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บทคดัย่อ  

การจ่ายค่าเล้ียงชีพ และการเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพ แม้จะเป็นเร่ืองของบุคคลสองฝ่าย 

คือ ฝ่ายผู้มีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพ กับฝ่ายผู้รับค่าเล้ียงชีพกต็าม แต่หากเกิดปัญหาทาํให้ผู้มีหน้าที่

จ่ายค่าเล้ียงชีพ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าเล้ียงชีพมากเกินควร หรือผู้รับค่าเล้ียงชีพไม่ได้รับค่า

เล้ียงชีพ หรือได้รับค่าเล้ียงชีพน้อยจนเกนิไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคม  

จากการศึกษาพบว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5  

ว่าด้วยครอบครัว ไม่ได้บัญญัติความหมายของคําว่า ค่าเล้ียงชีพ ไว้ชัดเจน และไม่ได้บัญญัติ

หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียงชีพ และการเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักที่อยู่

เบื้ องหลังของการจ่ายค่าเล้ียงชีพ และการเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพ ซ่ึงมีขึ้นโดยมีความมุ่งหมายในการ

เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัคู่สมรสที่ได้รับความเดือดร้อน ซ่ึงไม่สามารถประกอบอาชีพ 

หรือหารายได้เล้ียงตนเอง อนัเน่ืองมาจากการสมรสสิ้นสดุลง และมีขึ้นโดยมีความมุ่งหมายไม่ให้คู่สมรส

ฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพต้องรับภาระจ่ายค่าเล้ียงชีพมากเกนิสมควร จึงทาํให้เกดิปัญหาในกรณี

ที่ คู่สมรสซ่ึงได้รับความเดือดร้อน ซ่ึงไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือหารายได้เล้ียงตนเอง  

อันเน่ืองมาจากการสมรสสิ้นสุดลง ไม่ได้รับค่าเล้ียงชีพ หรือได้รับค่าเล้ียงชีพน้อยเกินไป และทาํให้คู่

สมรสฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพต้องรับภาระจ่ายค่าเล้ียงชีพมากเกนิสมควร 

จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์หลัก

ของการจ่ายค่าเล้ียงชีพ และการเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพ เพ่ือคุ้มครองทั้งคู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีสิทธิ

ได้รับค่าเล้ียงชีพและคู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพอย่างเป็นธรรม 

 

                                                 

 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1.  บทนาํ 

การสมรสสิ้ นสุดลง โดยการหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรส หรือการหย่าโดย 

คําพิพากษาของศาล หรือการสมรสถูกเพิกถอนเน่ืองจากการสมรสเป็นโมฆะ หรือโมฆียะ  

ย่อมส่งผลให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีโอกาสไปเลือกคู่สมรสใหม่ยากขึ้น และส่งผลให้คู่สมรสอีก

ฝ่ายเกิดความยากลําบากในการประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองภายหลังจากการสมรสสิ้นสุดลง 

โดยเฉพาะในกรณทีี่คู่สมรสได้รับความยากลาํบากในการประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองภายหลังจาก

การสมรสสิ้นสุดลง ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวคู่สมรส ซ่ึงได้รับความยากลําบากในการ

ประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองในภายหลังจากการสมรสสิ้นสุดลงแล้ว ยังส่งผลกระทบที่จะทาํให้

เกิดเป็นภาระของสังคมอีกทอดหน่ึง เช่น ปัญหาว่างงาน เป็นต้น รัฐจึงต้องเข้าไปให้ความ

ช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกดิปัญหาแก่สงัคมต่อไปในอนาคต 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการตรากฎหมายโดยกาํหนดให้มีการจ่ายค่าเล้ียงชีพให้แก่คู่

สมรสฝ่ายซ่ึงได้รับความยากลาํบากในการประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองในภายหลังจากการสมรส

สิ้นสดุลง โดยมีการกาํหนดหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียงชีพไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซ่ึงถือเป็นเทคนิคในการควบคุมสังคมในทางกฎหมายอย่างหน่ึง 

หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียงชีพ และการเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพภายหลังการสมรสสิ้นสดุลง จึงมีขึ้นมา

เพ่ือความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้านสงัคม ที่มีความสาํคัญต่อการอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคม  

 

2.  แนวคิดเกี่ยวกบัการจ่ายค่าเล้ียงชีพภายหลงัการสมรสส้ินสุดลงตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ค่าเล้ียงชีพตามกฎหมายของประเทศไทย เป็นหลักการที่ รับเข้ามาจากกฎหมาย

ต่างประเทศซ่ึงมีแนวความคิดไปในแนวทางเดียวกันกับแนวความคิดตามทฤษฎีค่าทดแทนและ

ช่วยเหลืออุปการะ โดยถือเอาความคิดในเร่ืองค่าทดแทนเป็นฐาน โดยให้คู่สมรสซ่ึงเป็นฝ่ายผิดใน

การหย่าเป็นผู้รับผิดในการจ่ายค่าเล้ียงชีพ และถือเอาความคิดในเร่ืองหน้าที่ช่วยเหลืออุปการะเล้ียง

ดูมาเป็นส่วนประกอบภายนอก อันเป็นการยึดขยายหน้าที่อุปการะเล้ียงดูระหว่างสามีภริยาออกไป

ภายหลังจากที่การสมรสสิ้นสุดลง แต่เน่ืองจากค่าเล้ียงชีพไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทน เพ่ือทดแทน

ความเสียหายที่ทาํให้คู่สมรสต้องหย่าขาดจากกนั และการจ่าย หรือการกาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพ 

จะต้องคาํนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับค่าเล้ียงชีพเท่าน้ัน ไม่ได้คาํนึงถึงความ

หนักเบาของความเสียหายตามหลักในเร่ืองละเมิด อีกทั้งหากคู่สมรสซ่ึงไม่ได้เป็นฝ่ายผิด 

มีทรัพย์สนิหรือมีรายได้เพียงพอต่อการดาํรงชีพแล้ว คู่สมรสซ่ึงไม่ได้เป็นฝ่ายผิดย่อมไม่มีสทิธไิด้รับ

ค่าเล้ียงชีพแต่อย่างใด ค่าเล้ียงชีพจึงมีขึ้นเพ่ือเป็นการช่วยเหลืออุปการะเล้ียงดูคู่สมรสอกีฝ่ายหน่ึง

ซ่ึงได้รับความเดือดร้อนในการดาํรงชีพ หรือการประกอบอาชีพของตน เน่ืองมาจากการสมรสสิ้นสดุ

ลงมากกว่ามีขึ้นเพ่ือเป็นการชดใช้ความเสยีหาย ซ่ึงเปรียบเสมือนค่าสนิไหมทดแทนในมูลละเมิด 
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3.  หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียงชีพตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของ

ต่างประเทศ 

 3.1 หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียงชีพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิเรียกร้องให้คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงจ่ายค่าเล้ียงชีพ (alimony) 

ให้แก่ตนได้ 3 กรณ ีคือ 

(1)  การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรส 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว  

ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเล้ียงชีพไว้โดยเฉพาะ คู่สมรสจึงสามารถตกลงกาํหนดให้มีการ

จ่ายค่าเล้ียงชีพแก่อกีฝ่าย โดยกาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพ และวิธกีารจ่ายค่าเล้ียงชีพกนัอย่างไรกไ็ด้

เน่ืองจากการทาํสญัญาดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 150 แต่หากในสัญญาหย่าไม่ได้ตกลงกาํหนดเร่ือง 

ค่าเล้ียงชีพกนัไว้แต่แรก ภายหลังฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเรียกร้องให้อกีฝ่ายหน่ึงจ่ายค่าเล้ียงชีพให้แก่ตน

ไม่ได้  

(2)  การหย่าโดยคาํพิพากษาของศาล 

เป็นการหย่าตามเหตุฟ้องหย่า ตามมาตรา 1516 ซ่ึงตามมาตรา 1526 บัญญัติไว้

ชัดเจนว่า คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีสิทธิได้รับค่าเล้ียงชีพได้ จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ ์ 

2 ประการ คือ 

ประการที่ 1 เหตุฟ้องหย่า ต้องเกิดจากความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแต่เพียง 

ฝ่ายเดียว ซ่ึงเป็นไปตามหลักการลงโทษคู่สมรสซ่ึงเป็นฝ่ายผิด คู่สมรสซ่ึงเป็นฝ่ายผิดจึงต้องจ่าย 

ค่าเล้ียงชีพให้แก่คู่สมรสฝ่ายซ่ึงไม่ได้เป็นฝ่ายผดิ  

สาํหรับเหตุฟ้องหย่าในกรณีที่สามีหรือภริยาวิกลจริต ตามมาตรา 1516 (7) และใน

กรณีที่สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ตามมาตรา 1516 (9) แม้เหตุฟ้องหย่าใน

ลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้เกดิจากความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงกต็าม แต่ตามมาตรา 1527 

บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า ให้คู่สมรสอกีฝ่ายต้องออกค่าเล้ียงชีพให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริตหรือฝ่ายที่เป็น

โรคติดต่อร้ายแรงด้วย คู่สมรสฝ่ายซ่ึงวิกลจริต หรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง จึงมีสิทธิได้รับ 

ค่าเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นไปตามหลักการทางศีลธรรมที่ต้องการช่วยเหลือคู่สมรสฝ่ายซ่ึงวิกลจริต หรือ 

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซ่ึงได้รับความยากลาํบากในการประกอบอาชีพ หรือการดาํรงชีพภายหลัง

การสมรสสิ้นสดุลง  

ประการที่ 2 ผลของการสมรสสิ้นสุดลงทาํให้คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงไม่ได้มีความผิด

ต้องยากจนลง เน่ืองจากไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สนิหรือจากการงานตามที่เคยทาํอยู่ระหว่างสมรส 

(3)  การสมรสถูกเพิกถอน เน่ืองจากการสมรสเป็นโมฆะ หรือโมฆยีะ 

บทบัญญัติตามมาตรา 1499 วรรคสาม และมาตรา 1513 กาํหนดให้คู่สมรสฝ่ายซ่ึง 

ทาํการสมรสโดยสุจริต ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะ และคู่สมรสฝ่ายซ่ึงไม่ได้รู้ เหน็เป็นใจในเหตุ
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แห่งโมฆียะ ในกรณีการสมรสเป็นโมฆียะ มีสทิธไิด้รับค่าเล้ียงชีพ หากคู่สมรสฝ่ายซ่ึงทาํการสมรสโดย

สุจริต ต้องยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานที่เคยทาํอยู่ก่อนมีคํา

พิพากษาถึงที่สุด หรือก่อนที่จะได้รู้ ว่าการสมรสของตนเป็นโมฆะ หรือหากคู่สมรสฝ่ายซ่ึงไม่ได้รู้ เหน็

เป็นใจในเหตุแห่งโมฆียะ ต้องยากจนลง และไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สนิหรือจากการงานตามที่เคย

ทาํอยู่ระหว่างสมรส ซ่ึงเป็นไปตามหลักการลงโทษคู่สมรสที่เป็นฝ่ายผิดที่เป็นต้นเหตุให้การสมรส

เป็นโมฆะ หรือโมฆยีะ 

ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการหย่าโดยคาํพิพากษาของศาล หรือการสมรสถูกเพิกถอน เน่ืองจาก

การสมรสเป็นโมฆียะ คู่สมรสฝ่ายซ่ึงเรียกร้องค่าเล้ียงชีพจะต้องฟ้องหรือฟ้องแย้งมาในคดีฟ้อง

หย่า หรือคดีที่ฟ้องขอให้ศาลมีคาํพิพากษาว่า การสมรสเป็นโมฆียะด้วย ไม่เช่นน้ันสิทธิเรียกร้อง 

ค่าเล้ียงชีพ เป็นอนัสิ้นสดุลง แต่การสมรสถูกเพิกถอน เน่ืองจากการสมรสเป็นโมฆะ ไม่จาํต้องฟ้อง

หรือฟ้องแย้งในคดีที่ฟ้องขอให้ศาลมีคาํพิพากษาว่า การสมรสเป็นโมฆะ มาในคราวเดียวกัน 

แต่อย่างใด  

สาํหรับการกาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพในกรณีการหย่าโดยคาํพิพากษาของศาล ในกรณี

การสมรสถูกเพิกถอน เน่ืองจากการสมรสเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ศาลจะเป็นผู้พิจารณากาํหนด

จาํนวนค่าเล้ียงชีพตามความสามารถของผู้ให้ และฐานะของผู้รับค่าเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 

1526 โดยให้คู่สมรสทั้งสองฝ่ายเป็นผู้กาํหนดวิธกีารจ่ายค่าเล้ียงชีพ หรือให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผู้

กาํหนดวิธีการจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณีที่ไม่ได้มีการตกลงกันไว้ เม่ือมีเหตุพิเศษและศาลเหน็สมควร 

ซ่ึงจะจ่ายโดยวิธีใดกไ็ด้ แต่หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายไม่ได้ตกลงกันไว้ และไม่มีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงร้องขอ ศาลจะกาํหนดให้จ่ายเป็นเงินเป็นคร้ังคราวตามกาํหนด ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 1526 

ประกอบมาตรา 1598/40 และหากต่อมาภายหลังปรากฏว่า พฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของ

ผู้ให้ หรือผู้รับค่าเล้ียงชีพเปล่ียนแปลงไป ตามมาตรา 1526 ประกอบมาตรา 1598/39 บัญญัติ

ให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถร้องขอให้ศาลจะสั่งแก้ไข โดยให้เพิกถอน ลด เพ่ิม หรือกลับให้ค่าเล้ียง

ชีพได้ 

 3.2  หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียงชีพตามกฎหมายของต่างประเทศ 

3.2.1 ประเทศองักฤษ กาํหนดให้หน้าที่ในการเล้ียงดูคู่สมรสภายหลังการสมรส

สิ้นสุดลงอยู่ในรูปของข้อกาํหนดทางการเงิน โดยให้ศาลเป็นผู้ออกคาํสั่งข้อกาํหนดทางการเงิน  

ในการกาํหนดจาํนวนเงิน และวิธกีารชาํระเงิน 

3.2.2  สหรฐัอเมริกา กาํหนดให้การจ่ายค่าเล้ียงชีพมีขึ้ นภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง 

เพ่ือหลีกเล่ียงความไม่เท่าเทียมกันทางฐานะทางเศรษฐกิจของคู่สมรสภายหลังการสมรสสิ้ นสุดลง  

ซ่ึงคู่สมรสฝ่ายซ่ึงไม่มีรายได้หรือมีรายได้ตํ่าจะได้รับค่าเล้ียงชีพจากฝ่ายที่มีรายได้หรือฐานะดีกว่า 

โดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายซ่ึงหย่าขาดจากกนัโดยความยินยอมของคู่สมรสสามารถตกลงกาํหนดให้มีการจ่าย

ค่าเล้ียงชีพให้แก่อกีฝ่ายหน่ึงได้ ซ่ึงหากมีการร้องขอเรียกค่าเล้ียงชีพต่อศาล ตามพระราชบัญญัติคาํ

ร้องขอค่าเล้ียงชีพ ศาลจะเป็นผู้กาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพ และวิธีการจ่ายค่าเล้ียงชีพไว้ในคาํตัดสิน 
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โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของคู่สมรสในแต่ละคดี และต้องไม่เป็นภาระแก่คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมี

หน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพมากจนเกินไป และเม่ือศาลมีคาํตัดสินให้มีการจ่ายค่าเล้ียงชีพแล้ว ภายหลัง

ศาลอาจมีคาํสั่งเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพได้ โดยพิจารณาจากความจาํเป็นของฝ่ายที่รับค่าเล้ียงชีพ 

และความสามารถของฝ่ายที่จ่ายค่าเล้ียงชีพ หรือตามสถานการณ ์และความยุติธรรม 

3.2.3  ประเทศแคนาดา กาํหนดให้มีการจ่ายค่าเล้ียงชีพแก่คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง

ภายหลังการสมรสสิ้นสดุลง เพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีพของอกีฝ่ายหน่ึง โดยไม่ให้ศาล

นาํเอาความประพฤติผิดใด ๆ ของคู่สมรสที่เกี่ยวข้องกับการสมรสมาประกอบพิจารณาการจ่าย 

ค่าเล้ียงชีพ และให้ศาลมีอาํนาจใช้ดุลพินิจในการกาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพ และวิธีการชาํระค่า

เล้ียงชีพ ซ่ึงหากภายหลังปรากฏว่า มีการเปล่ียนแปลงในพฤติการณ์อันเป็นสาระสาํคัญ หรือ 

เป็นการเปล่ียนแปลงในพฤติการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือพฤติการณ์ได้เปล่ียนแปลงไปจน

เห็นได้ว่าความเปล่ียนแปลงน้ีจะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะไม่เป็นการยุติธรรมหรือไม่

สมเหตุสมผล ศาลสามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนคาํสั่งในเร่ืองค่าเล้ียงชีพได้ 

3.2.4  สาธารณรฐัฝรัง่เศส กาํหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชย ภายหลังการสมรสสิ้นสดุ

ลง หากการหย่ามีผลทาํให้ฐานะการดาํรงชีพของคู่สมรสแตกต่างกัน โดยไม่นาํเอาเหตุแห่งการ

หย่ามาพิจารณาการจ่ายค่าชดเชย ซ่ึงศาลจะเป็นผู้กาํหนดจํานวนค่าชดเชยและวิธีการชําระ

ค่าชดเชย และถึงแม้จะมีการตกลงกาํหนดจาํนวนค่าชดเชยและวิธีการชาํระค่าชดเชยกันเองใน

กรณีการหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสกต็าม กต้็องมีการเสนอให้ศาลอนุญาตด้วยเช่นกัน 

นอกจากน้ี หากปรากฏว่า ภายหลังสถานการณ์ของคู่สมรสเปล่ียนแปลงไป หรือคู่สมรสฝ่ายซ่ึงมี

สิทธิได้รับค่าชดเชยมีอายุ หรือสุขภาพไม่เอื้ออาํนวยต่อการหาเล้ียงชีพตามความจาํเป็นของตน 

ศาลอาจมีคาํสั่งให้เปล่ียนแปลงการจ่ายค่าชดเชยได้ 

3.2.5  สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี การสมรสสิ้ นสุดลงต่อเม่ือมีคําพิพากษาของศาล  

ซ่ึงคู่สมรสฝ่ายหน่ึงมีสทิธิเรียกร้องค่าเล้ียงชีพจากคู่สมรสอกีฝ่ายหน่ึงตามเง่ือนไขที่กฎหมายกาํหนด 

ซ่ึงเง่ือนไขดังกล่าวไม่ได้นาํเหตุหย่ามาพิจารณาประกอบการจ่ายค่าเล้ียงชีพแต่อย่างใด และในการ

กาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพ และวิธกีารชาํระค่าเล้ียงชีพ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจาํนวนค่าเล้ียงชีพควร

เป็นจํานวนเท่าใด และมีวิธีการชําระค่าเล้ียงชีพกันอย่างไร โดยพิจารณาตามปัจจัยอื่น ๆ เช่น  

สภาพชีวิตการสมรส และค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซ่ึงเม่ือมีการจ่ายค่าเล้ียงชีพแล้ว หากภายหลังปรากฏว่า  

การจ่ายค่าเล้ียงชีพเป็นภาระแก่คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพอย่างไม่เป็นธรรม เช่น คู่สมรส

ฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพจงใจทาํตัวเองให้ยากจนลง หรือจงใจไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ด้าน

ทรัพย์สินของฝ่ายที่มีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพ กส็ามารถขอให้ศาลเปล่ียนแปลง เพิกถอนการจ่าย 

ค่าเล้ียงชีพได้ 
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4.  บทวิเคราะห ์

จากการศึกษาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเล้ียงชีพ และการเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว พบว่า มีปัญหา 6 ประการ ดังน้ี 

4.1  วิเคราะหปั์ญหาความหมายของคําว่า “ค่าเล้ียงชีพ” 

แม้นักนิติศาสตร์ไทย และนักนิติศาสตร์ต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของคาํว่า “ค่าเล้ียงชีพ” 

สอดคล้องต้องกันว่า เป็นค่าอุปการะเล้ียงดูอย่างหน่ึงที่คู่สมรสชาํระให้แก่กันภายหลังการสมรส

สิ้นสดุลงกต็าม แต่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ไม่ได้บัญญัติความหมายไว้ชัดเจน 

ประกอบกบัตามมาตรา 1526 ได้บัญญัติหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียงชีพโดยจะต้องพิจารณาในเบื้องต้น

ก่อนว่า ในคดีหย่า ตามเหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 เกิดจากความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

หรือไม่ แล้วถงึจะพิจารณาเง่ือนไขตามหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ต่อไป จึงทาํให้เกดิปัญหาสบัสนความหมาย

ของคาํว่า “ค่าเล้ียงชีพ” ว่า ค่าเล้ียงชีพมีความหมายครอบคลุมในเร่ืองใดบ้าง และความจริงแล้วค่าเล้ียงชีพ 

มีขึ้นเพ่ือดูแลช่วยเหลืออุปการะเล้ียงดูคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง หรือมีขึ้นเพ่ือให้คู่สมรสซ่ึงเป็นฝ่ายผิด

ชดใช้ความเสียหายอันเน่ืองมาจากการสมรสสิ้นสุดลง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าอุปการะเล้ียงดู  

แม้จะพบว่า มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่กมี็ลักษณะที่เหมือนกัน กล่าวคือ ต่างกเ็ป็นหน้าที่ใน

การดูแลช่วยเหลือคู่สมรสอกีฝ่ายหน่ึง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จาํเป็นต่อการดาํรงชีพของคู่สมรสอกีฝ่าย

หน่ึง และเม่ือพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา 1526 แม้จะมีการนาํเอาความผิดของคู่สมรสฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงมาเป็นเกณฑก์ต็าม แต่กจ็ะต้องปรากฏข้อเทจ็จริงด้วยว่า ผลของการหย่าทาํให้คู่สมรสอกีฝ่าย

หน่ึงซ่ึงไม่ได้มีความผิดมีฐานะยากจนลงด้วย หากคู่สมรสฝ่ายซ่ึงไม่ได้มีความผิดไม่ได้มีฐานะยากจนลง 

คู่สมรสฝ่ายซ่ึงไม่ได้มีความผิดกไ็ม่มีสิทธิได้รับค่าเล้ียงชีพ และในกรณีการหย่าเน่ืองจากคู่สมรส

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงวิกลจริต ตามมาตรา 1516 (7) หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามมาตรา 1516 

(9) กไ็ม่ได้มีการนําเอาหลักเร่ืองความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมาเป็นเกณฑ์แต่อย่างใด  

จึงเหน็ได้ว่า เจตนารมณห์ลักของการจ่ายค่าเล้ียงชีพไม่ได้มีขึ้นเพ่ือให้คู่สมรสที่เป็นฝ่ายผิดชดใช้ความ

เสียหายอันเน่ืองมาจากการสมรสสิ้นสุดลง แต่มีขึ้ นโดยมุ่งหมายที่จะช่วยเหลืออุปการะเล้ียงดูคู่

สมรสอกีฝ่ายหน่ึงในการดาํรงชีพมากกว่า  

ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า หากยังคงเรียกหน้าที่ในการอุปการะเล้ียงดูคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง

ภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง โดยใช้คาํว่า “ค่าเล้ียงชีพ” ต่อไป และไม่มีการกาํหนดความหมาย

ของคาํว่า ค่าเล้ียงชีพไว้ให้ชัดเจน กจ็ะทาํให้เกดิความไม่ชัดเจนว่า ค่าเล้ียงชีพมีความหมายครอบคลุม

ในเร่ืองใด และเกิดความสับสนของความหมายของคาํว่า ค่าเล้ียงชีพ ว่า มีขึ้ นเพ่ือให้คู่สมรสที่เป็น

ฝ่ายผิดชดใช้ความเสียหายอันเน่ืองมาจากการสมรสสิ้นสุดลงเป็นหลัก ทั้งที่เจตนารมณ์หลักอัน

เป็นเบื้ องหลังของเร่ืองค่าเล้ียงชีพ มีขึ้ นเพ่ือเป็นดูแลช่วยเหลือคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงภายหลังการ

สมรสสิ้นสดุลงมากกว่า 
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 4.2  วิเคราะหปั์ญหาการจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณีที่การสมรสส้ินสุดลงเนื่องจากการหย่า

โดยความยนิยอมของคู่สมรส 

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ไม่ได้กาํหนดหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียง

ชีพในกรณใีนกรณกีารหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสไว้โดยเฉพาะ คู่สมรสซ่ึงทาํการหย่ากนัเอง 

จึงสามารถตกลงให้มีการจ่ายค่าเล้ียงชีพแก่กนัได้ โดยไม่ได้ให้ศาลเข้าไปพิจารณาว่า การกาํหนด

จาํนวนค่าเล้ียงชีพควรเป็นจาํนวนเท่าใด มีความเหมาะสมกบัความสามารถของผู้ให้และฐานะของ

ผู้รับค่าเล้ียงชีพหรือไม่ หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณีการหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรส

จึงแตกต่างกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณีการหย่าโดยคาํพิพากษาของศาล และการ

สมรสถูกเพิกถอน เน่ืองจากการสมรสเป็นโมฆะ หรือโมฆียะ ซ่ึงศาลเป็นผู้พิจารณากาํหนดจาํนวน 

ค่าเล้ียงชีพ รวมทั้งแตกต่างกบักฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสที่กาํหนดให้ศาลเข้าไปมีบทบาทใน

การใช้ดุลพินิจในการกาํหนดค่าเล้ียงชีพด้วย โดยไม่ได้ปล่อยให้เป็นเร่ืองของคู่สมรสที่จะทาํ 

การหย่า ที่จะตกลงกาํหนดจาํนวนเงินค่าเล้ียงชีพกนัเองเป็นผลให้การจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณีการ

หย่าโดยความยินยอมของคู่สมรส ไม่มีมาตรฐานเดียวกนักบัการจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณอีื่น ๆ ทั้งที่ 

ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัความสามารถของผู้ให้ และฐานะของผู้รับค่าเล้ียงชีพในกรณีการหย่าโดยความ

ยินยอมของคู่สมรส และการหย่าในกรณอีื่น ๆ มีลักษณะคล้ายกนั  

นอกจากน้ี ทาํให้เกิดปัญหาอีกว่า คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีสถานะทางเศรษฐกิจเหนือกว่า 

กาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพน้อยกว่าที่ควรจะเป็น หรือกาํหนดไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักของ 

ค่าเล้ียงชีพ ที่ต้องกาํหนดให้เป็นไปตามความสามารถของผู้ให้ และฐานะของผู้รับค่าเล้ียงชีพ ผู้ที่มี

อาํนาจหรือสถานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า จึงไม่มีเสรีภาพในการตกลงกาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพ  

ในการทาํสญัญาหย่าอย่างแท้จริง รวมทั้งเกดิปัญหาอกีว่า ผู้ให้หรือผู้รับค่าเล้ียงชีพจะสามารถร้อง

ขอต่อศาล เพ่ือให้ศาลสั่งแก้ไขจาํนวนค่าเล้ียงชีพในภายหลังได้หรือไม่ หากพฤติการณ์ รายได้ 

หรือฐานะของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงแม้ศาลฎีกาตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

4685/2540 ได้พิพากษา โดยมีแนวทางว่า การจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณีการหย่าโดยความยินยอม

ของคู่สมรสสามารถเปล่ียนแปลงในภายหลังได้กต็าม แต่ศาลฎีกาเคยตัดสินตามคําพิพากษา 

ศาลฎกีาที่ 968/2502 ไว้แตกต่างกนัว่า การจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณกีารหย่าโดยความยินยอมของ 

คู่สมรส ไม่สามารถเปล่ียนแปลงในภายหลังได้ ดังน้ัน หากมีปัญหาในทาํนองเดียวกันอีกว่า  

การกาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพของคู่สมรสที่หย่ากันโดยความยินยอม สามารถเปล่ียนแปลงใน

ภายหลังได้หรือไม่ กจ็ะต้องมีการฟ้องคดีต่อศาล ซ่ึงจะทาํให้ต้องมีการตีความใหม่ ซ่ึงการตีความ

โดยคาํพิพากษาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ เน่ืองจากไม่ได้มีการกาํหนดหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียง

ชีพในกรณีการหย่าที่เกิดจากความยินยอมของคู่สมรสไว้ชัดเจน และดุลพินิจของศาลในการ

ตีความเร่ืองดังกล่าวอาจแตกต่างกนัตามความคิดเหน็ของแต่ละศาล 
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 4.3  วิเคราะหปั์ญหาการจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณีที่การสมรสส้ินสุดลง เนื่องจากมีเหตุ

ฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1516 

มาตรา 1526 บัญญัติหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเล้ียงชีพโดยให้พิจารณาในเบื้ องต้นก่อนว่า 

ในคดีหย่า ตามเหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 เกิดจากความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

หรือไม่ แล้วถงึจะพิจารณาเง่ือนไขตามหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ต่อไป จึงทาํให้เกดิปัญหากบัเหตุฟ้องหย่า

ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีสภาพแห่งกายที่ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล ตามมาตรา 1516 (10) 

ในกรณีการเป็นอมัพาตลาํตัวช่วงล่าง ไม่มีสทิธิได้รับค่าเล้ียงชีพ ทั้งที่ การเป็นอมัพาตลาํตัวช่วงล่าง 

เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือหารายได้เล้ียงตนเองภายหลังการสมรส

สิ้นสุดลง ซ่ึงบทบัญญัติมาตรา 1527 ยังเปิดโอกาสให้คู่สมรสฝ่ายซ่ึงวิกลจริต หรือเป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง ซ่ึงได้รับความเดือดร้อนในการดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือหารายได้เล้ียงตนเอง

ภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง ในลักษณะเช่นเดียวกับการเป็นอัมพาตลาํตัวช่วงล่างดังกล่าวมีสิทธิ

ได้รับค่าเล้ียงชีพ อีกทั้งเม่ือเปรียบเทยีบกับกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส และประเทศแคนาดา พบว่า ไม่ได้มีการนาํเอาเหตุแห่งการหย่า ซ่ึงเกดิจากความผิดของ 

คู่สมรสอกีฝ่ายมาพิจารณาประกอบในการจ่ายค่าเล้ียงชีพแต่อย่างใด บทบัญญัติในมาตรา 1526 

จึงเป็นการบัญญัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเล้ียงชีพซ่ึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักของการจ่าย 

ค่าเล้ียงชีพ ซ่ึงมีขึ้นเพ่ือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัคู่สมรสที่ได้รับความเดือดร้อน ซ่ึง

ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือหารายได้เล้ียงตนเอง อันเน่ืองมาจากการสมรสที่สิ้นสุดลงอย่าง

แท้จริง และทาํให้เป็นภาระแก่สงัคมที่รัฐต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือกบับุคคลที่เป็นอมัพาตลาํตัว

ช่วงล่างต่อไป 

 4.4  วิเคราะหปั์ญหาการจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณีที่การสมรสส้ินสุดลง เนื่องจากคู่สมรส

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่วิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1516 (7) 

แม้ตามมาตรา 1527 บัญญัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเล้ียงชีพ โดยให้คู่สมรสฝ่ายซ่ึง

วิกลจริต มีสทิธไิด้รับค่าเล้ียงชีพกต็าม แต่ตามมาตรา 1527 บัญญัติให้นาํมาตรา 1526 มาใช้บังคบั 

คู่สมรสฝ่ายซ่ึงวิกลจริต จึงต้องฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีหย่าด้วย จึงจะมีสิทธิได้รับค่าเล้ียงชีพ แต่

เม่ือพิจารณาความเป็นคนวิกลจริต จะพบว่า คนวิกลจริต เป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ หรือมี

สติวิปลาศ ขาดความราํลึก ขาดความรู้สึก คู่สมรสฝ่ายซ่ึงวิกลจริต จึงไม่สามารถหาทางต่อสู้คดี 

โดยดาํเนินการฟ้องแย้ง เพ่ือขอให้ศาลพิพากษาให้ตนได้รับค่าเล้ียงชีพได้ หากไม่มีทนายความ 

หรือผู้อื่นให้ความช่วยเหลือในการดาํเนินคดี อีกทั้งมาตรา 1527 ได้บัญญัติอยู่แล้วว่า หากมีการ

หย่าขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริต ตามมาตรา 1516 (7) คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงต้องออกค่าเล้ียง

ชีพให้แก่ฝ่ายซ่ึงวิกลจริต การที่มาตรา 1527 บัญญัติให้นาํมาตรา 1526 มาใช้บังคับ จึงไม่เป็นธรรมแก่

คู่สมรสฝ่ายซ่ึงวิกลจริต และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 1527 ที่มุ่งหมายให้ความคุ้มครองแก่

คู่สมรสฝ่ายซ่ึงวิกลจริต ซ่ึงได้รับความยากลาํบากในการดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือหารายได้

เล้ียงตนเอง ให้มีสทิธไิด้รับค่าเล้ียงชีพภายหลังการสมรสสิ้นสดุลง 
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 4.5  วิเคราะหปั์ญหาวิธีการชําระค่าเล้ียงชีพ 

วิธีการชําระค่าเล้ียงชีพมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป โดย 

เป็นเร่ืองสาํคัญที่จะต้องคาํนึงว่า คู่สมรสฝ่ายซ่ึงได้รับค่าเล้ียงชีพ จะได้รับความคุ้มครองให้ได้รับ 

ค่าเล้ียงชีพหรือไม่ และคาํนึงถึงว่า การจ่ายค่าเล้ียงชีพต้องไม่เป็นภาระแก่คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่าย 

ค่าเล้ียงชีพมากจนเกินไป แต่ตามมาตรา 1526 บัญญัติให้นําวิธีการชําระค่าอุปการะเล้ียงดู  

ตามมาตรา 1598/40 มาใช้บังคับ วิธกีารชาํระค่าเล้ียงชีพ จึงต้องเป็นไปตามข้อตกลงของคู่สมรส 

หรือของฝ่ายที่ร้องขอ ซ่ึงเม่ือมีการตกลงกาํหนดวิธีการชาํระค่าเล้ียงชีพโดยวิธใีดแล้ว ศาลไม่สามารถ

กาํหนดวิธีการชาํระค่าเล้ียงชีพให้เป็นอย่างอื่นได้ แม้ศาลจะเหน็ว่า วิธีการชาํระค่าเล้ียงชีพโดยวิธีอื่นมี

ความเหมาะสมมากกว่ากต็าม หรือในกรณีที่คู่สมรสไม่ได้ตกลงกาํหนดวิธีชาํระค่าเล้ียงชีพไว้ และไม่มี

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอ ศาลสามารถกาํหนดวิธีชาํระค่าเล้ียงชีพได้เพียงวิธเีดียวเท่าน้ัน คือ วิธชีาํระเป็น

เงินเป็นคร้ังคราวตามกาํหนด จึงทาํให้เกิดปัญหาเกี่ยวกบัวิธีชาํระเป็นเงินเป็นคร้ังคราวตามกาํหนด 

ว่า เม่ือมีการตกลงชาํระค่าเล้ียงชีพ โดยวิธชีาํระเป็นเงินเป็นคร้ังคราวตามกาํหนดแล้ว คู่สมรสฝ่ายซ่ึง

มีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพมีเจตนาผิดนัดไม่ชาํระค่าเล้ียงชีพ จึงทาํให้ต้องมีการขอออกหมายบังคับคดี 

และดาํเนินการบังคับคดีทุกคร้ังที่มีการผิดนัด ซ่ึงมีวิธีการและขั้นตอนที่ยุ่งยาก ส่งผลให้คู่สมรส

ฝ่ายซ่ึงได้รับค่าเล้ียงชีพ ไม่ได้รับค่าเล้ียงชีพตามสิทธิที่พึงมีตามที่กฎหมายให้ความคุ้มครองไว้ ทั้งที่ 

ยังมีวิธีการชาํระค่าเล้ียงชีพโดยวิธีอื่น ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหา และป้องกันการไม่ชาํระค่าเล้ียงชีพ

ตามกาํหนดนัดได้ โดยให้ศาลเข้าไปมีบทบาทในการใช้ดุลพินิจในการกาํหนดวิธีการชาํระค่าเล้ียง

ชีพโดยวิธีอื่นแต่แรก ดังเช่นกฎหมายของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา 

สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่กาํหนดให้ศาลเป็นผู้กาํหนดวิธีชําระค่า 

เล้ียงชีพโดยวิธอีื่นได้ นอกจากวิธชีาํระเป็นเงินเป็นคร้ังคราวตามกาํหนด 

 4.6  วิเคราะหปั์ญหาการเปลีย่นแปลงการจ่ายค่าเล้ียงชีพ 

ตามมาตรา 1526 บัญญัติให้นําวิธีการเปล่ียนแปลงค่าอุปการะเล้ียงดู ตามมาตรา 

1598/39 มาใช้บังคับ ดังน้ัน เม่ือมีการจ่ายค่าเล้ียงชีพแล้ว ต่อมาภายหลังหากพฤติการณ์รายได้ 

หรือฐานะของผู้ให้หรือผู้รับค่าเล้ียงชีพเปล่ียนแปลงไป ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้

เพิกถอน ลด เพ่ิม หรือกลับให้ค่าเล้ียงชีพได้ แต่เน่ืองจากไม่มีการกาํหนดหลักเกณฑท์ี่ชัดเจนว่า 

หากคู่สมรสฝ่ายซ่ึงได้รับค่าเล้ียงชีพกระทาํการโดยใช้สทิธไิม่สจุริต จะสามารถนาํไปเป็นเหตุให้ลด 

หรือเพิกถอนการจ่ายค่าเล้ียงชีพได้หรือไม่ ซ่ึงเม่ือศึกษาตามคาํพิพากษาศาลฎีกาที่ 4861/2552 

คาํพิพากษาศาลฎีกาที่ 4685/2540 และคาํพิพากษาศาลฎีกาที่ 7108/2551 พบว่า การเปล่ียนแปลง

ค่าเล้ียงชีพภายหลังการหย่า ศาลจะพิจารณารายได้และฐานะของคู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพ 

และคู่สมรสฝ่ายซ่ึงรับค่าเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นเร่ืองเกี่ยวกับทรัพย์สินเท่าน้ัน ไม่พบว่า มีการนาํเอาการ

กระทาํโดยใช้สิทธิไม่สุจริตไปเป็นเหตุในการเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพดังเช่นกฎหมายของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนว่า หากฝ่ายที่เรียกค่าเล้ียงชีพจงใจทาํตัวเองยากจนลง 

หรือจงใจไม่คาํนึงถึงประโยชน์สาํคัญด้านทรัพย์สนิของคู่สมรสฝ่ายซ่ึงจ่ายค่าเล้ียงชีพ ย่อมเป็นเหตุ
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ให้มีการเปล่ียนแปลงเพิกถอนค่าเล้ียงชีพในภายหลังได้ จึงทาํให้เกิดปัญหาว่า คู่สมรสฝ่ายซ่ึงได้รับ 

ค่าเล้ียงชีพบางรายใช้ช่องว่างดังกล่าวกระทาํการโดยใช้สทิธไิม่สจุริต โดยเม่ือได้รับค่าเล้ียงชีพแล้ว

กไ็ม่สนใจ ไม่พยายามขวนขวายที่จะประกอบอาชีพทาํงานหาเล้ียงตนเอง หรือทาํให้ตัวเองยากจน

ลง เพ่ือที่ตนเองจะได้รับค่าเล้ียงชีพตลอดไป จึงเป็นเหตุให้คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพ

ต้องรับภาระในการจ่ายค่าเล้ียงชีพเกินกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1526 มีเจตนารมณ์ โดยมุ่งหมายที่จะคุ้มครองให้คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพ 

ไม่ต้องได้รับภาระในการจ่ายค่าเล้ียงชีพมากเกินสมควร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายของ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่า ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์การเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพ โดย

กาํหนดไว้ชัดเจนว่า หากฝ่ายที่เรียกค่าเล้ียงชีพจงใจทาํตัวเองยากจนลง หรือจงใจไม่คํานึงถึง

ประโยชน์สาํคัญด้านทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่ายซ่ึงจ่ายค่าเล้ียงชีพ ย่อมเป็นเหตุให้มีการเปล่ียนแปลง

เพิกถอนค่าเล้ียงชีพในภายหลังได้ 

 

5.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ใช้บังคับ

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยที่ยังไม่มีการแก้ไขมาเป็นเวลานาน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์

การจ่ายค่าเล้ียงชีพ และการเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพ ไม่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์หลักของการจ่าย

ค่าเล้ียงชีพ อนัเป็นเบื้ องหลังของเร่ืองค่าเล้ียงชีพ ซ่ึงมุ่งคุ้มครองทั้งผู้ให้และผู้รับค่าเล้ียงชีพอย่าง

แท้จริง ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไข ดังน้ี 

1)  ควรแก้ไขคาํว่า “ค่าเล้ียงชีพ” เป็น “ค่าอุปการะเล้ียงดูภายหลังการสมรสสิ้นสุด

ลง” เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และหน้าที่หลักของการอุปการะเล้ียงดูภายหลังการสมรส

สิ้นสุดลงอย่างแท้จริง และควรบัญญัตินิยามว่า “ค่าอุปการะเล้ียงดูภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง” 

หมายถึง เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด อนัเป็นค่าใช้จ่ายตามความจาํเป็นแก่การดาํรงชีพ ซ่ึง 

คู่สมรสฝ่ายหน่ึงจ่ายให้แก่คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีพ หรือ 

การประกอบอาชีพภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง เพ่ือให้มีความหมายชัดเจน และครอบคลุมตรง

ตามเจตนารมณห์ลักของการจ่ายค่าเล้ียงชีพอย่างแท้จริง 

2)  ควรกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเล้ียงชีพในกรณีการหย่าโดยความยินยอมของ 

คู่สมรส โดยให้ศาลเป็นผู้กาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพ โดยคาํนึงถึงความสามารถของผู้ให้ และฐานะ

ของผู้รับค่าเล้ียงชีพ โดยนําแนวความคิดของกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ตามประมวล

กฎหมายแพ่งฝร่ังเศส มาตรา 278 ซ่ึงกาํหนดให้ข้อตกลงในการกาํหนดจาํนวนค่าชดเชย (หรือ 

ค่าเล้ียงชีพ) ในกรณีการหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรส ต้องเสนอให้ศาลอนุญาต มาปรับใช้ 

เพ่ือให้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเล้ียงชีพของทั้ง 3 กรณี คือ การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรส 

การหย่าโดยคาํพิพากษาของศาล และการสมรสถูกเพิกถอน เน่ืองจากการสมรสเป็นโมฆะ หรือ

โมฆียะ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือให้ผู้ซ่ึงมีอาํนาจหรือสถานะทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่า 
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ไม่สามารถใช้ช่องว่างในการกาํหนดจาํนวนค่าเล้ียงชีพในจาํนวนที่ตํ่าเกนิควร และเพ่ือให้การกาํหนด

จํานวนค่าเล้ียงชีพเป็นไปตามความสามารถของผู้ให้ค่าเล้ียงชีพ และฐานะของผู้รับค่าเล้ียงชีพ  

ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณข์องการจ่ายค่าเล้ียงชีพอย่างแท้จริง 

3)  ควรนําเอาเหตุของความเดือดร้อนของคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงไม่สามารถ

ประกอบอาชีพ หรือหารายได้เล้ียงตนเองภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง ไปเป็นเง่ือนไขแรกในการ

พิจารณาว่า คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีสิทธิได้รับค่าเล้ียงชีพหรือไม่ โดยนําแนวความคิดของ

กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส และประเทศแคนาดา (นภาพร  

สทุธินันท,์ 2549, น. 96) ซ่ึงไม่ได้นาํเอาเหตุแห่งการหย่า ซ่ึงเกดิจากความผิดของคู่สมรสอกีฝ่าย

มาพิจารณาประกอบในการจ่ายค่าเล้ียงชีพ มาปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์

หลักของการจ่ายค่าเล้ียงชีพ ซ่ึงมีขึ้นโดยมุ่งหมายคุ้มครองคู่สมรสฝ่ายซ่ึงได้รับความเดือดร้อนในการ

ดาํรงชีพ หรือการประกอบอาชีพภายหลังการสมรสสิ้นสดุลง และนาํแนวความคิดของกฎหมายของ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 1572 ซ่ึงกาํหนดให้ 

คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีอาการเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ ไม่สามารถทาํมาหาเล้ียงชีพตนเองได้ มีสทิธไิด้รับค่าเล้ียง

ชีพ มาบัญญัติเพ่ิมเติม โดยให้เหตุฟ้องหย่าในกรณีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสภาพแห่งกายซ่ึงไม่อาจ

ร่วมประเวณีได้ตลอดกาล ตามมาตรา 1516(10) ซ่ึงไม่สามารถทาํมาหาเล้ียงชีพตนเองได้

ภายหลังการสมรสสิ้นสดุลง เช่น การเป็นอมัพาตลาํตัวช่วงล่าง มีสทิธิได้รับค่าเล้ียงชีพ เพ่ือไม่ให้ 

คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีสภาพแห่งกายที่ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล ซ่ึงไม่สามารถทาํมาหาเล้ียงชีพ

ตนเองได้ภายหลังการสมรสสิ้ นสุดลง ในกรณีเป็นอัมพาตลําตัวช่วงล่างเป็นภาระแก่สังคม ซ่ึง 

รัฐจะต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือกบับุคคลดังกล่าวต่อไป 

4)  ควรแก้ไข โดยยกเว้นเหตุฟ้องหย่าในกรณีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงวิกลจริต  

ตามมาตรา 1516(7) ไม่ต้องฟ้องหรือฟ้องแย้งเพ่ือใช้สิทธิเรียกร้องค่าเล้ียงชีพ เพ่ือความเป็น

ธรรมแก่คู่สมรสฝ่ายซ่ึงวิกลจริต และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 1527 ซ่ึงมุ่งหมาย

ให้ความคุ้มครองแก่คู่สมรสฝ่ายซ่ึงวิกลจริตให้มีสทิธไิด้รับค่าเล้ียงชีพภายหลังการสมรสสิ้นสดุลง 

5)  ควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติวิธีชาํระค่าเล้ียงชีพไว้โดยเฉพาะ โดยให้ศาลมีอาํนาจใช้

ดุลพินิจพิจารณากาํหนดวิธชีาํระค่าเล้ียงชีพโดยวิธใีดกไ็ด้ ตามความเหมาะสมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย 

โดยนาํแนวความคิดของกฎหมายของประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (นภาพร สุทธินันท์, 2549, น. 71) ซ่ึงกาํหนดให้ศาล

เป็นผู้กาํหนดวิธีชาํระค่าเล้ียงชีพโดยวิธีใดกไ็ด้มาปรับใช้ เพ่ือให้วิธีชาํระค่าเล้ียงชีพมีความยืดหยุ่น 

สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ และเป็นทางเลือกให้มีการพิจารณากาํหนดวิธีชาํระค่าเล้ียงชีพ

ตามความเหมาะสมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย และเพ่ือให้คู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีสิทธิได้รับค่าเล้ียงชีพ ได้รับ 

ค่าเล้ียงชีพครบถ้วนตามที่สทิธทิี่พึงมีตามที่กฎหมายให้ความคุ้มครองไว้ 

6)  ควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติเร่ืองการเปล่ียนแปลงค่าเล้ียงชีพไว้โดยเฉพาะ โดย

เพ่ิมเติมการกระทาํของฝ่ายที่มีสิทธิได้รับค่าเล้ียงชีพ ซ่ึงกระทาํการโดยใช้สทิธิไม่สจุริต หรือจงใจ
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ทาํตัวเองยากจนลง หรือจงใจไม่คาํนึงถึงประโยชน์สาํคัญด้านทรัพย์สนิของคู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่าย

ค่าเล้ียงชีพ ไปเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนค่าเล้ียงชีพในภายหลังได้ โดยกาํหนดให้ผู้มีส่วนได้เสีย

เป็นผู้ร้องขอเพิกถอนค่าเล้ียงชีพต่อศาล โดยนาํแนวความคิดของกฎหมายของสหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 1579 ซ่ึงบัญญัติว่า หากฝ่ายที่เรียกค่าเล้ียง

ชีพจงใจทาํตัวเองยากจนลง หรือจงใจไม่คาํนึงถงึประโยชน์สาํคัญด้านทรัพย์สนิของคู่สมรสฝ่ายที่จ่าย

ค่าเล้ียงชีพ ย่อมเป็นเหตุให้มีการเปล่ียนแปลงเพิกถอนค่าเล้ียงชีพในภายหลังได้มาปรับใช้  

เพ่ือคู่สมรสฝ่ายซ่ึงมีหน้าที่จ่ายค่าเล้ียงชีพ ไม่ต้องรับภาระจ่ายค่าเล้ียงชีพมากเกนิสมควร 
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