นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนพระบางวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงำนเขตพืน
้ ทีก
่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน
้ พืน
้ ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

ความสาคัญคำนิของกฎหมาย
ยม
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ซึ่งจัดทาโดย นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์ นับว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นสื่อการเรียนการสอนที่
สมบู รณ์ เหมาะสม สนั บ สนุ น และอานวยความสะดวกให้ ผู้ เรียนได้ศึกษา และเรียนรู้ได้ ด้ว ยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการกาหนดและแบ่งเนื้อหาเป็นตอน ๆ ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งปฏิบัติ
กิจกรรมทาแบบึกกหัด เพื่อวัดและประเมินผลตนเอง
นับว่าเป็นเอกสารประกอบการเรียน ที่อานวยประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของกระทรวงศึกษาธิการ 2551 อย่างแท้จริง

น

(นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระบางวิทยา

ก

ความสาคัญคำนิของกฎหมาย
ยม
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ซึ่งจัดทาโดย นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้การเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน
เป็นเอกสารที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและวิธีการในการจัดการเรียนการสอน
เป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตร นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองและึกกึน
บทเรียนจากกิจกรรมในแต่ละหน่วย นับว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนโดยตรง
ขอชื่นชมในความพยายามของผู้เขียน ที่ได้อุทิศเวลาในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเอกสารดังกล่าว
จนสามารถนาไปใช้ในการสอนในห้องเรียน นับเป็นแบบอย่าง ที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่ ตามบทบาทของครูผู้สอน
ซึ่งเชื่อว่าคุณภาพการเรียนของนักเรียน ที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวจะเป็นไปตามเป้า หมายที่พึงประสงค์อย่าง
แน่นอน

น

(นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล)
รองผู้อานวยการโรงเรียนพระบางวิทยา

ข

ความสาคัญคำน
ของกฎหมาย
ำ
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทาขึ้น
เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบผลสาเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การจัดทาเอกสารประกอบการเรียน เล่มนี้ ประกอบด้วย คาแนะนาสาหรับครู คาแนะนาสาหรับนักเรียน
สาระสาคัญ ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน รายละเอียดเนื้อหา
เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ใบกิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทาเอกสารประกอบการเรียน เล่มนี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนในการ
พัฒนาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้ง ต่อตัวเองและผู้อื่น และช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี

น

ฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์

ค
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคัญของกฎหมาย

คำชี้แจงกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กฎหมายครอบครัว มีรายละเอียดและขั้นตอนในการใช้ เอกสารประกอบการเรียน
ดังนี้

น

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมควำมพร้อม
ก่อนการเรียน ครูควรชี้แจงสาระสาคัญ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และคาแนะนาของเอกสาร
ประกอบการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบขอบเขตเนื้อหาสาระ และแนวทางในการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบกำรเรียน
เพื่อเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 3 กำรศึกษำเนื้อหำควำมรู้ และปฏิบัติกิจกรรม
โดยมอบหมายให้ นั กเรี ย นศึก ษาเนื้อ หาความรู้แ ละปฏิบั ติกิ จกรรมตามล าดับ และครู คอยดูแ ลให้
คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบควำมรู้หลังเรียน
ภายหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมจนสาเร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทดสอบความรู้
โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที

1

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสคาคั
ญของกฎหมาย
ำแนะนำสำหรับครู

น

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กฎหมายครอบครัว ครูผู้สอน
ควรปฏิบัติตามคาชี้แจง ดังนี้
1. จัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดเตรียมคาแนะนาสาหรับนักเรียน ตอนที่ 1-5
ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กระดาษคาตอบ เฉลยใบกิจกรรม ให้ครบถ้วน
2. ชี้แจงสาระสาคัญ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และมอบหมายให้นักเรียนศึกษาคาแนะนาในการใช้
เอกสารประกอบการเรียนสาหรับนักเรียนให้เข้าใจ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบขอบเขตเนื้อหาสาระ และแนวทางใน
การเรียนรู้
3. ทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนการเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
4. ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามขั้ น ตอนในแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยครู ค อยดู แ ลให้
ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา และอานวยความสะดวกในการเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียนของผู้เรียน
5. เมือ่ นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรให้นักเรียนช่วยกันสรุปประเด็น
สาระสาคัญของเนื้อหา และทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
6. เฉลยคาตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พร้อมทั้งบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน
ไว้ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน
7. หากมีนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม และทาแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80
ครูควรมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยใช้เวลาว่างจากการเรียน เช่น
ช่วงพักกลางวัน หลังเลิกเรียน หรือคาบเวลาเรียนที่ว่าง จนกว่านักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมและทาแบบทดสอบ
หลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

2

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความส
าคัญของกฎหมาย
คำแนะนำสำหรับนักเรียน

น

ในการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา
ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 8 กฎหมายครอบครัว นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ก่อนการเรียน นักเรียนควรศึกษาคาแนะนาให้เข้าใจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเรียนรู้
2. ไม่ควรขีดเขียนหรือทาสัญลักษณ์ใด ๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียน
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ลอกคาตอบจากเพื่อน
4. ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนตามลาดับ โดยบันทึกสรุปความรู้ลงในกระดาษที่ เตรียมไว้
พร้อมทั้งตอบคาถามในแต่ละกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจโดยตรวจคาตอบจากแนวคาตอบ
ของกิจกรรม
5. เมื่อศึกษาเนื้อหาและตอบคาถามตามกิจกรรมครบถ้วนแล้ว นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วย
ความซือ่ สัตย์ โดยไม่ลอกคาตอบจากเพื่อน
6. นักเรียนตรวจคาตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
7. เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนกับเกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 80 (8 ข้อ) หากนักเรียนได้คะแนน
ต่ากว่าเกณฑ์ ให้กลับมาศึกษาเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนอีกครั้ง โดยใช้เวลาว่างจากการเรียน เช่น
ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน หลังเลิกเรียน และทาแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

3

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคัญของกฎหมาย
สำระสำคัญ
ประเพณีเกี่ยวกับการหมั้น ถือกันว่าฝ่ายชายจะต้องหมั้นฝ่ายหญิงก่อนการแต่งงาน ในสังคมไทยการ
หมั้นมีความสาคัญไม่น้อยกว่าการสมรส บางครอบครัวให้ความสาคัญมากถึงกับจัดพิธีใหญ่โตและยึดถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมาแต่โ บราณ แต่บ างครอบครั วก็จัดการหมั้นแบบเรียบง่ายพอเป็นพิธี มีการสวมแหวนหมั้นแก่
ฝ่ายหญิง มีผู้ใหญ่ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรับรู้ความเป็นไป ปัจจุบันในสังคมชนบทนิยมยกขันหมากเป็น
ขบวนแห่ ฝ่ายชายไปยั งเรื อนของฝ่ ายหญิง นาสินสอดทองหมั้นมอบแก่ฝ่ายหญิง แล้ วจัดพิธีผู กข้อมือหรือ
รดน้าสังข์ โดยมีญาติผู้ใหญ่ เพื่อ นเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับรู้เป็นพยาน หลังจากนั้นก็เลี้ยงอาหารแสดงความยินดี
ร่วมกัน และอาจมีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย การสมรสจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย

ตัวชี้วัดชั้นปี
1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

บอกความเป็นมาของการหมั้นได้
อธิบายเงื่อนไขของการหมั้นได้
วิเคราะห์การจ่ายค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาการหมั้นได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สำระกำรเรียนรู้
การหมั้นและวิวัฒนาการของการหมั้น
เงื่อนไขของการหมั้น
การจ่ายค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาการหมั้น
เงื่อนไขแห่งการสมรส

น

1.
2.
3.
4.
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคัญของกฎหมาย

แผนผังแสดงลำดับขั้นตอนกำรเรียน
อ่ำนคำแนะนำในกำรเรียน

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สำระสำคัญ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ศึกษำเนื้อหำในแต่ละตอน

ใบกิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ

ศึกษำเอกสำรประกอบกำรเรียนต่อไป

น

ผ่ำนกำรทดสอบ

5

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคัญของกฎหมาย

คำแนะนำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน
เล่มที่ 1 กำรหมั้น และกำรสมรส

คำชี้แจง

ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

น

1. ให้นักเรียนอ่านคาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรียน พร้อมทั้งศึกษาสาระสาคัญ ตัวชี้วัด
ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ให้เข้าใจ
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ศึกษาตอนที่ 1 ด้วยความตั้งใจ แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่ 1
4. ศึกษาตอนที่ 2 ด้วยความตั้งใจ แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่ 2
5. ศึกษาตอนที่ 3 ด้วยความตั้งใจ แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่ 3
6. ศึกษาตอนที่ 4 ด้วยความตั้งใจ แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่ 4
7. ศึกษาตอนที่ 5 ด้วยความตั้งใจ แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่ 5
8. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
9. ถ้าไม่ผ่านแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเล่ม ให้กลับไปศึกษาเนื้อหาในแต่ละตอนอีกครั้ง
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสแบบทดสอบก่
าคัญของกฎหมาย
อนเรียน
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101
เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 10 นาที

10 คะแนน

ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................. เลขที่ ................... ชั้น ......................
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ก, ข, ค
หรือ ง ลงในกระดาษคาตอบ

1. เงื่อนไขที่อาจทาให้การสมรสตกเป็นโมฆะได้แก่ข้อใด
ก. สมรสโดยถูกข่มขู่
ข. สมรสโดยไม่ได้รับการยินยอม
ค. สมรสโดยสาคัญผิดตัวคู่สมรส
ง. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่

3. การบอกเลิกหรือผิดสัญญาหมั้น กรณีที่ฝ่ายหญิง ไม่ต้องคืนของหมั้น ได้แก่ข้อใด
ก. ชายหรือหญิงคู่หมั้นเสียชีวิตก่อนการสมรส
ข. เมื่อชายผิดสัญญาหมั้นโดยฝ่ายชายไม่ยอมสมรสโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ค. การบอกเลิกการหมั้นเมื่อมีเหตุสาคัญอันเกิดจากชายคู่หมั้นกระทาชั่วร้ายแรงภายหลังการหมั้น
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดกล่าวไว้ถูกต้อง
ก. ฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนได้
ข. ฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นไม่ยอมทาการสมรส ไม่ต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย
ค. ฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้นไม่ยอมทาการสมรส หญิงต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย
ง. ถูกทุกข้อ

แ บ บ ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น น

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1435 กาหนดอายุของชายและหญิงที่จะทาการหมั้นไว้ในข้อใด
ก. 15 ปีบริบูรณ์
ข. 16 ปีบริบูรณ์
ค. 17 ปีบริบูรณ์
ง. 18 ปีบริบูรณ์
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

5. อายุความเรียกร้องค่าทดแทนกาหนดไว้กี่เดือน
ความสาคัญของกฎหมาย
ก. 5 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. 7 เดือน
ง. 8 เดือน
6. สถาบันที่เป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่สาคัญที่สุด คือข้อใด
ก. ตาบล
ข. อาเภอ
ค. หมู่บ้าน
ง. ครอบครัว

8. หญิงที่สามีตายหรือการที่สมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะทาการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรส
ได้ผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 300 วัน
ข. 310 วัน
ค. 320 วัน
ง. 365 วัน
9. นิติกรรมที่ช ายและหญิงแสดงเจตนาตกลงใช้ชีวิตร่ว มกันโดยกฎหมายจะกาหนดเงื่อนไขผลที่ตามมา
ตลอดจนการสิ้นสุดของการใช้ชีวิตร่วมกันคือข้อใด
ก. การหมั้น
ข. การสมรส
ค. การหย่าร้าง
ง. การเรียกค่าทดแทน

แ บ บ ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น น

7. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้บิดามารดาหรือผู้ใช้อานาจปกครองของฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอม
สมรสคือข้อใด
ก. สินสอด
ข. ของหมั้น
ค. ขันหมาก
ง. สัญญาหมั้น

7

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

แ บ บ ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น น

10. เงื่อนไขที่อาจทาให้การสมรสตกเป็นโมฆียะได้แก่ข้อใด
ความสาคัญของกฎหมาย
ก. สมรสกับญาติสืบสายโลหิต
ข. สมรสโดยปราศจากความยินยอม
ค. สมรสขณะอายุต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์
ง. สมรสกับบุคคลวิกลจรติหรือคนไร้ความสามารถ

8

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความส
าคัญของกฎหมาย
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 10 นาที

ข้อ

คาตอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ง
ค
ง
ก
ข
ง
ก
ข
ข
ค

10 คะแนน

แ บ บ ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น น

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคัญของกฎหมาย

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

1
2
3
4
5

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ
ข้อ
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ
ข้อ
6
7
8
9
10

สรุปผลการเรียน

ประเมินผล
เต็ม
ได้

ก่อนเรียน
10

หลังเรียน
10

ผลพัฒนา

ก ร ะ ด า ษ คา ต อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น / ห ลั ง เ รี ย น

ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................... เลขที่ ................... ชั้น ......................
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคัญของกฎหมาย

ประเพณีเกี่ยวกับการหมั้น ถือกันว่าฝ่ายชายจะต้องหมั้นฝ่ายหญิงก่อนการแต่งงาน ในสังคมไทยการ
หมั้นมีความสาคัญไม่น้อยกว่าการสมรส บางครอบครัวให้ความสาคัญมากถึงกับจัดพิธีใหญ่โตและยึดถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมาแต่โ บราณ แต่บ างครอบครั วก็จัดการหมั้นแบบเรียบง่ายพอเป็นพิธี มีการสวมแหวนหมั้นแก่
ฝ่ายหญิง มีผู้ใหญ่ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรับรู้ความเป็นไป ปัจจุบันในสังคมชนบทนิยมยกขันหมากเป็น
ขบวนแห่ฝ่ายชายไปยังเรื อนของฝ่ายหญิง นาสินสอดทองหมั้นมอบแก่ฝ่ ายหญิง แล้ วจัดพิธีผูกข้อมือหรือ
รดน้าสังข์ โดยมีญาติผู้ใหญ่ เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับรู้เป็นพยาน หลังจากนั้นก็เลี้ยงอาหารแสดงความยินดี
ร่วมกัน และอาจมีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ประโยชน์ของการหมั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชายหญิงคู่หมั้นได้ใกล้ชิด และเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน
เป็นการประกาศให้ญาติทั้งสองฝ่ายตลอดจนผู้อื่นได้รับรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการเป็นคู่สมรส
การหมั้น จึงถือว่าเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่จะทาการสมรสกัน ประเพณีการหมั้นมีมาแต่โบราณ นิยมใช้หมากพลู
ใส่ลงในขันหมากจึงเกิดคาว่า ขันหมากขึ้น จุดประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในคามั่นสัญญาของฝ่ายชายที่จะมา
สมรสกับฝ่ายหญิงตามกาหนดเวลาที่ตกลงกัน ประเพณีต่าง ๆ ที่ปฏิบัติกันมายาวนานในสังคมย่อมก่อตัวตกผลึก
เป็นตัวบทกฎหมายการหมั้นก็เช่นกัน มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการหมั้นของแต่ละประเทศมีทั้งส่วนที่แตกต่าง
และคล้ายคลึงกัน
กฎหมายแพ่งของไทย ได้รับอิทธิพลในการร่างกฎหมายมาจากกฎหมายเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์
และฝรั่งเศส อันเป็นกฎหมายที่มีต้นตอมาจากกฎหมายโรมันทั้งสิ้น
กฎหมายแพ่งโรมันได้รับปรัชญาวิชาการมาจากปรัชญาของ พลาโต อริสโตเติล โดยกล่าวถึงการหมั้น
ตลอดจนทรัพย์สิน ที่ให้ต่อกันในการหมั้น หลักการใหญ่แห่ งกฎหมายครอบครัว ชาวโรมันคือการที่หัว หน้า
ครอบครัวมีอานาจอย่างเด็ดขาดเหนือบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว
ชาวโรมันถือปฏิบัติกันมาเป็นปกติและปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ที่สาคัญในยุค Boes Emprise
โดยการหมั้นทากัน ในรูป ของสั ญญาที่เรีย กว่า Sponsio อันมีรากฐานมาจากความเชื่อในทางศาสนาและ
อิทธิพลของประเพณีตะวันออก โดยการสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประเทศฝรั่งเศสในอดีต หากฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาหมั้น ต้องชดใช้ค่าทดแทนความ
เสียหาย แต่ปัจจุบันฝรั่งเศสไม่ได้รับรองการหมั้นเป็นสัญญา โดยในบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรสบังคับไว้ว่า
ชายหญิงที่จะทาการสมรสกันได้จะต้องสมัครใจยินยอม

ต อ น ที่ 1

ตอนที่ 1
เรื่อง การหมั้นและวิวัฒนาการของการหมั้น
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคัญของกฎหมาย

ภาพที่ 1 แสดงการสวมแหวนหมั้น
ที่มา : http://www.naewna.com/local/229062

การหมั้นในฐานที่ไม่ใช่สัญญา และการหมั้นที่เป็นสัญญา
ความคิดพื้นฐานตลอดจนนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการหมั้นในกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยประเทศ
ที่ใช้ร ะบบคอมมอนลอว์ เยอรมั น ตะวั น ตกและบางประเทศในยุ โ รป ถือว่า การหมั้ นเป็น สั ญญามี ผ ลทาง
กฎหมาย ส่วนกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสเห็นว่าการหมั้นไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด
แต่เดิมประเทศไทยในแถบยุโรปตะวันตก เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน มีความเชื่อทางศาสนา
ปะปนกับประเพณีการหมั้น ถือเป็นเรื่องจริงทาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงทาให้การหมั้นเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง
มีการวางเงื่อนไขและบทลงโทษคู่หมั้นที่ผิดสัญญา แต่ต่อมาได้ยกเลิก โดยเห็นว่าไม่ควรให้การหมั้นเป็นสัญญา
เพราะขัดกับหลักความสมัครใจของบุคคล การหั้นจึงไม่มีสภาพบังคับดุจสัญญาทั่วไป
ตรงกั บ ข้ า มกั บ กฎหมายไทยที่ ถื อ ว่ า การหมั้ น เป็น สั ญ ญาพิ เ ศษอย่ า งหนึ่ งตามกฎหมายครอบครั ว
ข้อกาหนดต่าง ๆ จึงมีลักษณะเฉพาะ ทาให้การหมั้นมีบทบัญญัติรองรับขอบเขตของผลแห่งสัญญาหมั้นได้
ชัดเจนขึ้น

ต อ น ที่ 1

สาหรับการหมั้นของประเทศไทย มีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีกฎหมายที่
บัญญัติรับรองประเพณีการหมั้น เช่น กฎหมายล้านนา กฎหมายตราสามดวง และกฎหมายครอบครัวใน
ปัจจุบัน
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคัญของกฎหมาย

ภาพที่ 2 แสดงความเคารพผู้ใหญ่ในพิธีการหมั้น
ที่มา : https://sites.google.com/site/social0045/bth-thi-1/hawkhx-yxy-1-1

ต อ น ที่ 1

กฎหมายครอบครัวไทยเกี่ยวกับสัญญาหมั้นเป็นกฎหมายที่แสดงถึงเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของ
ชาติไทย เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่มีความละเอียดอ่อนและงดงาม เป็นผลมาจากประเพณีของชาติ ผสมผสาน
กับเทคนิคในการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งนามาจากต่างประเทศและปรับให้เข้ากับสภาพของเมืองไทย
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคั
ญของกฎหมาย
ใบกิจกรรมที่ 1
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การหมั้นและวิวัฒนาการของการหมั้น
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................. เลขที่ ................... ชั้น ......................
ให้นักเรียนจับคู่โดยนำตัวอักษรที่อยู่ขวำมือมำใส่ หน้ำข้อที่มีควำมสัมพันธ์กัน

......... 1. กำรหมั้น

ก.

......... 2. กำรหมั้นมีประโยชน์กับญำติฝ่ำยหญิง
อย่ำงไร
......... 3. กำรหมั้นสมัยโบรำณจัดขึ้นเพื่ออะไร
......... 4. ชำย หญิง ถ้ำไม่มีกำรหมั้นแต่งงำนกันได้
หรือไม่
......... 5. บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรหมั้นในกฎหมำย
ไทยรับจำกชำติใด
......... 6. หัวหน้ำครอบครัวของชำวโรมัน

ข.

......... 7. สัญญำ Sponsio
......... 8. ชนชัน้ ในฝรั่งเศส

ช.
ซ.

......... 9. สำมีในครอบครัวฝรั่งเศส

ฌ.

....... 10. กฎหมำยแพ่งนโปเลียน

ญ.

ค.
ง.
จ.
ฉ.

ฎ.
ฏ.

พิธีที่ส่วนใหญ่ชำยหญิงกระทำกำรมีกำร
สมรส
ขึ้นอยู่กับครอบครัวว่ำให้ควำมสำคัญกับ
กำรหมั้นหรือไม่ / แต่งได้ปกติ
เยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์
ไม่ให้เพื่อนบ้ำนครหำ และหมดห่วง
เพรำะทำตำมประเพณีแล้ว
ฝรั่งเศสและอังกฤษ
เป็นกำรเปิดโอกำสให้ชำยหญิงได้มี
โอกำสสนิทสนมคุ้นเคยกัน ศึกษำเรียนรู้
นิสัยใจคอ
ขุนนำง พระ และไพร่
มีอำนำจอย่ำงเด็ดขำดเหนือบุคคลใน
ครอบครัว
กำรหมั้นที่ต้องสำบำนต่อหน้ำสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
กฎหมำยครอบครัวของฝรั่งเศสที่มีกำร
แก้ไขมำกที่สุดเพรำะผู้ร่ำงไม่มี
ผู้จัดกำรทรัพย์สินของครอบครัว
กำรหมั้นไม่ใช่สัญญำจะบังคับให้ใครมำ
สมรสไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจ

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

คาชี้แจง
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสเฉลยใบกิ
าคัญของกฎหมาย
จกรรมที่ 1
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การหมั้นและวิวัฒนาการของการหมั้น
ให้นักเรียนจับคู่โดยนำตัวอักษรที่อยู่ขวำมือมำใส่ หน้ำข้อที่มีควำมสัมพันธ์กัน

ก 1. กำรหมั้น

ก.

ง 2. กำรหมั้นมีประโยชน์กับญำติฝ่ำยหญิง
อย่ำงไร
ฉ 3. กำรหมั้นสมัยโบรำณจัดขึ้นเพื่ออะไร
ข 4. ชำย หญิง ถ้ำไม่มีกำรหมั้นแต่งงำนกันได้
หรือไม่
ค 5. บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรหมั้นในกฎหมำย
ไทยรับจำกชำติใด
ซ 6. หัวหน้ำครอบครัวของชำวโรมัน

ข.

ฌ 7. สัญญำ Sponsio
ช 8. ชนชั้นในฝรั่งเศส

ช.
ซ.

ฎ 9. สำมีในครอบครัวฝรั่งเศส

ฌ.

ญ 10. กฎหมำยแพ่งนโปเลียน

ญ.

ค.
ง.
จ.
ฉ.

ฎ.
ฏ.

พิธีที่ส่วนใหญ่ชำยหญิงกระทำกำรมีกำร
สมรส
ขึ้นอยู่กับครอบครัวว่ำให้ควำมสำคัญกับ
กำรหมั้นหรือไม่ / แต่งได้ปกติ
เยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์
ไม่ให้เพื่อนบ้ำนครหำ และหมดห่วง
เพรำะทำตำมประเพณีแล้ว
ฝรั่งเศสและอังกฤษ
เป็นกำรเปิดโอกำสให้ชำยหญิงได้มี
โอกำสสนิทสนมคุ้นเคยกัน ศึกษำเรียนรู้
นิสัยใจคอ
ขุนนำง พระ และไพร่
มีอำนำจอย่ำงเด็ดขำดเหนือบุคคลใน
ครอบครัว
กำรหมั้นที่ต้องสำบำนต่อหน้ำสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
กฎหมำยครอบครัวของฝรั่งเศสที่มีกำร
แก้ไขมำกที่สุดเพรำะผู้ร่ำงไม่มี
ผู้จัดกำรทรัพย์สินของครอบครัว
กำรหมั้นไม่ใช่สัญญำจะบังคับให้ใครมำ
สมรสไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจ

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

คาชี้แจง
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ความสาคัญของกฎหมาย
ตอนที่ 2
เรื่อง การหมั้นในกฎหมายไทย

กฎหมายไทยได้รั บรองการหมั้น ว่าเป็นสั ญญาชนิดหนึ่ง เป็นรูปแบบที่ได้ล อกมาจากกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน

ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการหมั้นหมายตามประเพณีไทย
ที่มา : www.happywedding.life/th/tips/wedding-wiki/engagement/41869

ต อ น ที่ 2

เงื่อนไขของการหมั้น
สัญญาหมั้นเป็นสัญญาเพื่อการสมรสจึงมีเงื่อนไขคล้ายคลึงกับเงื่อนไขการสมรสเป็นส่วนใหญ่ เงื่อนไข
การหมั้นที่กฎหมายไม่ได้กาหนดเอาไว้มี 3 ประการ คือ คู่สัญญาในการหมั้นจะต้องมีเพศต่างกัน ชายและหญิง
จะต้องยินยอมในการหมั้น สุดท้ายการหมั้นจะต้องกระทากันเป็นกิจจะลักษณะและเปิดเผย
ส่วนเงื่อนไขการหมั้นที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ มาตรา 1435 1436 และ 1437
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

1. เงื่อนไขเกี่ยวกับชายหญิงที่จะทาการหมั้น : เกณฑ์อายุ
ความสาคัญของกฎหมาย
ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1435 ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ชายและหญิง
จะต้องมีอายุครอบ 17 ปีบริบูรณ์จึงจะทาการหมั้นได้ การหมั้นเป็นสัญญาที่กฎหมายกาหนดคุณสมบัติพิเศษ
เกี่ยวกับเรื่องอายุของชายและหญิงไว้ โดยคานึงถึงความพร้อมทั้งในด้านสรีระและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะ
ตามมา ในขณะที่การทาสัญญาอื่นโดยทั่วไปกฎหมายใช้กฎเกณฑ์อายุ 20 ปี เป็นฐานในการจากัดความสามารถ
ในการทานิติกรรม

2. เงื่อนไขเรื่องความยินยอมในกรณีการหมั้นของผู้เยาว์
ชายและหญิงที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ครบ 20 ปี ทาการหมั้นได้แต่ต้องได้รับความยินยอม
จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียก่อน ดังที่กาหนดไว้ในมาตรา 1436 อาจให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือให้
ความยินยอมด้วยวาจาได้
3. เงื่อนไขภายนอก : ของหมั้น
การหมั้นต้องมีของหมั้นจึงจะเป็นการหมั้นที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย นิยมใช้แหวนทองหรือแหวนเพชร
เป็นของหมั้น ส่วนสินสอดนั้นนิยมให้เป็นเงินสด การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน
อันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น

ทรัพย์สินประกอบการหมั้น
สินสอด เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการที่
หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยหญิงเป็นต้นเหตุชายเรียกคืนได้ กฎหมายไม่ถือว่าสินสอดเป็นสาระสาคัญ
ของการหมั้น การหมั้นจะมีการให้สินสอดหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสาคัญอันเกิดแก่หญิง หรือ

ต อ น ที่ 2

กรณีที่หญิงไม่ต้องคืนของหมั้น
กรณีปัญหาการบอกเลิกหรือผิดสัญญาหมั้น กรณีที่หญิงไม่ต้องคืนของหมั้น ได้แก่ เมื่อชายผิดสัญญาหมั้น
คือชายไม่ยอมสมรสโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ชายหรือหญิงคู่หมั้นเสียชีวิตก่อนการสมรส หญิงบอกเลิกการหมั้น
เมื่อมีเหตุสาคัญอันเกิดจากชายคู่หมั้นกระทาชั่วอย่างร้ายแรงภายหลั งการหมั้น และกรณีที่ชายและหญิงหมั้น
แล้วต่างปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการจดทะเบียนสมรสหรือตกลงแต่งงานโดยมิได้มีเจตนาจะจดทะเบียนสมรส
ส่วนกรณีที่หญิงต้องคืนของหมั้นให้แก่ฝ่ายชาย ได้แก่ หญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ไม่ยอมสมรสโดยไม่มีเหตุ
อันควร ชายบอกเลิกสัญญาหมั้นเพราะมีเหตุสาคัญอันเกิดจากหญิง หญิงคู่หมั้นได้ร่วมประเวณีกับชายอื่น หรือ
หญิงถูกข่มขืนหรือพยายามข่มขืนกระทาชาเรา แล้วฝ่า ยชายบอกเลิกสัญญาหมั้น และหญิงคู่หมั้นเป็นฝ่ายไม่
ยอมไปจดทะเบียนสมรส
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มีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบทาให้ฝ่ายชายไม่ส มควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียก
ความสาคัญของกฎหมาย
สินสอดคืนได้ แต่หากไม่มีการสมรสโดยมีสาเหตุมาจากชายคู่หมั้น ชายคู่หมั้นจะเรียกสินสอดคืนไม่ได้

ภาพที่ 4 แสดงสินสอดทองหมั้น
ที่มา : https://www.happywedding.life/th/tips/wedding-planning-ceremony/18125

ต อ น ที่ 2

ผลของสัญญาหมั้น
เมื่อสัญญาหมั้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมทาการสมรสโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้
ตามกฎหมาย ฝ่ายหมั้นย่อมเป็นผู้ผิดสัญญาหมั้น จะต้องชดใช้ค่าทดแทนให้แก่คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่ง
ผลเกี่ยวกับเรื่องของหมั้น ถ้าฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นไม่ยอมทาการสมรส ต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย
ไป
การบอกเลิกสัญญาหมั้น ได้แก่ คู่หมั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทาชั่วอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทาชั่ว
ภายหลังการหมั้น ฝ่ายบอกเลิกเรียกค่าทดแทนได้โดยถือเสมือนว่าฝ่ายถูกบอกเลิกสัญญาหมั้นเป็นผู้ ผิดสัญญา
หมั้น
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ความสาคั
ญของกฎหมาย
ใบกิจกรรมที่ 2
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การหมั้นในกฎหมายไทย
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................. เลขที่ ................... ชั้น ......................
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

1. วัตถุประสงค์ของกำรหมั้นคืออะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. กำรหมั้นโดยไม่มีของหมั้น หำกไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงเมื่อถึงวันที่กำหนดไม่มำสมรส จะมีผลอย่ำงไรในทำง
กฎหมำย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

4. เงินที่ฝ่ำยชำยให้แก่บิดำ มำรดำของฝ่ำยหญิง เพื่อขอขมำเมื่อฝ่ำยหญิงตำมไปอยู่กับฝ่ำยชำย เงินนั้นถือว่ำ
เป็นสินสอดหรือของหมั้นหรือไม่ เพรำะอะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. กรณี ที่ฝ่ ำ ยหญิ งให้ ทรั พ ย์ สิ น แก่ ฝ่ ำ ยชำย เพื่อ เป็น หลั ก ฐำนกำรหมั้ น ทรัพ ย์ สิ น นั้ นใช่ ของหมั้ น หรื อ ไม่
เพรำะอะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

3. เพรำะเหตุใดของหมั้นต้องส่งมอบให้แก่หญิงในวันหมั้น ไม่ให้ส่งมอบภำยหลัง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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6. สินสอดคืออะไร
ความสาคัญของกฎหมาย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. ฝ่ำยชำยหมำยถึงบุคคลใด
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
8. ถ้ำฝ่ำยชำยนำทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ไม่ยินยอมมำหมั้นหญิง กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินจะเป็นของใคร
...................................................................................................................................................................... .
.......................................................................................................................................................................
9. ค่ำสินหัวบัวนำงคืออะไร
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ......................

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

10. เมื่อมีกำรส่งมอบของหมั้นให้แก่หญิงในวันหมั้น กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่เอำมำหมั้นอยู่ที่ใคร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ความสเฉลยใบกิ
าคัญของกฎหมาย
จกรรมที่ 2
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การหมั้นในกฎหมายไทย
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

1. วัตถุประสงค์ของกำรหมั้นคืออะไร
ประกาศให้คนทั่วไปรู้อย่างเป็นรูปธรรม
2. กำรหมั้นโดยไม่มีของหมั้น หำกไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงเมื่อถึงวันที่กำหนดไม่มำสมรส จะมีผลอย่ำงไรในทำง
กฎหมำย
ไม่สามารถเรียกค่าทดแทนได้
3. เพรำะเหตุใดของหมั้นต้องส่งมอบให้แก่หญิงในวันหมั้น ไม่ให้ส่งมอบภำยหลัง
เมื่อไม่มีการสมรสโดยความผิดของฝ่ายชาย หญิงจะได้ยึดของหมั้นไว้ โดยไม่ต้องส่งคืนให้แก่ ฝ่ายชาย
หากไม่ส่งมอบวันหมั้นไม่แน่นอนว่าจะได้ค่าทดแทนหรือไม่
4. เงินที่ฝ่ำยชำยให้แก่บิดำ มำรดำของฝ่ำยหญิง เพื่อขอขมำเมื่อฝ่ำยหญิงตำมไปอยู่กับฝ่ำยชำย เงินนั้นถือว่ำ
เป็นสินสอดหรือของหมั้นหรือไม่ เพรำะอะไร
ไม่ เพราะชายหญิงไม่มีเจตนาจะสมรสกันตามกฎหมาย

6. สินสอดคืออะไร
เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส
7. ฝ่ำยชำยหมำยถึงบุคคลใด
ตัวชายเอง บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นก็ได้ที่ยินยอมให้นาทรัพย์สินมาหมั้นหรือแต่งงาน

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

5. กรณี ที่ฝ่ ำ ยหญิ งให้ ทรั พ ย์ สิ น แก่ ฝ่ ำ ยชำย เพื่อ เป็น หลั ก ฐำนกำรหมั้ น ทรัพ ย์ สิ น นั้ นใช่ ของหมั้ น หรื อ ไม่
เพรำะอะไร
ไม่ เพราะของหมั้นคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายส่งมอบให้แก่ฝ่ายหญิง กรณีเช่นนี้ทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่ของหมั้น
แต่เป็นการให้ด้วยความเสน่หา
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8. ถ้ำฝ่ำยชำยนำทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ไม่ยินยอมมำหมั้นหญิง กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินจะเป็นของใคร
ความสาคัญของกฎหมาย
บุคคลที่ได้นาทรัพย์สินของเขามา

9. ค่ำสินหัวบัวนำงคืออะไร
ค่าสินสอดที่ฝ่ายชายนามาให้บิดา มารดาของฝ่ายหญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วเหมือนเป็นค่าเลี้ยงดูหญิง

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

10. เมื่อมีกำรส่งมอบของหมั้นให้แก่หญิงในวันหมั้น กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่เอำมำหมั้นอยู่ที่ใคร
หญิงคู่หมั้น
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ความสาคัญของกฎหมาย
ตอนที่ 3
เรื่อง ค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น

กฎหมายกาหนดไว้ว่า ฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ ค่าทดแทนที่จะ
เรียกต่อกันได้เมื่อมีการทาผิดสัญญามีอยู่ 3 ประการคือ
1. ทดแทนความเสียหายแก่กายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น
2. ทดแทนค่าใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรส
3. ทดแทนความเสียหายในการจัดทรัพย์สินหรือการอื่นเกี่ยวกับอาชีพหรือทางทามาหากินได้
ลักษณะพิเศษของการ ทาให้กฎหมายต้องวางหลักการเพื่อคุ้มครองฝ่ายที่จะต้องเสียหายเมื่อเกิดการผิด
สัญญาหมั้นให้มากที่สุด
ค่าทดแทนจากผู้อื่นที่ได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้น
สัญญาหมั้นเป็นสัญญาก่อสถานะบุคคลทานองเดียวกับการสมรส สถานะนี้ได้แก่ สถานะความเป็น
คู่หมั้น และสถานะคู่หมั้นนี้เองก่อให้เกิดสิท ธิหน้าที่ทั้งในทางทรัพย์สินและด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว เหตุนี้
สถานะของการเป็นคู่หมั้นจึงอาจมีการละเมิดได้ หากผู้อื่นมามีความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่หมั้นไม่ว่าฝ่ายหลังนี้จะ
สมัครใจหรือไม่ก็ตาม คู่หมั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้อื่นได้ และยังมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากคู่หมั้นอีกฝ่ายได้
ด้วย โดยคู่หมั้นจะต้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเสียก่อนจึงจะมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้อื่นและคู่หมั้นอีกฝ่ายได้

การบอกเลิกสัญญาหมั้น
การบอกเลิกสัญญาหมั้น อาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ
1. มีเหตุสาคัญอันเกิดแก่คู่หมั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทาให้ชายไม่สามารถสมรสกับหญิงนั้น ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้และให้หญิงคืนของหมั้น
แก่ชาย

ต อ น ที่ 3

ค่าทดแทนจากผู้อื่นที่ได้ข่มขืนกระทาชาเราหรือพยายามข่มขืนกระทาชาเราคู่หมั้น
ในกรณีที่คู่หมั้นอาจยินยอมให้ร่วมประเวณีแต่ไม่ได้สมัครใจ เช่น จาต้องยินยอมให้กระทาชาเราเพราะ
ถูกข่มขืนหรืออาจถูกกลฉ้อฉลคู่หมั้น อีกฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิดจากผู้อื่นได้ โดยอาจ
เรียกค่าทดแทนได้โดยไม่จาเป็นต้องบอกเลิกสัญญาหมั้นก่อน

23

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ในกรณีมีเหตุสาคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้นทาให้หญิงไม่ สามารถสมรสกับชายนั้น หญิงมีสิทธิบอกเลิก
ความสาคัญของกฎหมาย
สัญญาหมั้นได้โดยมิต้องคืนของหมั้นแก่ชาย
2. คู่หมั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทาชั่วอย่างร้ายแรง
ถ้าเหตุอันทาให้คู่หมั้นบอกเลิ กสั ญญาหมั้นเป็นเพราะการกระทาชั่ว อย่างร้ายแรงของคู่ หมั้นอีก
ฝ่ายหนึ่งซึ่งได้กระทาภายหลังการหมั้น คู่หมั้นผู้กระทาผิดชั่วอย่างร้ายแรงนั้นต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนแก่คู่หมั้น

ภาพที่ 5 แสดงผู้กระทาผิดร้ายแรง
ที่มา : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1412568406

ค่าทดแทน
ค่าแทนกรณีที่เป็นสิทธิเฉพาะตัว มีอยู่ 4 กรณี
ก. สิทธิเรียกร้องความเสียหายต่อกายและชื่อของฝ่ายชายและหญิงคู่หมั้น
ข. สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่คู่หมั้นไปจัดการทรัพย์สินหรือการอื่นอันเกี่ยวกับแก่
อาชีพหรือทางทามาหากินได้แก่ตน

ต อ น ที่ 3

ความตายของคู่หมั้น
ถ้าคู่หมั้นฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรส อีกฝ่ายหนึ่งจะเรี ยกร้องค่าทดแทนมิได้ ส่วนของหมั้น หรือสินสอด
นั้นไม่ว่าชายหรือหญิงตาย หญิงหรือฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนให้แก่ฝ่ายชาย
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ค. สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้อื่น ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้น เมื่อคู่หมั้นได้บอกเลิกสัญญาหมั้น
ความสาคัญของกฎหมาย
ง. สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้อื่นที่ได้ข่มขืนกระทาชาเราหรือพยายามข่มขืนกระทาชาเราคู่หมั้น

ต อ น ที่ 3

ค่าทดแทนกรณีที่ไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัว
กรณีที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจเป็นเพราะคู่หมั้นยังเป็นผู้เยาว์ จึงต้องมีบุคคลอื่นกระทาการแทน
ในการสมรส ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปหรือต้องตกเป็นลูกหนี้ในการเตรียมการสมรส กฎหมายจึงให้สิทธิเรียกร้องค่า
ทดแทนในกรณีนี้ไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัว ให้โอนและตกทอดเป็นมรดกได้ ส่วนอายุความเรียกร้อง สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง
ค่าทดแทนมีอายุความ 6 เดือน
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ความสาคั
ญของกฎหมาย
ใบกิจกรรมที่ 3
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................. เลขที่ ................... ชั้น ......................
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

1. หญิงได้หมั้นกับชำย และตกลงว่ำจะแต่งงำนกัน หลังจำกไว้ทุกข์ให้บิดำมำรดำแล้ว 3 ปี ระหว่ำงนั้น
หญิงตั้งครรภ์ ชำยแนะนำให้ไปทำแท้ง หญิงไปทำแท้งแล้วเกิดป่วยหนัก ชำยหลบหน้ำไปแต่งงำนกับ
หญิงอื่น ผู้หญิงจะได้ค่ำทดแทนอย่ำงไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเตรียมกำรสมรส ถ้ำถึงวันเวลำที่กำหนด ชำยไม่ยอมสมรสฝ่ำยหญิงเรียกร้องค่ำทดแทนได้
หรือไม่ เพรำะอะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

4. คู่หมั้นหญิงมีที่ดินและร้ำนอำหำรตำมสั่ง สัญญำหมั้นตกลงว่ำสมรสแล้วจะไปอยู่กับชำย ชำยให้ขำยที่ดิน
หญิงอย่ำงรีบร้อน จึงได้แค่รำคำทุนและปิดกิจกำรขำยอุปกรณ์อำหำรหมด เมื่อมำถึงบ้ำนชำยกับไปสมรส
กับหญิงอื่น หญิงคู่หมั้นเรียกร้องค่ำทดแทนอะไรได้บ้ำงหรือไม่
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

3. กำรเรียกค่ำทดแทน เมื่อฝ่ำยคู่หมั้นผิดสัญญำหมั้นต้องเรียกร้องค่ำทดแทนภำยในเวลำเท่ำไร เพรำะอะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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5. ถ้ำมีบุคคลอื่นมำร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของตน ไม่ว่ำชำยหรือหญิงสำมำรถเรียกค่ำทดแทนได้หรือไม่
ความสาคัญของกฎหมาย
เพรำะ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ........
6. ฝ่ำยหญิงเรียกของหมั้นเป็นทองคำหนัก 10 บำท วันหมั้นได้ให้ทองคำไว้ 5 บำท และได้มอบโฉนดที่ดิน
50 ไร่ ยึดไว้แทนโดยตีรำคำที่ดินเท่ำกับทอง 5 บำท เมื่อชำยตำยจึงไม่สำมำรถสมรสได้ หญิงคู่หมั้นจะได้
อะไรบ้ำง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. ค่ำตอบแทนในกรณีที่เป็นสิทธิเฉพำะตัวหมำยถึงอะไร
...................................................................................................................................................... .................
.......................................................................................................................................................................
8. ค่ำทดแทนกรณีไม่เป็นสิทธิเฉพำะตัวหมำยถึงอะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

10. นำย ก หลังจำกหมั้นกับ น.ส. ข แล้วทรำบภำยหลังว่ำ น.ส. ข มีพฤติกรรมเสพยำเป็นอำจิณ จึงบอก
ยกเลิกสัญญำหมั้นในวันที่ 14 ก.พ. 2558 นำย ก มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่ำทดแทน น.ส. ข ได้ถึงเมื่อไร
................................................................................................................................. ......................................
.......................................................................................................................................................................

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

9. อำยุควำมเรียกร้องค่ำทดแทนมีอำยุควำมนำนเท่ำไร
.................................................................................................................................................. .....................
.......................................................................................................................................................................
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ความสเฉลยใบกิ
าคัญของกฎหมาย
จกรรมที่ 3
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

1. หญิงได้หมั้นกับชำย และตกลงว่ำจะแต่งงำนกัน หลังจำกไว้ทุกข์ให้บิดำมำรดำแล้ว 3 ปี ระหว่ำงนั้น
หญิงตั้งครรภ์ ชำยแนะนำให้ไปทำแท้ง หญิงไปทำแท้งแล้วเกิดป่วยหนัก ชำยหลบหน้ำไปแต่งงำนกับ
หญิงอื่น ผู้หญิงจะได้ค่ำทดแทนอย่ำงไร
ทดแทนค่าเสียหายริบของหมั้น / ค่าเสียหายนอกจากที่ริบของหมั้นตามสมควร
2. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเตรียมกำรสมรส ถ้ำถึงวันเวลำที่กำหนด ชำยไม่ยอมสมรสฝ่ำยหญิงเรียกร้องค่ำทดแทนได้
หรือไม่ เพรำะอะไร
ได้ เพราะเป็นการเตรียมการให้ชายหญิงอยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันโดยตรงหลังมีการสมรส
3. กำรเรียกค่ำทดแทน เมื่อฝ่ำยคู่หมั้นผิดสัญญำหมั้นต้องเรียกร้องค่ำทดแทนภำยในเวลำเท่ำไร เพรำะอะไร
ภายใน 6 เดือน เพราะเนื่องจากอายุความการเรียกค่าทดแทนนั้น มีอายุความเพียง 6 เดือน นับแต่
วันผิดสัญญาหมั้น

5. ถ้ำมีบุคคลอื่นมำร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของตน ไม่ว่ำชำยหรือหญิงสำมำรถเรียกค่ำทดแทนได้หรือไม่
เพรำะ
ได้ เพราะกฎหมายให้สิทธิของคู่หมั้นที่จะสามารถเรียกร้องค่าทดแทนได้

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

4. คู่หมั้นหญิงมีที่ดินและร้ำนอำหำรตำมสั่ง สัญญำหมั้นตกลงว่ำสมรสแล้วจะไปอยู่กับชำย ชำยให้ขำยที่ดิน
หญิงอย่ำงรีบร้อน จึงได้แค่รำคำทุนและปิดกิจกำรขำยอุปกรณ์อำหำรหมด เมื่อมำถึงบ้ำนชำยกับไปสมรส
กับหญิงอื่น หญิงคู่หมั้นเรียกร้องค่ำทดแทนอะไรได้บ้ำงหรือไม่
ราคาที่ดินราคาทุนและค่าอุปกรณ์ขายอาหารตามสั่งตามจริง
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6. ฝ่ำยหญิงเรียกของหมั้นเป็นทองคำหนัก 10 บำท วันหมั้นได้ให้ทองคำไว้ 5 บำท และได้มอบโฉนดที่ดิน
ความสาคัญของกฎหมาย
50 ไร่ ยึดไว้แทนโดยตีรำคำที่ดินเท่ำกับทอง 5 บำท เมื่อชำยตำยจึงไม่สำมำรถสมรสได้ หญิงคู่หมั้นจะได้
อะไรบ้ำง
ทองคาที่ชายคู่หมั้นให้วันหมั้น ส่วนที่ดินถึงยังไม่มีการโอนหรือส่งมอบต้องคืนให้ฝ่ายชาย

7. ค่ำตอบแทนในกรณีที่เป็นสิทธิเฉพำะตัวหมำยถึงอะไร
ค่าทดแทนที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบเฉพาะตัวแก่ชาย และคู่หมั้นโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก
8. ค่ำทดแทนกรณีไม่เป็นสิทธิเฉพำะตัวหมำยถึงอะไรค่ำทดแทนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลจำกกำรกระทำของ
ชำยหรือหญิงโดยตรง แต่เกิดจำกบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองของหญิงที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
เตรียมการสมรส ญาติฝ่ายหญิงจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนได้ ให้โอนและตกทอดเป็นมรดกได้
9. อำยุควำมเรียกร้องค่ำทดแทนมีอำยุควำมนำนเท่ำไร
6 เดือนนับตั้งแต่บอกเลิกสัญญาหมั้น และไม่เกิด 5 ปี นับแต่วันกระทาการดังกล่าว

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

10. นำย ก หลังจำกหมั้นกับ น.ส. ข แล้วทรำบภำยหลังว่ำ น.ส. ข มีพฤติกรรมเสพยำเป็นอำจิณ จึงบอก
ยกเลิกสัญญำหมั้นในวันที่ 14 ก.พ. 2558 นำย ก มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่ำทดแทน น.ส. ข ได้ถึงเมื่อไร
14 สิงหาคม 2558
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ความสาคัญของกฎหมาย
ตอนที่ 4
เรื่อง การสมรส

ภาพที่ 6 แสดงพิธีแต่งงานตามประเพณีของไทย
ที่มา : https://www.weddingpro.studio/content/743/

ต อ น ที่ 4

ครอบครัวเป็นสถาบันที่เก่าแก่และเป็นสถาบันมูลฐานที่มั่นคงที่สุดสถาบันหนึ่ง แม้ว่าครอบครัวจะเป็น
หน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด แต่ก็เป็นหน่วยที่สาคัญที่สุด ครอบครัวเป็นสถาบันสากลที่ทาหน้าที่ที่สาคัญให้แก่
ประเทศ ได้แก่ การผลิตสมาชิกใหม่ให้แก่สังคม หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ หน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจ
ตลอดจนหน้าที่ให้กาลังใจแก่สังคม
การสมรสเป็นนิติสัมพันธ์ของชายและหญิงคู่หนึ่ งในฐานะที่เป็นสามีภริยา ที่เกิดจากการแสดงเจตนา
โดยสมัครใจ นิ ติสั มพัน ธ์ในรู ป ของการสมรสจึงเป็นหัว ใจส าคัญในกฎหมายครอบครัว การสมรสก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ในกฎหมายระหว่างชายหญิงคู่กรณี ความสัมพันธ์นี้มีทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์
ทางทรัพย์สิน นอกจากนี้ กฎหมายยั งได้กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรในทางส่ วนตัวและ
ในทางทรัพย์สินไว้ด้วย
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การกาหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
ความสมบูรณ์ของการสมรส ได้แก่ การจดทะเบียนสมรสชายหญิงที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่จดทะเบียน
สมรสย่อมไม่ใช่สามีภริยากันตามกฎหมาย
เงื่อนไขการสมรสในกฎหมายไทย
การกาหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายไทยนั้น ส่วนที่สาคัญที่สุด ได้แก่ เงื่อนไข ที่อาจทาให้การสมรส
ตกเป็นโมฆะ (เปล่า, ว่าง, ไม่มีประโยชน์) 4 ประการ คือ
ก) สมรสกับบุคลคลวิกลจริตหรือค้นไร้ความสามารถ
ข) สมรสกับญาติสืบสายโลหิต
ค) สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่
ง) สมรสโดยปราศจากความยินยอม
เงื่อนไขที่อาจทาให้การสมรสตกเป็นโมฆียะ (อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง) 4 ประการ คือ
ก) สมรสขณะอายุต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์
ข) ผู้เยาว์สมรสโดยไม่ได้รับความยินยอม
ค) สมรสโดยสาคัญผิดตัวคู่สมรส
ง) สมรสโดยถูกข่มขู่

ต อ น ที่ 4

กฎหมายกาหนดหน้าที่พื้นฐานให้มีผลบังคับ กฎหมายจึงเข้าไปช่วยให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อมี
ความสาคัญของกฎหมาย
การปฏิบัติตามหน้าที่ ครอบครัวที่เกิดขึ้นก็จะมีความอบอุ่นมั่นคง ไม่สร้างปัญหาให้แก่ประเทศ การใช้สิทธิใน
กฎหมายครอบครัวนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทาให้ครอบครัวแตกแยกเป็นเรื่องที่ต้องการให้บุคคลที่ไม่ทาตาม
หน้าที่สานึกว่าอาจจะมีบทลงโทษตามมา ปกติเรื่องครอบครัวนั้น หน้าที่เป็นหลักการใช้สิทธิที่กฎหมายเปิดช่อง
ให้นั้น ก็เพื่อจะเตือนให้อีกฝ่ายหนึ่งที่มีหน้าที่ไม่ละเว้นการที่ต้องปฏิบัติ
การสมรส คือ นิติกรรมที่ชายและหญิงแสดงเจตนาตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน โดยกฎหมายจะกาหนดเงื่อนไข
ผลที่ตามมาตลอดจนการสิ้นสุดของการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเคร่งครัด
การใช้ชีวิตร่วมกันของชายหญิงคือ การสร้างครอบครัว เป็นรากฐานแห่งความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงของประเทศ การสมรสจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเป็นไปโดยถูกต้องตามข้อกาหนดของกฎหมาย และกฎหมาย
ย่อมรับรองหรือรับรู้แต่เฉพาะการสมรสที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การกาหนดเงื่อนไขแห่งการสมรส จึงเป็น
มาตรการหนึ่งของรัฐในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเอง
กฎหมายครอบครั ว นอกจากจะเป็น กฎหมายเกี่ ยวกั บความสงบเรี ยบร้ อยและศีล ธรรมอั น ดีข อง
ประชาชนในแต่ละประเทศแล้ว ยังเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นสากลโลกอยู่อีกด้วย
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ต อ น ที่ 4

เงื่อนไขการสมรสมที่ถือว่าการสมรสเป็นสถาบัน
ความสาคัญของกฎหมาย
การสมรสมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างความเป็นสัญญาและสถาบัน เป็นสัญญาเพราะการสมรสต้อง
อาศัยการแสดงเจตนาถู กต้องตรงกันของชายหญิง เป็นสถาบันในแง่ที่ว่าคู่สมรสได้สร้างฐานของสั งคมคือ
ครอบครัว การสมรสเป็นสถาบันทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
เป็นสถาบันที่รวมกฎเกณฑ์แห่งรัฐ ชายหญิงที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสถาบันครอบครัวโดยการจดทะเบียนสมรส
การสมรสมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างฐานะของบุคคลเป็นหลัก เจตนาที่แสดงโดยการยินยอมนั้นก่อให้เกิด
สถานการณ์อย่างหนึ่ง เรียกว่า สถานะบุคคลหรือฐานะบุคคล สถานะบุคคลทาให้เกิดนิติสัมพันธ์และสิทธิหน้าที่
ต่อกัน นิติสัมพันธ์ประกอบด้วยสิทธิและหน้าที่ของสามีภริยา มีขึ้นโดยกฎหมายลักษณะครอบครัวกาหนด
คู่สมรสต้องมีเพศต่างกัน
จุดมุ่งหมายของการสมรส คือ การสร้างครอบครัว ได้แก่ การอยู่กินหลับนอนร่ วมประเวณีและบุตรธิดา
สืบสกุล การที่มนุษย์จะร่วมประเวณีและให้กาเนิดทารกได้นั้น มนุษย์คู่นั้นจะต้องมีเพศตามธรรมชาติที่ต่าง
จากกัน ตัวหญิงต้องมีสรีระที่สามารถให้กาเนิดบุตรได้
การสมรสกับบุคคลต้องห้ามบางประเภท
ได้แก่ บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เ ป็นคนไร้ความสามารถ และบุคคลต้องห้ามการสมรสอีก
ประเภทหนึ่ง คือ ญาติสืบสายโลหิต ชายหญิงที่เป็นญาติสนิทชิดเชื้อกันมากเท่าไร หากสมรสกันและมีบุตร
บุตรนั้นจะรับเอาลักษณะด้อยที่สุดของร่างกายและสติปัญญาจากเชื้อสายของบิดาและมารดา การสมรสกับ
ญาติสืบสายโลหิตจึงเป็นข้อห้ามของทุกประเทศที่มีการใช้กฎหมายครอบครัว
การสมรสซ้อน
ชายหรือหญิงจะทาการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
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ความสาคั
ญของกฎหมาย
ใบกิจกรรมที่ 4
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การสมรส
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................. เลขที่ ................... ชั้น ......................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ให้นักเรียนนำตัวเลขหน้ำเงื่อนไขที่กำหนดมำจัดกลุ่มให้ถูกต้องว่ำเป็นโมฆะหรือโมฆียะ
สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ควำมสำมำรถ
สมรสกับญำติสืบสำยโลหิต
สมรสขณะอำยุต่ำกว่ำ 17 ปีบริบูรณ์
สมรสขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่
ผู้เยำว์สมรสโดยไม่ได้รับควำมยินยอม
สมรสโดยสำคัญผิดตัวคู่สมรส
สมรสโดยปรำศจำกควำมยินยอม
สมรสโดยถูกกลฉ้อฉล
สมรสโดยถูกข่มขู่
สมรสกับบุตรบุญธรรม

การสมรส

โมฆะ

โมฆียะ
ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

คาชี้แจง
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ความสเฉลยใบกิ
าคัญของกฎหมาย
จกรรมที่ 4
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การสมรส

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ให้นักเรียนนำตัวเลขหน้ำเงื่อนไขที่กำหนดมำจัดกลุ่มให้ถูกต้องว่ำเป็นโมฆะหรือโมฆียะ
สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ควำมสำมำรถ
สมรสกับญำติสืบสำยโลหิต
สมรสขณะอำยุต่ำกว่ำ 17 ปีบริบูรณ์
สมรสขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่
ผู้เยำว์สมรสโดยไม่ได้รับควำมยินยอม
สมรสโดยสำคัญผิดตัวคู่สมรส
สมรสโดยปรำศจำกควำมยินยอม
สมรสโดยถูกกลฉ้อฉล
สมรสโดยถูกข่มขู่
สมรสกับบุตรบุญธรรม

การสมรส

โมฆะ
1, 2, 4, 7

โมฆียะ
3, 5, 6, 8, 9, 10
ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

คาชี้แจง
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ความสาคัญของกฎหมาย

ตอนที่ 5
เรื่อง การสมรสที่ถือว่าการสมรสเป็นสัญญา
เงื่อนไขการสมรสที่ถือว่าการสมรสเป็นสัญญา
ชายหรือหญิงจะทาการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ การสมรสมีลักษณะของความเป็นสัญญา
บางส่วน และแม้จะเป็นสัญญาก็หาได้มีลักษณะเหมือนนิติกรรมหรือสัญญาทั่วไปทุกประการ คงมีลักษณะพิเศษ
ในความเป็นสัญญาที่ต่างจากสัญญาทั่วไป
เกณฑ์อายุ
การสมรสจะทาได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีต้นเหตุอันสมควร
ศาลอาจอนุญาตให้ทาการสมรสก่อนนั้นได้ การใช้สิทธิทานิติกรรม ผู้ที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้เยาว์ต้อง
ขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อน
นิติกรรมที่ต้องทาเองเฉพาะตัว เช่น การทาพินัยกรรม กาหนดให้ผู้เยาว์ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ทาได้
การทาพินัยกรรม หากผู้ทามีอายุไม่ถึง 15 ปี พินัยกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ หญิงได้เสียกับฝ่ายชายก่อนมี
อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ หญิงตั้งครรภ์ ศาลอาจอนุญาตให้ทาการสมรสก่อนอายุครบเกณฑ์ได้ แต่การรับบุตร
บุญธรรม ที่ผู้รับบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ครอบ 25 ปี บริบูรณ์ ย่อมไม่สมบูรณ์

การแสดงเจตนา
การแสดงเจตนาทาการสมรสของชายหญิงจะต้องไม่มีเหตุบกพร่อง หาไม่แล้วการสมรสนั้นจะตกเป็น
โมฆะ กล่าวคือ การสมรสโดยสาคัญผิดตัว สมรสโดยถูกกลฉ้อฉล และสมรสโดยถูกข่มขู่ คู่สมรสที่สาคัญผิดตัว
มีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนการสมรสได้ หากไม่ใช้สิทธิเพิกถอนภายใน 90 วัน นับแต่วันสมรส การสมรสเป็นอัน
สมบูรณ์ สิทธิขอเพิกถอนเป็นอันระงับไป

ต อ น ที่ 5

ความยินยอม
ผู้เยาว์จะสมรสมีหลักเกณฑ์เดียวกันกับการที่ผู้เยาว์จะทานิติกรรม คือ จะต้องขอความยินยอมจากผู้แทน
โดยชอบธรรม การสมรสจะทาได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้
ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย
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ความสาคัญของกฎหมาย

ข้อห้ามมิให้นายทะเบียนทาการจดทะเบียนสมรส
การสมรสระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม กฎหมายห้ามการสมรสไว้เนื่องจากเป็นสิ่งซึ่ง
ระคายเคืองต่อความรู้ สึกทางศีล ธรรมของประชาชน และเป็นการผิ ดวัตถุประสงค์ในการรั บบุตรบุญธรรม
กฎหมายกาหนดให้บุคคลที่จะรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี เพื่อให้
บุตรบุญธรรมมีความเคารพในวัยวุฒิของผู้รับบุตรบุญธรรม ตลอดจนจะได้ไม่เกิดความสับสนในฐานะระหว่าง
บุคคลทั้งสอง
หญิงที่สามีตายหรือการที่สมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทาการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่ง
การสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
1) คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
2) สมรสกับคู่สมรสเดิม
3) มีใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรม
ได้ตามกฎหมายว่ามิได้ตั้งครรภ์
4) มีคาสั่งของศาลให้สมรสได้
กรณีคู่สมรสซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของบุตรต้องการจะสมรสใหม่ หลังจากที่คู่สมรสของตนถึง
แก่ความตาย หากต้องการสมรสใหม่ต้องกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ข้อ ดังต่อไปให้เสร็จสิ้นก่อน

ต อ น ที่ 5

ภาพที่ 7 แสดงใบสาคัญการสมรส
ที่มา : http://www.bestweddingstudio.net/love/topic/item/
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ต อ น ที่ 5

1) ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุตร เมื่อบุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว
ความสาคัญของกฎหมาย
2) เก็บรักษาทรัพย์สินให้แก่บุตรจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ
3) หากเป็นทรัพย์สินจาพวกที่ระบุในมาตรา 456 อัน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เรือกาปั่น เรือมีระวาง
ตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนต์มีระวาง ตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป แพ และสัตว์พาหนะ หรือทรัพย์สินที่มีเอกสาร
สาคัญ คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่จะต้องจัดการลงชื่อบุตรเป็นเจ้าของรวมในเอกสารนั้น เจตนารมณ์ของข้อห้าม ก็เพื่อ
ปกปกป้องคุ้มครองกองทรัพย์สินของบุตรเองและคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับจากคู่สมรสที่ถึงแก่ กรรม และ
มิให้ปะปนกับกองทรัพย์สินใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างบิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่กับคู่สมรสใหม่
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ความสาคั
ญของกฎหมาย
ใบกิจกรรมที่ 5
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การสมรสที่ถือว่าการสมรสเป็นสัญญา
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................. เลขที่ ................... ชั้น ......................
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

1. ผู้ที่แจ้งควำมเท็จแก่พนักงำนเพื่อจดทะเบียนสมรสซ้อนมีโทษสถำนใด
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. ชำยหญิงจะสมรสกันได้ต้องมีอำยุเท่ำไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. เพรำะเหตุใดกฎหมำยจึงต้องกำหนดอำยุของผู้ที่จะทำกำรสมรสกัน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

5. โมฆียะคืออะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

4. กำรสมรสที่ฝ่ำฝืนเกณฑ์อำยุจะมีผลอย่ำงไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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6. โมฆะคืออะไร
ความสาคัญของกฎหมาย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. กำรให้สัตยำบัน หมำยถึงอะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
8. ผู้เยำว์สำมำรถทำพินัยกรรมได้เมื่ออำยุเท่ำไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
9. ผู้แทนโดยชอบธรรมคือใคร
.............................................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................................................................................

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

10. กำรสมรสแตกต่ำงจำกกำรทำสัญญำนิติกรรมคู่สัญญำอย่ำงอื่นอย่ำงไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ความสเฉลยใบกิ
าคัญของกฎหมาย
จกรรมที่ 5
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การสมรสที่ถือว่าการสมรสเป็นสัญญา
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

1. ผู้ที่แจ้งควำมเท็จแก่พนักงำนเพื่อจดทะเบียนสมรสซ้อนมีโทษสถำนใด
โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้
2. ชำยหญิงจะสมรสกันได้ต้องมีอำยุเท่ำไร
17 ปีบริบูรณ์
3. เพรำะเหตุใดกฎหมำยจึงต้องกำหนดอำยุของผู้ที่จะทำกำรสมรสกัน
มีควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ หน้ำที่รับผิดชอบต่อครอบครัว
4. กำรสมรสที่ฝ่ำฝืนเกณฑ์อำยุจะมีผลอย่ำงไร
ตกเป็นโมฆียะ
5. โมฆียะคืออะไร
กำรกระทำที่ผิดเงื่อนไขอำจจะด้วยอำยุไม่ถึงเกณฑ์ แต่ถ้ำมีกำรรับรองจำกผู้ปกครองจะมีผลสมบูรณ์ทันที
6. โมฆะคืออะไร
กำรกระทำที่ผิดต่อกฎหมำย ศีลธรรมอันดีย่อมเสียเปล่ำ เช่น สัญญำ กำรซื้อขำยยำบ้ำ ถือว่ำเป็นโมฆะ

8. ผู้เยำว์สำมำรถทำพินัยกรรมได้เมื่ออำยุเท่ำไร
15 ปีบริบูรณ์
9. ผู้แทนโดยชอบธรรมคือใคร
บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง หรือผู้มีอำนำจปกครอง
10. กำรสมรสแตกต่ำงจำกกำรทำสัญญำนิติกรรมคู่สัญญำอย่ำงอื่นอย่ำงไร
กำรทำนิติกรรมอื่นไม่จำเป็นต้องมีหน้ำที่ของรัฐมำรับทรำบและบันทึกควำมยินยอม

ใ บ กิ จ ก ร ร ม น

7. กำรให้สัตยำบัน หมำยถึงอะไร
ให้คำรับรอง
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ความสาคัญของกฎหมาย
สรุป
เรื่อง การหมั้น และการสมรส

2. การหมั้นในกฎหมายไทย
เงื่อนไขเกี่ยวกับชายหญิงที่จะทาการหมั้น : เกณฑ์อายุ
ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1435 ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ชายและหญิง
จะต้องมีอายุครอบ 17 ปีบริบูรณ์จึงจะทาการหมั้นได้
เงื่อนไขเรื่องความยินยอมในกรณีการหมั้นของผู้เยาว์
ชายและหญิงที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ครบ 20 ปี ทาการหมั้นได้แต่ต้องได้รับความยินยอม
จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียก่อน

ส รุ ป

1. การหมั้นและวิวัฒนาการของการหมั้น
ประเพณีเกี่ยวกับการหมั้น ถือกันว่าฝ่ายชายจะต้องหมั้นฝ่ายหญิงก่อนการแต่งงาน ในสังคมไทยการ
หมั้ น มี ค วามส าคั ญ ไม่ น้ อ ยกว่ า การสมรส ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มาแต่ โ บราณ มี ก ารสวมแหวนหมั้ น แก่
ฝ่ายหญิง มีผู้ใหญ่ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรับรู้ความเป็นไป ปัจจุบั นในสังคมชนบทนิยมยกขันหมากเป็น
ขบวนแห่ฝ่ายชายไปยังเรื อนของฝ่ายหญิง นาสินสอดทองหมั้นมอบแก่ฝ่ ายหญิง แล้ วจัดพิธีผูกข้อมือหรือ
รดน้าสังข์ โดยมีญาติผู้ใหญ่ เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับรู้เป็นพยาน
ประโยชน์ของการหมั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชายหญิงคู่หมั้นได้ใกล้ชิด และเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน
เป็นการประกาศให้ญาติทั้งสองฝ่ายตลอดจนผู้อื่นได้รับรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการเป็นคู่สมรส
กฎหมายแพ่งของไทย ได้รับอิทธิพลในการร่างกฎหมายมาจากกฎหมายเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์
และฝรั่งเศส
กฎหมายแพ่งโรมันได้รับปรัชญาวิชาการมาจากปรัชญาของ พลาโต อริสโตเติล โดยกล่าวถึงการหมั้น
ตลอดจนทรัพย์สินที่ให้ต่อกันในการหมั้น หลักการใหญ่แห่งกฎหมายครอบครัวชาวโรมัน
ประเทศฝรั่งเศสในอดีต หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสั ญญาหมั้น ต้องชดใช้ค่าทดแทนความ
เสียหาย แต่ปัจจุบันฝรั่งเศสไม่ได้รับรองการหมั้นเป็นสัญญา โดยในบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรสบังคับไว้ว่า
ชายหญิงที่จะทาการสมรสกันได้จะต้องสมัครใจยินยอม
สาหรับการหมั้นของประเทศไทย มีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีกฎหมายที่
บัญญัติรับรองประเพณีการหมั้น เช่น กฎหมายล้านนา กฎหมายตราสามดวง และกฎหมายครอบครัวในปัจจุบัน

41

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

เงื่อนไขภายนอก : ของหมั้น
ความสาคัญของกฎหมาย
การหมั้นต้องมีของหมั้นจึงจะเป็นการหมั้นที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย นิยมใช้แหวนทองหรือแหวนเพชรเป็น
ของหมั้น ส่ ว นสิ น สอดนั้ น นิ ยมให้ เป็น เงิน สด การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่ งมอบหรือโอนทรัพย์สิ น
อันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง
ทรัพย์สินประกอบการหมั้น
สินสอด เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการที่
หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยหญิงเป็นต้นเหตุชายเรียกคืนได้
ผลของสัญญาหมั้น
เมื่อสัญญาหมั้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมทาการสมรสโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้
ตามกฎหมาย ฝ่ายหมั้นย่อมเป็นผู้ผิดสัญญาหมั้น จะต้องชดใช้ค่าทดแทนให้แก่คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่ง
3. ค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น
กฎหมายกาหนดไว้ว่า ฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ ค่าทดแทนที่จะ
เรียกต่อกันได้เมื่อมีการทาผิดสัญญามีอยู่ 3 ประการคือ
1) ทดแทนความเสียหายแก่กายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น
2) ทดแทนค่าใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรส
3) ทดแทนความเสียหายในการจัดทรัพย์สินหรือการอื่นเกี่ยวกับอาชีพหรือทางทามาหากินได้

ค่าทดแทน
ค่าแทนกรณีที่เป็นสิทธิเฉพาะตัว มีอยู่ 4 กรณี
ก. สิทธิเรียกร้องความเสียหายต่อกายและชื่อของฝ่ายชายและหญิงคู่หมั้น
ข. สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่คู่หมั้นไปจัดการทรัพย์สินหรือการอื่นอันเกี่ยวกับแก่
อาชีพหรือทางทามาหากินได้แก่ตน
ค. สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้อื่น ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้น เมื่อคู่หมั้นได้บอกเลิกสัญญาหมั้น
ง. สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้อื่นที่ได้ข่มขืนกระทาชาเราหรือพยายามข่มขืนกระทาชาเราคู่หมั้น

ส รุ ป

ค่าทดแทนจากผู้อื่นที่ได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้น
คู่หมั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้อื่นได้ และยังมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากคู่หมั้นอีกฝ่ายได้ด้วย
ค่าทดแทนจากผู้อื่นที่ได้ข่มขืนกระทาชาเราหรือพยายามข่มขืนกระทาชาเราคู่หมั้น
ในกรณีที่คู่หมั้นอาจยินยอมให้ร่ วมประเวณีแต่ไม่ได้สมัครใจ อีกฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ฐานละเมิดจากผู้อื่นได้
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ค่าทดแทนกรณีที่ไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัว
ความสาคัญของกฎหมาย
กรณีที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจเป็นเพราะคู่หมั้นยังเป็นผู้เยาว์ จึงต้องมีบุคคลอื่นกระทาการแทน
ในการสมรส ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปหรือต้องตกเป็นลูกหนี้ในการเตรียมการสมรส กฎหมายจึงให้สิทธิเรียกร้องค่า
ทดแทนในกรณีนี้ไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัว ให้โอนและตกทอดเป็นมรดกได้ ส่วนอายุความเรียกร้อง สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง
ค่าทดแทนมีอายุความ 6 เดือน

ส รุ ป

4. การสมรส
กฎหมายกาหนดหน้าที่พื้นฐานให้มีผลบังคับ กฎหมายจึงเข้าไปช่วยให้ผู้มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามเมื่อมี
การปฏิบัติตามหน้าที่ ครอบครัวที่เกิดขึ้นก็จะมีความอบอุ่นมั่นคง ไม่สร้างปัญหาให้แก่ประเทศ การใช้สิทธิใน
กฎหมายครอบครัวนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทาให้ครอบครัวแตกแยกเป็นเรื่องที่ต้องการให้บุคคลที่ไม่ทาตาม
หน้าที่สานึกว่าอาจจะมีบทลงโทษตามมา ปกติเรื่องครอบครัวนั้น หน้าที่เป็นหลักการใช้สิทธิที่กฎหมายเปิดช่อง
ให้นั้น ก็เพื่อจะเตือนให้อีกฝ่ายหนึ่งที่มีหน้าที่ไม่ละเว้นการที่ต้องปฏิบัติ
การสมรส คือ นิติกรรมที่ชายและหญิงแสดงเจตนาตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน โดยกฎหมายจะกาหนดเงื่อนไข
ผลที่ตามมาตลอดจนการสิ้นสุดของการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเคร่งครัด
การกาหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
ความสมบูรณ์ของการสมรส ได้แก่ การจดทะเบียนสมรสชายหญิงที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่จดทะเบียน
สมรสย่อมไม่ใช่สามีภริยากันตามกฎหมาย
เงื่อนไขการสมรสในกฎหมายไทย
การกาหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายไทยนั้น ส่วนที่สาคัญที่สุด ได้แก่ เงื่อนไข ที่อาจทาให้การสมรส
ตกเป็นโมฆะ (เปล่า, ว่าง, ไม่มีประโยชน์) 4 ประการ คือ
ก) สมรสกับบุคลคลวิกลจริตหรือค้นไร้ความสามารถ
ข) สมรสกับญาติสืบสายโลหิต
ค) สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่
ง) สมรสโดยปราศจากความยินยอม
เงื่อนไขที่อาจทาให้การสมรสตกเป็นโมฆียะ (อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง) 4 ประการ คือ
ก) สมรสขณะอายุต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์
ข) ผู้เยาว์สมรสโดยไม่ได้รับความยินยอม
ค) สมรสโดยสาคัญผิดตัวคู่สมรส
ง) สมรสโดยถูกข่มขู่
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เงื่อนไขการสมรสมที่ถือว่าการสมรสเป็นสถาบัน
ความสาคัญของกฎหมาย
การสมรสมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างความเป็นสัญญาและสถาบัน เป็นสัญญาเพราะการสมรสต้อง
อาศัยการแสดงเจตนาถูกต้องตรงกั นของชายหญิง เป็นสถาบันในแง่ที่ว่าคู่สมรสได้สร้างฐานของสั งคมคือ
ครอบครัว การสมรสเป็นสถาบันทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
เป็นสถาบันที่รวมกฎเกณฑ์แห่งรัฐ ชายหญิงที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสถาบันครอบครัวโดยการจดทะเบียนสมรส

ส รุ ป

5. การสมรสที่ถือว่าการสมรสเป็นสัญญา
เงื่อนไขการสมรสที่ถือว่าการสมรสเป็นสัญญา
ชายหรือหญิงจะทาการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ การสมรสมีลักษณะของความเป็นสัญญา
บางส่วน และแม้จะเป็นสัญญาก็หาได้มีลักษณะเหมือนนิติกรรมหรือสัญญาทั่วไปทุกประการ คงมีลักษณะพิเศษ
ในความเป็นสัญญาที่ต่างจากสัญญาทั่วไป
เกณฑ์อายุ
การสมรสจะทาได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีต้นเหตุอันสมควร
ศาลอาจอนุญาตให้ทาการสมรสก่อนนั้นได้ การใช้สิทธิทานิติกรรม ผู้ที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้เยาว์ต้อง
ขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อน
ความยินยอม
ผู้เยาว์จะสมรสมีหลักเกณฑ์เดียวกันกับการที่ผู้เยาว์จะทานิติกรรม คือ จะต้องขอความยินยอมจากผู้แทน
โดยชอบธรรม
การแสดงเจตนา
การแสดงเจตนาทาการสมรสของชายหญิงจะต้องไม่มีเหตุบกพร่อง หาไม่แล้วการสมรสนั้นจะตกเป็น
โมฆะ
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ความสแบบทดสอบหลั
าคัญของกฎหมาย
งเรียน
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101
เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 10 นาที

10 คะแนน

ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................. เลขที่ ................... ชั้น ......................
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ก, ข, ค
หรือ ง ลงในกระดาษคาตอบ

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1435 กาหนดอายุของชายและหญิงที่จะทาการหมั้นไว้ในข้อใด
ก. 15 ปีบริบูรณ์
ข. 16 ปีบริบูรณ์
ค. 17 ปีบริบูรณ์
ง. 18 ปีบริบูรณ์

3. นิติกรรมที่ช ายและหญิงแสดงเจตนาตกลงใช้ชี วิตร่ว มกันโดยกฎหมายจะกาหนดเงื่อนไขผลที่ตามมา
ตลอดจนการสิ้นสุดของการใช้ชีวิตร่วมกันคือข้อใด
ก. การหมั้น
ข. การสมรส
ค. การหย่าร้าง
ง. การเรียกค่าทดแทน
4. หญิงที่สามีตายหรือการที่สมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะทาการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรส
ได้ผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 300 วัน
ข. 310 วัน
ค. 320 วัน
ง. 365 วัน

แ บ บ ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น

2. ข้อใดกล่าวไว้ถูกต้อง
ก. ฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนได้
ข. ฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นไม่ยอมทาการสมรส ไม่ต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย
ค. ฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้นไม่ยอมทาการสมรส หญิงต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย
ง. ถูกทุกข้อ
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

5. อายุความเรียกร้องค่าทดแทนกาหนดไว้กี่เดือน
ความสาคัญของกฎหมาย
ก. 5 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. 7 เดือน
ง. 8 เดือน
6. เงื่อนไขที่อาจทาให้การสมรสตกเป็นโมฆียะได้แก่ข้อใด
ก. สมรสกับญาติสืบสายโลหิต
ข. สมรสโดยปราศจากความยินยอม
ค. สมรสขณะอายุต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์
ง. สมรสกับบุคคลวิกลจรติหรือคนไร้ความสามารถ
7. สถาบันที่เป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่สาคัญที่สุด คือข้อใด
ก. ตาบล
ข. อาเภอ
ค. หมู่บ้าน
ง. ครอบครัว

9. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้บิดามารดาหรือผู้ใช้อานาจปกครองของฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอม
สมรสคือข้อใด
ก. สินสอด
ข. ของหมั้น
ค. ขันหมาก
ง. สัญญาหมั้น
10. เงื่อนไขที่อาจทาให้การสมรสตกเป็นโมฆะได้แก่ข้อใด
ก. สมรสโดยถูกข่มขู่
ข. สมรสโดยไม่ได้รับการยินยอม
ค. สมรสโดยสาคัญผิดตัวคู่สมรส
ง. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่

แ บ บ ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น

8. การบอกเลิกหรือผิดสัญญาหมั้น กรณีที่ฝ่ายหญิง ไม่ต้องคืนของหมั้น ได้แก่ข้อใด
ก. ชายหรือหญิงคู่หมั้นเสียชีวิตก่อนการสมรส
ข. เมื่อชายผิดสัญญาหมั้นโดยฝ่ายชายไม่ยอมสมรสโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ค. การบอกเลิกการหมั้นเมื่อมีเหตุสาคัญอันเกิดจากชายคู่หมั้นกระทาชั่วร้ายแรงภายหลังการหมั้น
ง. ถูกทุกข้อ
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ความส
าคัญของกฎหมาย
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง การหมั้น และการสมรส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 10 นาที

ข้อ

คาตอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค
ก
ข
ข
ข
ค
ง
ง
ก
ง

10 คะแนน

แ บ บ ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101
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