผู้ใช้อานาจปกครองกระทาการอันเป็ น
การฝ่าฝืนหน้าที่ในการดูแลบุตรหรือ หน้าที่ที่เ กี่ยวข้องกับ การดูแลทรัพย์สินของบุ ตร ศาลจะมีคาสั่งถอนอานาจปกครอง
ทั้งหมดหรือบางส่วน48 ในกรณีที่ศาลถอนอานาจปกครองของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกฎหมายยังกาหนดให้ บุ ตรมี
สิทธิที่จะติดต่อกับบิดาหรือมารดาได้49
กฎหมายครอบครัวของประเทศญีปุ่ ่น
กฎหมายครอบครัวของประเทศญี่ปุ่นครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้คือ หลักทั่วไป การสมรส บิดามารดาและบุ ตร
สิทธิของบิดามารดา และอานาจปกครอง โดยกฎหมายได้กาหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างสามีภริยาดังต่อไปนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ภายหลังการสมรสสามีภริยาถือว่าต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้ซึ่งกันและกันเพราะต่าง
ฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องอยู่กินฉันท์สามีภริยา ช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน50 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาเช่น ว่ า นั้ น โดย
ปราศจากเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ เช่น กระทาการไม่ซื่อสัตย์ ทิ้งร้างอีกฝ่าย หรือมีเหตุที่ทาให้การดาเนินชีวิตสมรสต้ อ ง
ประสบความยุ่งยาก อีกฝ่ายสามารถยกขึ้นเป็นหย่าได้51 ภายหลังการหย่าร้างมีย่อมมีผลตามกฎหมายตามมาเพื่อเยี ยวยา
ความเสียหายให้แก่ฝ่ายต้องเสียหายจากการสมรสนั้น คือ การแบ่งทรัพย์สิน โดยการแบ่งทรัพย์สินภายหลังการหย่าภายใต้
กฎหมายญี่ปุ่นโดยปกติแล้วจะครอบคลุม 3 ส่วนดังนี้
44

German Civil Code, section 1364.
German Civil Code, section 1385.
46
German Civil Code, section 1618 (a).
47
German Civil Code, section 1627.
48
German Civil Code, section 1666.
49
German Civil Code, section 1684.
50
Japanese Civil Code, section 751.
51
Hiroshi Oda, (n 40) 203-204.
45
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(1) การแบ่งทรัพย์สินซึ่งได้มาระหว่างสมรส
โดยศาลจะแบ่งสินสมรสโดยคานึงถึงจานวนทรัพย์สินในส่วนที่แต่ละฝ่ายได้รับจากการยินยอมร่วมกันของทั้งสอง
ฝ่าย และพิจารณาถึงพฤติการณ์อื่น ๆรวมด้วย52 ในทางปฏิบัติประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน
ว่าการแบ่งสินสมรสจะต้องแบ่งโดยเท่าเทียมกัน แต่โดยทั่วไปทรัพย์สินเช่นว่านั้นจะถูกแบ่งให้อย่างเท่าเทียมกั น ระหว่ าง
สามีและภริยาทั้งสองฝ่าย53
(2) การเรียกค่าเลี้ยงชีพ (Award of Post-Divorce Supposal Support)
แม้ประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่นจะไม่มีบทบัญญัติซึ่งกาหนดให้ สามีหรือภริยาจาต้องให้การช่ ว ยเหลื อหรื อ
สนับสนุนอีกฝ่ายภายหลังจากที่มีการหย่าร้างแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติและความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ เห็นว่าค่ า
อุปการะเลี้ยงดูภายหลังการหย่าร้างเป็นสิ่งจาเป็น สาหรับคู่สมรสฝ่ายซึ่งมีทรัพย์สินหรือรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
โดยศาลจะพิจารณาถึงความจาเป็นทางการเงินและความสามารถของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหลัก54
(3) ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายซึ่งไม่อาจคานวณเป็นเงินได้ (Consolation money) จากการกระทา
อันเป็นสาเหตุแห่งการหย่า ฝ่ายซึ่งต้องรับผิดจากการทาให้การสมรสนั้นสิ้นสุดลงจาต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นในฐาน
ของกฎหมายละเมิดตามบทบัญญัติมาตรา 709 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทาการละเมิดต่ อ สิ ท ธิ ข อ
ผู้อื่นจะต้องรับในความเสี ยหายอันเกิ ดจากการกระทานั้ น 55”และมาตรา 710 บัญญัติให้ “บุคคลที่ต้องรั บ ผิ ดใน ความ
เสียหายภายใต้มาตรา 709 จาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งไม่อาจคานวณเป็นเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในร่ า งกาย
เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือการละเมิดในทรัพย์สินของบุคคลนั้น 56” อีกทั้งคาพิพากษาศาลสูงสุด วางหลักว่าคู่สมรสฝ่ า ยซึ่ ง
ไม่ได้มีส่วนทาให้เกิดการหย่าร้างสามารถฟ้องร้องเอาค่าเสียหายจากความเสีย หายอันมิใช่ ความเสียหายทางเศรษฐกิ จ ได้
แม้ว่าความเสียหายจะไม่ได้เกิดแก่ร่างกาย หรือชื่อเสียงของคู่สมรสฝ่ายนั้นก็ตาม 57
ส่วนอานาจในการปกครองบุตรภายหลังมีการหย่าร้างกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าบิดาหรือมารดาเพี ย งคน
เดียวที่จะได้รับอานาจปกครองบุตร บิดามารดาไม่อาจใช้อานาจปกครองบุตรร่วมกันได้ภายหลังจากที่มีการหย่าร้างแล้ว58
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Japanese Civil Code, section 768.
Yoshioka Mutsuko and Janel Anderberg Callo, ‘Reform of Japanese Divorce Law: An
Assessment’ (1996) No 11, U.S-Japan Women’s Journal. English Supplement, 54-55.
54
Marcelo de Alcantara, ‘Award of post-divorce spousal support in Japan’ (2019) Vol 41, issue
3 Houston Journal of International Law, 631.
55
Japanese Civil Code, section 709.
56
Japanese Civil Code, section 710, Judgment of the Supreme court, 23 July 1971, Minshu 255-805.
57
Judgment of the Supreme court, 21 February 1956, Minshu 10-2-124.
58
Japanese Civil Code, section 819.
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2. ความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ในการจัดการสินสมรส คู่สมรสสามารถจัดการทรัพย์สิ น เช่ น
ว่านั้นร่วมกัน แต่กรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจั ดการทรัพย์ สินนั้นในลั กษณะที่น่าจะเกิดให้เ กิดความเสี ย หา ยหรื อเป็ น
อันตรายต่อทรัพย์สิน คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งสามารถยื่นคาร้องต่อศาลครอบครัวเพื่อขอจัดการทรัพย์สินนั้นด้วยตนเอง 59
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา มารดา และบุตร กฎหมายกาหนดให้เด็กซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะจาต้องอยู่ ภ ายใต้
การปกครองของบิดามารดา และบิดามารดาจาต้องใช้อานาจปกครองบุตรร่วมกัน60 บิดามารดาผู้ใช้อานาจปกครองมีสิทธิ
และหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลให้บุตรมีการศึกษา61 กาหนดที่อยู่ของบุตร62 ลงโทษบุตรเท่าที่จาเป็น63 นอกจากนี้
บิดามารดาผู้ใช้อานาจปกครองยังถือเป็นตั วแทนของบุ ตรในการจัดการทรัพย์ สินของบุ ตรอีก ด้วยโดยบิดามารดาจ าต้ อง
จัดการร่วมกัน64
หากบิดาหรือมารดาผู้ใช้อานาจปกครองได้ใช้อานาจปกครองในทางที่ไม่ควร หรือ ประพฤติมิชอบ กระทาการไม่
เหมาะสม หรือใช้อานาจปกครองในการจัดการทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อกองทรัพย์สินของ
บุตร ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็ก หรื อพนักงานอัยการอาจยื่น คาร้ องต่ อ ศาลเพื่ อถอนอานาจของบิดาหรื อมารดาผู้ ซึ่ ง ใช้
อานาจปกครองโดยมิชอบ65 อย่างไรก็ดีบิดาหรือมารดาผู้ซึ่งไม่มีอานาจปกครองในตัวบุตร ยังคงมีสิทธิติดต่อกับบุตรของตน
ได้โดยศาลสูงสุดของญี่ปุ่น ระบุ ว่าศาลครอบครั วมีอานาจในการสั่งให้ บิดาหรื อมารดามีสิ ทธิ ติดต่ อกั บบุ ตรของตนไ ด้ ใ น
ระหว่างที่มีการกาหนดอานาจปกครองบุตรภายใต้ มาตรา 766 66
จากการศึกษาบทบั ญญัติกฎหมายลั กษณะละเมิ ดและกฎหมายครอบครั วของแต่ ละประเทศพบว่ ากฎหมาย
ลักษณะละเมิดของระบบคอมมอนลอว์มีการบัญญัติความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นกรณีเฉพาะๆไปซึ่งแตกต่างกับบทบัญญัติใน
ระบบซิวิลลอว์ที่มีบทบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ความรับผิ ดเพื่อละเมิดซึ่งสามารถนาข้ อเท็จจริงปรับเข้า กับบทบั ญ ญั ติ ของ
กฎหมายละเมิดนั้นได้ ในขณะที่กฎหมายครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติในระบบคอมมอนลอว์หรื อซิ วิลลอว์ ต่ า งถื อ ว่ า
กฎหมายครอบครัวเป็นกฎหมายเฉพาะมีกฎหมายครอบครัวอันเป็นบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความสัมพันธ์
และการเยียวยาความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิในครอบครัว ประเด็น ต่อมาจาต้องพิจารณาว่าหากกฎหมายครอบครัว
อันเป็นกฎหมายเฉพาะไม่อาจเยียวยาความเสียหายเช่นว่านั้นได้การนาเอากฎหมายละเมิดอันเป็นบทกฎหมายทั่วไปมาใช้
เพื่อเยียวยาความเสียหายนั้นกรณีจะสามารถทาได้หรือไม่

59

Japanese Civil Code, section 758.
Japanese Civil Code, section 818.
61
Japanese Civil Code, section 820.
62
Japanese Civil Code, section 821.
63
Japanese Civil Code, section 822.
64
Japanese Civil Code, section 824.
65
Japanese Civil Code, section 834 and 835.
66
52 Kasai Geppo 31 (Sup.Ct., May 1,2000)
60
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4. การน ากฎหมายลักษณะละเมิดมาใช ้เพือ่ เยียวยาความเสียหายการละเมิดสิทธ ิในครอบครัว
จากการศึกษากฎหมายไทยและต่างประเทศในการใช้ก ฎหมายละเมิดเพื่อเยี ยวยาความเสี ยหายจากการละเมิ ด
สิทธิในครอบครั วพบว่า แต่ ละประเทศมี การนากฎหมายละเมิ ดมาใช้เพื่ อเยี ยวยาความเสียหายเช่น ว่ า นั้ นได้ ใ นกรณี ที่
แตกต่างกันไปแยกพิจารณาได้ดังนี้
4.1 สิท ธ ใิ นความสัมพันธ ์ระหว่างสามีภริยา
กฎหมายครอบครัวได้กาหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในครอบครัวระหว่า งสามี
ภริยาไว้แล้วในทุกกรณี แต่หากการเยียวยาไม่สามารถครอบคลุม ความเสียหายที่เ กิดขึ้ นได้ทั้งหมด กรณีจะสามารถน า
กฎหมายละเมิดมาใช้เพื่อเยีย วยาความเสีย หายนั้นได้ห รือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับการเยีย วยาของต่างประเทศพบว่ า
กฎหมายครอบครัวในประเทศเหล่ านั้นมีมาตรการเยีย วยาความเสียหายเช่นว่าในลัก ษณะคล้ายกับประเทศไทย คือ การ
ยินยอมให้คู่สมรสหย่าขาดจากกันได้และภายหลังการหย่าในแต่ละประเทศจะมีการกาหนดให้ ฝ่ายผู้ ต้องเสียหายจากการ
หย่าได้รับการเยียวยาในลักษณะต่อไปนี้
การจ่ายค า่ เลี้ยงช ีพ กฎหมายครอบครัวทั้งของไทยและต่างประเทศพบว่าศาลจะสั่งให้ฝ่ายซึ่งละเมิดสิทธิจ่ายค่า
เลี้ยงชีพเพียงในกรณีที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ต่าลง
การเรีย กร้องค ่าทดแทน กฎหมายไทยกาหนดให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งจะสามารถเรียกค่าทดแทนจากอีกฝ่ายได้ ตาม
มาตรา 1254 หากเป็นเหตุหย่าตามมาตรา 1516 (1) (3) (4) หรือ (6) และผู้ต้องรับผิดในการนั้นได้ก่อให้เกิดขึ้ น โดยมุ่ ง
ประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้ โดยค่าทดแทนจากการหย่าศาลจะมีการคานึงถึงจานวนทรัพย์สินที่คู่สมรสนั้นได้รับไป
จากการแบ่งสินสมรสด้วย โดยหลักการดังกล่าวบัญญัติอยู่ในมาตรา 1525 วรรค 2 โดยมีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่ ง
เยอรมัน มาตรา 170567 ซึ่งปัจจุบันประเทศเยอรมันได้มีการยกเลิกหลักกฎหมายมาตรานี้ออกไปแล้ว ส่วนการเยียวยาโดย
ค่าทดแทนในต่างประเทศมีเพียงกฎหมายครอบครัว ของประเทศญี่ ปุ่นเท่ านั้นที่ ยินยอมให้ คู่สมรสฝ่ า ยซึ่ ง ต้ องเสี ยหาย
เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายซึ่งไม่อาจคานวณเป็นเงินได้ (Consolation money) จากการกระท า
อันเป็นสาเหตุแห่งการหย่า โดยจะเป็นข้อเรียกร้องหนึ่งที่รวมอยู่กระบวนการแบ่งสินสมรส โดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
นั ้ น จะเป็ นการค านวณตามฐานของกฎหมายละเมิดซึ่ งมี ความเป็น ธรรมมากกว่ ากฎหมายไทย ฉะนั ้น หากกฎหมาย
ครอบครัวของไทยไม่สามารถขยายขอบเขตความรั บผิ ดในเรื่องของการเรียกค่าทดแทนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้ น มิ ใ ช่ เ ป็ น
เพียงบทบัญญัติที่เยียวยาเพียงความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความสัมพันธ์ หรือร่างกายเท่านั้น รวมถึงหลักใน
การคานวณค่าทดแทนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรณีการนากฎหมายละเมิดมาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายเช่นนั้นจึงย่อมมี
ความเหมาะสมยิ่งกว่าดังเช่นกฎหมายญี่ปุ่น
การแบ่ง สิน สมรส กฎหมายไทยมาตรา 1533 บัญญัติให้มีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาโดยเท่าเที ย มกั น
ศาลไทยจะมินาเอาการกระทาอันเป็นความผิดระหว่างคู่ สมรสฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่งมาเป็นเหตุในการแบ่งสินสมรสโ ดยไม่ เ ท่ า
67

บันทึกคาสัมภาษณ์ พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) ถอดจากเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ณ
บ้านปลอดภัย เลขที่ 185 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2523 – 16 มิถุนาน พ.ศ. 2524 (พิมพ์
ครั้งที่ 2, วิญญูชน 2557) 240.
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เทียมกัน ส่วนกฎหมายครอบครัวของต่างประเทศสาหรับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมลรัฐเท็กซัส การแบ่งสินสมรสภายหลั ง
การหย่ามีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ กฎหมายไม่ได้บังคับให้ศาลจะต้องแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาในสัดส่วนที่เท่าเทียม
กัน หากศาลพบว่ามีเหตุที่ไม่จาต้องแบ่งทรัพย์สินเช่นว่านั้นในลักษณะที่เท่าเทียมกัน ศาลอาจแบ่งทรัพย์สิน ให้ แ ก่ อี กฝ่ า ย
โดยมีจานวนมากกว่าได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 68 ส่วนกฎหมายครอบครัวในประเทศญี่ปุ่นโดยทั่วไปศาลจะ
แบ่งสินสมรสโดยคานึงถึงจานวนทรัพย์สินในส่วนที่แต่ละฝ่ายได้รับจากการยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และพิจารณาถึง
พฤติการณ์อื่น ๆรวมด้วย69 แม้ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าการแบ่งสินสมรสจะต้องแบ่ง
โดยเท่าเทียมกัน แต่โดยทั่วไปในทางปฏิบัติทรัพย์สินเช่นว่านั้นจะถูกแบ่งให้อย่างเท่าเทียมกันระหว่างสามีและภริยาทั้งสอง
ฝ่าย70
จากการเปรียบเทียบมาตรการเยียวยาความเสียหายภายหลังการหย่าของประเทศไทยและต่างประเทศพบว่าเมื่ อ
กฎหมายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเท็กซัส มิได้มีการบัญญัติไว้ซึ่งค่าทดแทนภายหลังการหย่า ดังเช่นกฎหมายครอบครั ว
ของไทย มาตรา 1523 และมาตรา 1524 ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น มาตรา 710 ยินยอมให้สามีหรือภริยา
ฝ่ายซึ่งต้องเสียหายจากการละเมิดสิทธิเ ช่นว่านั้น ยกเหตุอันเป็น การกระทาละเมิ ดนั้นฟ้องร้องเป็นข้ อหาละเมิ ด อี ก ข้ อ หา
หนึ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ (Marital Tort)
4.2 สิท ธ ใิ นทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
หากมีละเมิดสิทธิดังกล่าวและนิติกรรมเช่น ว่านั้นไม่อาจเพิกถอนได้ ทาให้คู่สมรสอีกฝ่ายต้องเสียค่ า ขา ดก าไรที่
แน่นอนว่าจะได้จากสินสมรสนั้น จึงควรใช้กฎหมายลักษณะละเมิดสามารถเยียวยาค่าขาดกาไรนี้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กั บ
การตีความมาตรา 420 ว่าสิทธิในครอบครัวดังกล่าวจะถือเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 420 หรือไม่ เนื่องจาก
ค่าขาดรายได้หรือกาไรที่แน่นอนว่าจะได้จากการให้เช่าทรัพย์สินอันเป็นสินสมรส และเป็นความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องมาจาก
ความเสียหายทางกายที่สามีได้จาหน่ายทรัพย์สินเช่นว่านั้นไป ถือว่าเป็นความเสียหายที่มิใช่ความเสียหายทางเ ศรษฐกิ จ
โดยแท้ย่อมได้รับการเยียวยาตามกฎหมายละเมิด
ส่วนกฎหมายครอบครัวของมลรัฐแคลิฟอร์เนียคู่สมรสแต่ละฝ่ายหน้าที่ในการจัดการสินสมรสอัน ต้องเป็น ไปหลั ก
ความสัมพันธ์ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจกัน (Fiduciary Relationships) หากมีการละเมิดสิทธิเช่นว่านั้น ศาลมี
อานาจตัดสินให้คู่สมรสฝ่ายที่ถูกกระทาละเมิดได้รับมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกละเมิดในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ หรื อ 100ของ
มูลค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้เปิดเผยหรือโอนโดยฝ่าฝืนหน้าที่นั้น71 ในขณะที่กฎหมายครอบครัวของมลรัฐเท็กซัสนอกจากศาลจะ
แบ่งสินสมรสภายใต้หลัก Just and Right โดยคานึงถึงสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายควรจะได้ และศาลอาจสั่งให้คู่ส มรสฝ่ า ยซึ่ ง
68
69

California Family Code, section 1101 and Texas Family Code, section 7.009

Japanese Civil Code, section 768
Satoshi Minamikata, Family and Succession Law in Japan (3rd edn, Kluwer Law International
B.V. Netherlands 2020) 190.
71
California Family Code, section 1101.
70
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กระทาการละเมิดจ่ายเงินชดเชยจากการกระทาเช่นว่ านั้นให้ คู่สมรสอีก ฝ่ายด้ วยเช่นกั น 72 ด้วยหลักการแบ่ ง สิ นสมรส
ดังกล่าวทาให้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส คู่สมรสไม่อาจนาเอาการกระทาอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินฟ้องเป็นละเมิด
อีกข้อหาหนึ่งได้ เพราะถือว่ามีการเยียวยาความเสียหายในลักษณะที่เป็นตัวเงินหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่สมรสฝ่ายซึ่ ง
ถูกกระทาละเมิดแล้ว กรณีจึงควรที่จะต้องเยียวยาความเสียหายนั้นโดยใช้เพียงบัญญัติของกฎหมายครอบครัว
ในส่วนกฎหมายครอบครัวของประเทศเยอรมัน หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกรงว่าจะมีการกระทาอันเป็นการฝ่ า
ฝืนการจัดการทรัพย์สินที่จาต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย กฎหมายกาหนดให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งสามารถร้องขอให้ มี
การปรับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินก่ อนเวลาอันควรหรือเวลาที่การสมรสยุติลง เพื่อยุติการใช้กฎเกณฑ์ ทั่ ว ไปว่ า ด้ วย
สินสมรส และศาลจะทาการแบ่งสินสมรสอันเป็นมูลค่าของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นทั้งของฝั่งสามีและภริยาให้แต่ ล ะฝ่ า ยได้ รั บ
มูลค่าหรือดอกผลที่เพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินนั้นอย่างเท่าเทียมกัน73 โดยมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นนักวิชาการทาง
กฎหมายถือว่าเป็นค่าทดแทนที่อีกฝ่ายควรจะได้รับภายหลังการหย่าร้างแล้ว
ฉะนั้นเมื่อการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามกฎหมายไทยมิได้มีการเยียวยาทางตัวเงิน ที่ เ ป็ น
จานวนเงินซึ่งเพิ่มขึ้นจากมูลค่าเดิมของสินสมรสตามที่ตนควรจะได้ดังเช่นกฎหมายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส ฉะนั้น
หากมีความเสียหายทางตัวเงินที่ควรจะได้รับการเยียวยากฎหมายจึงควรให้นามาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับแก่กรณีการละเมิดสิทธิดังกล่าว
4.3 สิท ธ ใิ นความสัมพันธ ์ในสถานะบิดา มารดา และบุตร
การละเมิดสิทธิในความสัมพันธ์ในสถานะบิดา มารดา และบุ ตร จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ า หากมีการละเมิ ด
สิทธิดังกล่าวกฎหมายครอบครั ว ของไทย มาตรา 1582 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 1666 และประมวล
กฎหมายแพ่งญี่ปุ่น มาตรา 834 และมาตรา 835 จะเยียวยาความเสียหายเช่น ว่า นั้น ด้ว ยการถอนหรื อจ ากั ดอ าน าจ
ปกครอง แต่จะไม่มีมาตรการการเยียวยาในลักษณะของค่าสินไหมทดแทน ด้วยเหตุดังกล่าวกฎหมายครอบครัวของมลรั ฐ
แคลิฟอร์เนีย และมลรัฐเท็กซัส จึงยินยอมให้อีกฝ่ายฟ้องละเมิดได้ในฐานดังกล่าวได้ ซึ่งความยินยอมเช่นว่านั้นมิได้ มี ก าร
บัญญัติไว้เป็นบทกฎหมายมาตราหนึ่งมาตราใดในประมวลกฎหมายครอบครัวของทั้งสองมลรัฐ โดยมลรัฐแคลิฟอร์เนียถื อ
ว่าการฟ้องละเมิดจากการกระทาเช่นว่านั้น ถือเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายสาหรับการละเมิดอันเป็นการแทรกแซงซึ่ง สิ ท ธิ
และความสัมพันธ์ในการใช้อานาจปกครอง (tortious interference with the custodial parent-child relationship)74
ประกอบกั บ The second Restatement of Tort, section 700 ในขณะเดีย วกัน มลรัฐเท็ ก ซัส ถื อ ว่ า แม้ วา่ จะไม่ มี
กฎหมายบัญญัติให้ความเสียหายทางจิตใจควรได้รับการเยียวยาโดยบุคคลผู้ กระทาการละเมิดสิทธิในอานาจปกครอง แต่
อย่างไรก็ดีหากพิจารณา The second Restatement of Tort, section 700 ซึ่งวางหลักว่าบุคคลซึ่งกระทาการลักพาตัว
บังคับ หรือชักจูงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ไปเสียจากผู้ใช้อานาจปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่คืนตัวเด็กให้ แ ก่
72
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ผู้ใช้อานาจปกครองโดยทราบว่าผู้ใช้อานาจปกครองมิได้ยินยอมในการกระทานั้น ผู้กระทาการละเมิดสิทธินั้นจาต้องรับ ผิ ด
ต่อผู้ใช้อานาจปกครอง ด้วยเหตุข้างต้นมลรัฐทั้งสองจึงยินยอมให้มีการฟ้องละเมิดในการละเมิดอานาจปกครองเช่นว่ า นั้ น
ได้ ประกอบกับการอาศัยหลักจากคาพิพากษาของศาลในคดีก่อนๆที่ยินยอมให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเช่ น ว่ า นั้ น
ได้75 อันถือเป็นบรรทัดฐานให้ยึดถือ เป็นแนวปฏิบั ติกัน ต่ อ ๆ มาอันเป็นลักษณะของประเทศซึ่งใช้ระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์ โดยค่าเสียหายที่อาจเรียกร้องจากผู้กระทาละเมิด ได้แก่ ค่าเสียหายทางจิตใจอันเป็นผลมาจากการที่ต้องสูญเสี ย
บุตรไป ค่าใช้จ่ายในการติดตามหาตัวบุตร และรวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการฟ้องคดีเพื่อปกป้องสิทธิในการใช้อานาจ
ปกครองของตน รวมถึง ประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดของเยอรมัน มาตรา 823 ซึ่งนักกฎหมายมีความเห็นว่าอานาจ
ปกครองของบิดาหรือมารดา กฎหมายถือว่าเป็นสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่ควรได้รับความคุ้มครอง หากบิดาหรือมารดาฝ่ า ย
ใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียอานาจปกครองของตนอาจเพราะกระบวนการหย่าและผู้ซึ่งสูญเสียอานาจปกครองได้กระทาการละเมิ ด
สิทธิเช่นว่านั้นแก่ฝ่า ยซึ่งมีอ านาจปกครอง กรณีเช่นนี้ผู้ละเมิดจาต้ องรับ ผิ ดภายใต้มาตรา 823 โดยต้ อ งรั บ ผิ ดชอบใน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการตามหาตัวบุตรซึ่งอีกฝ่ายต้องเสียไป76
ฉะนั้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการละเมิดสิ ทธิในการใช้อานาจปกครอง เมื่อกฎหมายครอบครัวยั ง มิ ไ ด้ มี
การบัญญัติถึงมาตรการเยีย วยาความเสียหายในลัก ษณะของค่า สินไหมทดแทนไว้ กฎหมายละเมิ ดจึง ควรน าม าใช้ เ พื่ อ
เยียวยาความเสียหายเช่นว่านั้นได้หรือไม่
จากปัญหาข้างต้นเห็นว่าเมื่อสิท ธิในการใช้อานาจปกครองบุ ตรเป็นสิท ธิเ ด็ดขาดที่บิ ดาหรื อมารดาผู้ ใ ช้ อ าน าจ
ปกครองสามารถใช้กล่าวอ้างกับบุคคลทั่วไปผู้ซึ่งไม่มีอานาจปกครองเช่นว่านั้ นได้ ฉะนั้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการ
ถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวและไม่อาจใช้บังคับกฎหมายครอบครัวอันเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้ น ได้
กฎหมายลักษณะละเมิดอันเป็นบทกฎหมายทั่วไปจึงควรใช้บังคับแก่กรณีได้
บทสรุป และข ้อแสนอแนะ
จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าการนากฎหมายละเมิดมาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ
ในครอบครัวที่กฎหมายในบางประเทศยิ นยอมให้มี การนาเอากฎหมายลัก ษณะละเมิ ดมาใช้มักจะเป็น กรณี ที่ กฎหมาย
ครอบครัวมิได้มีบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายในลักษณะของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซึ่งต้อง
เสียหายจากการนั้น แต่หากกรณีใดที่กฎหมายครอบครั วได้บัญญั ติให้ผู้ต้องเสียหายจากการละเมิดสิท ธิในความสั ม พั น ธ์
ระหว่างครอบครัวได้รับการเยียวยาในลักษณะของการได้รับค่าสินไหมทดแทน กฎหมายก็จะไม่ยินยอมให้นาบทบัญญัติว่า
ด้วยละเมิดมาเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนเช่ นว่ านั้น อีก และจากการค้นคว้า คาพิพากษาของศาลไทยพบว่ า เหตุ ที่ มิ ไ ด้
ยินยอมให้นาเอากฎหมายลักษณะละเมิดมาใช้บังคับกับคดีที่กระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาอัน
จะต้องบังคับตามกฎหมายครอบครัว เนื่องจากความเสียหายในคดีเหล่านั้นมักจะมีมาตรการเยียวยาความเสียหายภายใต้
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บทบัญญัติของกฎหมายครอบครัวรองรับไว้เป็นการเฉพาะแล้ว อาทิ การเยียวยาในลักษณะของการได้รับค่าทดแทน ตาม
มาตรา 1523 กรณีสามีหรือภริยาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทาการละเมิดสิท ธิในความสัมพันธ์นั้น แต่ในกรณีที่บทบั ญ ญั ติข อง
กฎหมายครอบครัวยังมิได้ให้การเยียวยาความเสียหายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากการถูกละเมิด กรณีดังกล่าวจากการศึ ก ษา
ค้นคว้ายังไม่ปรากฏว่ามีคาวินิจฉัยหรือคาพิพากษาใดที่ระบุห้ามไว้อย่างชัดแจ้งว่า กรณีนั้นไม่อาจนาเอากฎหมายลั ก ษณะ
ละเมิดมาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายได้
ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าการยินยอมให้นากฎมายละเมิดมาใช้ในการเยียวยาการละเมิดสิท ธิในครอบครัว ย่ อมมิ ไ ด้
ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายของแต่ ละประเทศเป็นส าคัญ แต่ขึ้นอยู่กับว่าบทบัญญัติกฎหมายครอบครัวของประ เทศนั้ น มี
มาตรการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุมแล้วหรือไม่ หากยัง ไม่ครอบคลุมการให้นากฎหมายลักษณะละเมิด
อันเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้ย่อมสามารถทาได้ ฉะนั้นหากกฎหมายครอบครัวของไทยไม่สามารถเยียวยาความเสียหายเช่ น
ว่านั้นได้จึงควรยอมให้มีการเยียวยาความเสียหายภายใต้กฎหมายลักษณะละเมิดได้ ผนวกกับหลักนิติวิธีของระบบกฎหมาย
ซีวิลลอว์อันเป็นไปตามหลักที่ว่ากฎหมายเฉพาะมาก่อนกฎหมายทั่วไป (Specialia Genralibus Degrogate) ฉะนั้นหาก
ความเสียหายใดที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาภายใต้กฎหมายครอบครัวการอุดช่องว่างของความเสียหายนั้นจึงอาจพิจารณาได้
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 กล่าวคือในกรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่อาจยกมาปรับแก่คดีนั้นได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณี
แห่งท้องถิ่น หรือหากไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้นาเอาบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับแก่คดี และหากท้ายสุ ด
แล้วไม่ปรากฏบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งทีอาจปรับแก่คดีนั้นได้ศาลจาต้องวินิจฉัยคดีนั้นตามหลักกฎหมายทั่ วไป ฉะนั้น
เมื่อพิจารณานิติวิธีในระบบกฎหมายไทยจะพบว่าหากฎหมายครอบครั วอันเป็น กฎหมายเฉพาะไม่อาจปรับใช้ แก่ ก รณี ไ ด้
กฎหมายละเมิดอันเป็นบทกฎหมายทั่วไปย่อมนามาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายนั้นได้
อย่างไรก็ดีการใช้กฎหมายละเมิดในความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวจาต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ครอบครัวที่มีไว้เพื่อมุ่งรักษาสถาบันครอบครัวให้คงอยู่ไว้ ผู้เขียนเห็นว่ากรณีจึงมีความจาเป็นที่จะต้องวางหลักเกณฑ์ ห รื อ
กรอบในการใช้กฎหมายละเมิดสาหรับการละเมิดสิทธิในครอบครัวที่ไม่ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายเฉพาะ โดยกฎหมาย
ละเมิดควรปรับใช้เพื่อเยีย วยาความเสีย หายนั้ นได้เ ฉพาะในกรณีที่ สามีภริ ยาประสงค์จะหย่ าขาดจากกั น โดยอาจฟ้ อ ง
ละเมิดเป็นอีกข้อหาหนึ่งหรือรวมเข้า กับการฟ้องหย่า เพราะหากมีการยินยอมให้ใช้กฎหมายละเมิดขณะที่ก ารสมรสยั ง
ไม่ได้สิ้นสุดลงอาจทาให้สถาบันครอบครัวไม่อาจดาเนินต่อไปได้ และยังมีผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุตรอีกด้วย
จากข้อสรุปของการศึกษาดังกล่าวนามาสู่ข้อเสนอแนะที่ว่าเมื่อความเสียหายที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิในครอบครัว มั ก จะ
ไม่ได้รับการเยียวยาภายใต้กฎหมายเฉพาะส่วนใหญ่มักจะเป็นความเสียหายทางจิตใจ หรือการใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่ง ไม่
อาจคานวณเป็นเงินได้ ผู้เขียนเห็นว่าควรบัญญัติเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ พิเศษ น้อยวังคลัง ในมาตรา 446/1 ว่ า
ค่าเสียหายต่อความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินสามารถชดใช้ในกรณีที่มีกฎหมายรับรองความเสียหายต่อสิทธิ เช่นว่านั้น77
77
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อนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่าในการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ศาลไม่จาต้องคานึงถึงสินสมรสที่อีกฝ่ายได้รับดัง
การชดใช้เช่นค่าทดแทนในกฎหมายครอบครัว กรณีย่อมทาให้ผู้ซึ่งต้องเสียหายอาจได้รับการชดใช้ในลักษณะซึ่งเป็น ธรรม
ยิ่งกว่า ฉะนั้นบทบัญญัติของกฎหมายครอบครั วว่ าด้ วยการชดใช้ค่าทดแทนอันมี ลัก ษณะคล้ายค่า สินไหมทดแทนเพื่ อ
ละเมิดตามมาตรา 1525 วรรคท้ายควรบัญญัติเพิ่มเติมหรือศาลควรวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ “ในกรณีที่ผู้จะต้อง
ชาระค่าทดแทนเป็นคู่สมรสของอี กฝ่า ยหนึ่ง ศาลไม่จาต้องคานึงถึงจานวนทรัพย์สิน ที่คู่สมรสนั้ นได้รั บ ไปจา กการ แบ่ ง
สินสมรสเพราะการหย่านั้นด้วย” อีกทั้งศาลควรวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสีย หายต่ อ
จิตใจที่เกิดขึ้นโดยปราศจากความเสี ยหายทางกายเกิ ดขึ้น ร่วมด้ วย และมาตรฐานในการกาหนดค่าสินไหม ทดแทนทาง
ละเมิดไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางจิตใจ หรือค่าเสียหายซึ่งเป็นตัวเงินจะต้องได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริ ง

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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