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                 นางนิภา   สุวรรณศิริ                                                                              โจทก    
 
 นางสาวศิริพร ลํ้าประเสริฐ ในฐานะทายาทโดยธรรมของ 
                     นายถวิล  ลํ้าประเสริฐ   ผูตาย                                  ท่ี ๑   
                     จาสิบเอกยุทธนา  อุนทรัพย                                      ท่ี ๒ 
                     นางหรือนางสาวขวัญใจ  ศรีมงคลปทุม                    ท่ี ๓                  
                       นางสาวหรือนางนงนุชหรือเอื้อมณี  ศรมีงคลปทุม   ท่ี ๔ 
                     นางจันทร  ลํ้าประเสริฐ                                              ท่ี ๕   
                     นางจิ๊  ทองเกสร                                                          ท่ี ๖                 จําเลย 
                           
เรื่อง     กรรมสิทธิ์รวม 
 
 โจทกฟองวา โจทกและจําเลยทั้งหกเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตาม

โฉนดเลขที่ ๓๐๑๖ ตําบลหนองสามวัง อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยโจทกซ้ือที่ดิน

เฉพาะสวนจากนายเลาะและนางเดะ ลํ้าประเสริฐ และไดแบงแยกที่ดินเปนสัดสวนแลวซ่ึงศาล

น้ีมีพิพากษาตามยอมใหมีเน้ือที่ ๑๓ ไรเศษตามเอกสารทายฟอง โจทกประสงคจะจดทะเบียน

แบงแยกที่ดินเพ่ือขอออกโฉนดสวนที่เปนของโจทกจึงบอกกลาวใหจําเลยทั้งหกไปดําเนินการ

แลว แตจําเลยทั้งหกไมตกลงที่จะแบงปนกันและไมไปดําเนินการให ขอใหบังคับจําเลยทั้งหก

ไปจดทะเบียนแบงแยกที่ดินตามฟองใหแกโจทกมีเน้ือที่ ๑๓ ไรเศษตามแผนที่พิพาททายฟอง 

ระหวาง 
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ใหจําเลยทั้งหกยื่นคําขอรังวัดและจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินเพ่ือแบงกรรมสิทธิ์รวมให

โจทกดังที่กลาวมาขางตน หากไมไปใหถือเอาคําพิพากษาของศาลเปนการแสดงเจตนาแทน 

 จําเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ขาดนัดยื่นคําใหการ และจําเลยที่ ๓ กับที่ ๔ ขาดนัด

พิจารณา 

 จําเลยที่ ๒ ใหการวา โจทกไมไดครอบครองที่ดินเน้ือที่ ๑๓ ไรเศษตามเอกสาร

ทายฟองเปนสัดสวน คําพิพากษาตามยอมน้ันนายชาติชายกระทําไปโดยจําเลยที่ ๒ ไมไดรู

เห็นยินยอม ที่ดินทั้งแปลงมีจําเลยที่ ๖ ครอบครองเปนสัดสวนผูเดียว สวนเจาของกรรมสิทธิ์

คนอื่นๆรวมทั้งโจทกและจําเลยที่ ๒ ไมเคยเขาครอบครองที่ดินเปนสัดสวน โจทกไมเคยบอก

กลาวใหจําเลยที่ ๒ ไปจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวม ขอใหยกฟอง  

 จําเลยที่ ๕ และที่ ๖ ใหการวา โจทกไมไดครอบครองที่ดินเน้ือที่ ๑๓ ไรเศษ

ตามเอกสารทายฟองเปนสัดสวน คําพิพากษาตามยอมน้ันนายชาติชายกระทําไปโดยจําเลยที่ 

๕ และที่ ๖ ไมไดรูเห็นยินยอม โจทกไมมีสิทธิฟองเปนคดีน้ี ที่พิพาทตามฟอง จําเลยที่ ๕ 

ปลูกบานพักอาศัยและรานขายของมีเน้ือที่ ๒๐๐ ตารางวาเปนสัดสวนมานานกวา ๑๐ ป สวน

จําเลยที่ ๖ ปลูกบาน โรงทําไกและขุดบอเล้ียงปลามีเน้ือที่ ๔๐๐ ตารางวาเปนสัดสวนมานาน

กวา ๑๐ ป ขอใหยกฟอง 
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   พิเคราะหคําฟอง คําใหการและพยานหลักฐานของโจทก จําเลยที่ ๒ ที่ ๕ และ

ที่ ๖ ที่นําสืบแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงยุตไิดวา ที่ดินตามฟองเน้ือที่ประมาณ ๓๔ ไร ๒ งาน 

๕๔ ตารางวา มีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดเลขที่ ๓๐๑๖ ตําบลหนองสามวัง(คลอง ๑๒ ตก) อําเภอ

หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี(ธัญบุรี) เดิมมีนายเลาะ ลํ้าประเสริฐ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ เม่ือ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ นายเลาะจดทะเบียนใหนางเดะ ลํ้าประเสริฐ ถือกรรมสิทธิ์รวม 

๖,๙๒๗ สวนใน ๑๓,๘๕๔ สวน  ตอมาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๔  นายเลาะจดทะเบียนให

นายลอมาดี๊ ลํ้าประเสริฐ ถือกรรมสิทธิ์รวม ๑,๓๒๗ สวน และจดทะเบียนใหนางสาวจันนะลอ 

ลํ้าประเสริฐ ถือกรรมสิทธิ์รวม ๘๐๐ สวน (นายเลาะคงเหลือ ๔,๘๐๐ สวน) วันที่ ๑๑ ตุลาคม 

๒๕๓๔ นางสาวจันนะลอขายที่ดินสวนของตนใหแกจําเลยที่ ๔ และนายลอมาดี๊จดทะเบียนให

จําเลยที่ ๔ ถือกรรมสิทธิ์รวม ๑,๒๐๐ สวน ตอมาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ นางเดะจด

ทะเบียนใหนางลา จุลลา ถือกรรมสิทธิ์รวม ๑,๔๗๓ สวน และจดทะเบียนใหนายชาติชาย ลํ้า

ประเสริฐ ถือกรรมสิทธิ์รวม ๘๐๐ สวน(นางเดะคงเหลือ ๔,๖๕๔ สวน) สวนนายเลาะจด

ทะเบียนใหนายถวิล ลํ้าประเสริฐ นางสาวรูส ลํ้าประเสริฐ จําเลยที่ ๕ และจําเลยที่ ๖ ถือ

กรรมสิทธิ์รวมคนละ ๘๐๐ สวน (นายเลาะคงเหลือ ๑,๖๐๐ สวน) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๖ 

นางเดะจดทะเบียนใหนายมูซา ลํ้าประเสริฐ และนางสาวจันนะลอ ลํ้าประเสริฐ ถือกรรมสิทธิ์

รวมคนละ ๘๐๐ สวน (นางเดะคงเหลือ ๓,๐๕๔ สวน) สวนนายเลาะจดทะเบียนใหนางสาวจัน

นะลอถือกรรมสิทธิ์รวม ๔๐๐ สวน(นายเลาะคงเหลือ ๒,๔๐๐ สวน) วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๖ 
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นางสาวรูสจดทะเบียนขายที่ดินสวนของตนใหแกจําเลยที่ ๓ และเม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม 

๒๕๓๗ นายมูซาจดทะเบียนขายที่ดินสวนของตนใหแกโจทก ตอมาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๓๗ นางลาจดทะเบียนขายที่ดินสวนของตนใหแกนายวันชัย สุวรรณศิริ บุตรของโจทก 

สวนนางสาวจันนะลอจดทะเบียนขายที่ดินสวนของตนใหแกบริษัทโชติวิเชียร จํากัด ถึงวันที่ 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ นายชาติชายจดทะเบียนขายที่ดินสวนของตนใหแกจําเลยที่ ๒ และวันที่ 

๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ โจทกจดทะเบียนเขาเปนผูมีช่ือถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินในสวนของนาย

เลาะ(๒,๔๐๐ สวน)และนางเดะ(๓,๐๕๔ สวน)ตามคําพิพากษาตามยอมในคดีหมายเลขแดงที่ 

๔๒๑/๒๕๔๓ ของศาลน้ี (โจทกมีกรรมสิทธิ์รวม ๕,๔๕๔ สวน) และวันเดียวกันนายลอมาดี๊จด

ทะเบียนขายที่ดินสวนของตน(๑๒๗ สวน)ใหแกโจกท (โจทกมีกรรมสิทธิ์รวม ๕,๕๘๑ สวน) 

ตอมาวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ บริษัทโชติวิเชียร จํากัด จดทะเบียนขายที่ดินสวนของตน

(๑,๒๐๐ สวน)ใหแกโจทก(โจทกมีกรรมสิทธิ์รวม ๖,๗๘๑ สวนใน ๑๓,๘๕๔ สวน) ตามโฉนด

และสารบาญการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.๒ ตอมาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ นายถวิล 

ลํ้าประเสริฐ ถึงแกความตาย มีจําเลยที่ ๑ เปนทายาทโดยธรรม และกอนหนาน้ีเม่ือวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๔๓ นายชาติชาย ลํ้าประเสริฐ ในฐานะทายาทโดยธรรมผูเขาสวมสิทธิแทนนาย

เลาะและนางเดะ ลํ้าประสริฐ ผูมรณะ ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก โดยยอม

ขายที่ดินตามฟองเฉพาะสวนของนายเลาะและนางเดะมีรูประวางตามแผนที่แนบทายสัญญา

ประนีประนอมยอมความปรากฏตามสํานวนคดีแพงหมายเลขแดงที่ ๔๒๑/๒๕๔๓ ของศาลน้ี
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ที่นํามาผูกรวมเขากับสํานวนคดีน้ี ที่พิพาทตามคดีน้ีตามแผนที่เอกสารหมาย จ.๔ หรือ จ.๘ มี

เน้ือที่ ๑๓ ไรเศษ ปจจุบันจําเลยที่ ๕ และที่ ๖ สรางสิ่งปลูกสรางและพักอาศัยอยู มีปญหาตอง

วินิจฉัยวาที่ดินตามฟองมีการแบงกรรมสิทธิ์เปนสัดสวนแลวหรือไม โจทกมีตัวโจทกและนาย

วันชัย สุวรรณศิริ เปนพยานเบิกความทํานองเดียวกันวา นายเลาะและนางเดะรวมกับนายลอ

มาดี๊ ลํ้าประเสริฐ ไปช้ีแนวเขตที่พิพาทที่จะขายใหโจทกและพยานดู แจงวาเปนที่ของตน แตมี

บานบุตรของนายเลาะและนางเดะปลูกอยู จึงรับวาเม่ือโอนกรรมสิทธิ์ใหโจทกแลวก็จะใหร้ือ

ออกไป โจทกทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่พิพาทกับนายเลาะและนางเดะโดยระบุแนวเขตที่ดินไว

โดยบุตรของนายเลาะและนางเดะไมโตแยงคัดคาน แตนายเลาะและนางเดะผิดสัญญา โจทก

จึงฟองเรียกใหชําระคาเสียหาย ระหวางพิจารณานายเลาะและนางเดะถึงแกความตาย นาย

ชาติชาย ลํ้าประเสริฐ ทายาทของนายเลาะและนางเดะเขาเปนคูความแทน ถึงวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๔๓ โจทกและนายชาติชายทําสัญญาประนีประนอมยอมความโดยนายชาติชาย

ยอมโอนที่พิพาทตามแผนที่แนบทายใหแกโจทกตามคดีหมายเลขแดงที่ ๔๒๑/๒๕๔๓ ของ

ศาลน้ี กระทั่งวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ โจทกจึงจดทะเบียนเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน

ตามฟอง ตอมาโจทกบอกกลาวใหจําเลยทั้งหกไปรังวัดเพ่ือขอออกโฉนดในที่พิพาท แตกลับ

เพิกเฉย สวนจําเลยที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๖ อางตนเองเบิกความเปนพยานไดความทํานอง

เดียวกันวา ขณะนายเลาะและนางเดะทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินกับโจกทน้ัน จําเลยที่ ๕ และ

ที่ ๖ เปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมอยูดวยแตไมไดรูเห็นยินยอมดวย ที่ดินตามฟองไมไดแบงแยก
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การครอบครองเปนสัดสวน มีแตจําเลยที่ ๕ และที่ ๖ ที่ไดครอบครองที่ดินซ่ึงอยูในที่พิพาท

เปนสัดสวนมานานแลว เม่ือโจทกฟองนายเลาะและนางเดะน้ัน จําเลยที่ ๕ และที่ ๖ ไมทราบ

เร่ือง ตอมาเม่ือนายเลาะและนางเดะถึงแกความตาย นายชาติชาย ลํ้าประเสริฐ เขาเปน

คูความแทน แตนายชาติชายทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทกในคดีแพงหมายเลข

แดงที่ ๔๒๑/๒๕๔๓ ของศาลน้ี โดยจําเลยที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๖ ไมรูเห็นยินยอมดวย และโจทก 

ไมเคยครอบครองที่พิพาท เห็นวา โจทกรับโอนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามฟองมาจากนาย

เลาะและนางเดะโดยอาศัยสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินและสัญญาประนีประนอมยอมความตามคํา

พิพากษาของศาล ดังน้ัน จึงตองพิจารณาไปถึงวาขณะทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินหรือทํา

สัญญาประนัประนอมยอมความน้ัน เจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามฟองไดแบงแยกการ

ครอบครองกันเปนสัดสวนและที่พิพาทเปนสวนของนายเลาะและนางเดะแลวหรือไม เร่ืองน้ี

โจทกมีนายลอมาดี๊ ลํ้าประเสริฐ เปนพยานเบิกความวา พยานพาโจทกมาซ้ือที่พิพาทจากนาย

เลาะและนางเดะ โดยนายเลาะและนางเดะช้ีที่พิพาทใหโจทกดูและบอกวาเปนที่ดินสวนของ

นายเลาะและนางเดะ ขณะน้ันมีบุตรของนายเลาะและนางเดะอยูในที่พิพาท แตนายเลาะและ

นางเดะรับวาเม่ือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหโจทกแลวจะใหร้ือถอนออกไป พยานจัดทําแผน

ที่ของที่พิพาทโดยระบุเน้ือที่และรูประวางตามที่นายเลาะและนางเดะบอกตามเอกสารหมาย 

จ.๖ แผนที่ ๒ พยานรูวาที่พิพาทเปนสวนของนายเลาะและนางเดะ เพราะกอนหนาน้ีนายเลาะ

และนางเดะแบงที่ดินตามฟองสวนอื่นๆใหแกเจาของกรรมสิทธิ์รวมซ่ึงคือบุตรของนายเลาและ
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นางเดะเปนสัดสวนไปหมดแลว โจทกจึงทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่พิพาทตามเอกสารหมาย จ.๖ 

เห็นวา พยานมีความเกี่ยวพันทางสายโลหิตโดยเปนบุตรของนายเลาะและนางเดะ เปนพ่ีนอง

ของนายชาติชาย ลํ้าประเสริฐ นายถวิล ลํ้าประเสริฐ นางจันนะลอ ลํ้าประเสริฐ นายบูซา ลํ้า

ประเสริฐ จําเลยที่ ๕ และจําเลยที่ ๖ ทั้งไมมีเหตุโกรธเคืองกันมากอน เช่ือวาคงไมเบิกความ

ใหรายฝายจําเลย พยานอยูรูเห็นและเบิกความตรงกับขอความในสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน

รวมทั้งเอกสารอื่นๆตามหมาย จ.๖ แมจําเลยที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๖ จะโตแยงคัดคานวาโจทก

ไมไดสงสําเนาเอกสารหมาย จ.๖ ใหทราบตามที่กฎหมายกําหนด แตโจทกกลาวในฟองวา

โจทกไดกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยซ้ือจากนายเลาะและนางเดะ จําเลยที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๖ ไมได

ใหการตอสูถึงเร่ืองน้ี เพียงแตอางวาการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทกและ

นายชาติชายในคดีหมายเลขแดงที่ ๔๒๑/๒๕๔๓ ของศาลน้ี จําเลยที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๖ ไมรู

เห็นยินยอมดวยเทาน้ัน กรณีจึงรับฟงสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินตามเอกสารหมาย จ.๖ เปน

พยานหลักฐานได เช่ือวาพยานเบิกความไปตามที่รูเห็นจริง ขณะทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน

ตามเอกสารหมาย จ.๖ น้ัน ที่ดินตามฟองมีนายเลาะ นางเดะ พยาน จําเลยที่ ๔ นายชาติชาย 

ลํ้าประเสริฐ นายถวิล ลํ้าประเสริฐ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ และนางสาวรูส ลํ้าประเสริฐ เปน

เจาของกรรมสิทธิ์รวม ซ่ึงเปนบุตรของนายเลาะและนางเดะทั้งสิ้น และขณะน้ันนายเลาะและ

นางเดะไดระบุตําแหนงและเน้ือที่ที่ดินของบุตรทุกคนไวเปนสัดสวนแลวตามเอกสารหมาย จ.

๑๔ แมโจทกไมไดสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหแกจําเลยที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๖ ทราบกอนตามที่
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กฎหมายกําหนดก็ตาม แตศาลก็มีอํานาจรับฟงเพ่ือช่ังนํ้าหนักคําเบิกความของพยานได หา

ไดเปนการตองหามโดยเด็ดขาดไม ซ่ึงคําเบิกความเร่ืองการระบุเน้ือที่ที่ดินและการแบงเปน

สัดสวนของเจาของกรรมสิทธิ์รวมนอกจากที่พิพาทของพยานไวตามเอกสารหมาย จ.๑๔ น้ัน 

ไดความวาพยานจัดทําขึ้นเองตามคําบอกเลาของนายเลาะ ซ่ึงนายเลาะและนางเดะใหบุตรคน

อื่น เชน นายมูซา ลํ้าประเสริฐ นางสาวจันนะลอ ลํ้าประเสริฐ เขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน

ตามฟองดวย แตไมปรากฏวาพยาน จําเลยที่ ๔ นายชาติชาย ลํ้าประเสริฐ นายถวิล ลํ้า

ประเสริฐ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ นางสาวรูส ลํ้าประเสริฐ นายมูซา ลํ้าประเสริฐ นางสาวจัน

นะลอ ลํ้าประเสริฐ รวมทั้งผูที่รับโอนกรรมสิทธิ์รวมดังกลาวมาไดเขามาเกี่ยวของกับที่พิพาท

อยางใดบาง ดังจะเห็นไดจากที่พยานเบิกความวาเม่ือนายเลาะระบุเน้ือที่และตําแหนงที่ดินให

พยานซ่ึงไมใชที่พิพาทแลว พยานก็เขาครอบครองที่ดินดังกลาวทันทีจนถึงป ๒๕๔๔ พยาน

จึงขายใหแกโจทกไป สวนนายมูซาเขามีช่ือถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามฟองหลังจากโจทก 

กับนายเลาะและนางเดะทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่พิพาทกันแลวจนถึงป ๒๕๓๗ นายมูซาจึง

ขายที่ดินสวนของตนใหแกโจทก ซ่ึงก็ไมเกี่ยวกับที่พิพาท รวมทั้งนางลาที่ขายที่ดินสวนของ

ตนในที่ดินตามฟองใหแกนายวันชัย สุวรรณศิริ ไปในป ๒๕๓๗ ซ่ึงนายวันชัยก็เบิกความ

ยืนยันวาเปนคนละที่กับที่พิพาท ยื่งทําใหคําเบิกความของพยานสวนที่วานายเลาะและนาง

เดะรวมทั้งเจาของกรรมสิทธิ์รวมไดแบงแยกที่ดินตามฟองเปนสัดสวนแลวน้ันมีนํ้าหนัก

นาเช่ือถือมากยิ่งขึน้ นอกจากน้ีในป ๒๕๓๗ นายถวิล ลํ้าประเสริฐ นายมูซา ลํ้าประเสริฐและ
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นางสาวจันนะลอ ลํ้าประเสริฐ ซ่ึงเขามาเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามฟองแลว ก็ยงัลง

ช่ือเปนพยานไวในสัญญาตอทายสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินเอกสารหมาย จ.๖ แผนที่ ๘ และ ๙ 

โดยเช่ือวาบุคคลดังกลาวซ่ึงเปนบุตรของนายเลาะและนางเดะนาจะรูถึงการขายที่พิพาทของ

นายเลาะและนางเดะใหแกโจทก แตก็หาไดโตแยงคัดคานไม แมกระทั่งนายชาติชายที่เขามา

เปนผูรับมรดกความแทนนายเลาะและนางเดะในคดีแพงหมายเลขแดงที่ ๔๒๑/๒๕๔๓ ของ

ศาลน้ีในภายหลังก็ยังยอมทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทกโดยตกลงโอนที่ดินตาม

ฟองใหแกโจทกโดยมีรูประวางเชนเดียวกับที่พิพาทตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินเอกสาร

หมาย จ.๖ และไมเคยโตแยงวาทีด่ินตามฟองในคดีดังกลาว(ซ่ึงเปนที่ดินเดียวกับที่ฟองในคดี

น้ี)ไมไดแบงแยกกันเปนสัดสวน หรือโตแยงวาที่ดินตามแผนที่แนบทายสัญญาประนีประนอม

ยอมความ(ซ่ึงเปนที่พิพาทตามคดีน้ีดวย)ไมใชสวนของนายเลาะและนางเดะ พฤติการณของ

เจาของกรรมสิทธิ์รวมดังกลาวมาขางตนสอแสดงใหเห็นอยางชัดแจงวาที่ดินตามฟองไดมีการ

แบงแยกกันเปนสัดสวน โดยที่พิพาทเปนสวนของนายเลาะและนางเดะมากอนแลว สวนที่

จําเลยที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๖ นําสืบอางวาที่ดินตามฟองยังไมไดแบงแยกเปนสัดสวนโดยมีแต

จําเลยที่ ๕ และที่ ๖ เทาน้ันที่ไดแบงแยกและครอบครองที่ดินตามฟองเปนสัดสวนและอยูใน

แนวเขตที่พิพาทตามเอกสารหมาย ล.  น้ัน เห็นวา ตามทางพิจารณาไดความวาจําเลยที่ ๕ 

และที่ ๖ เขาไปอยูในที่พิพาทเพราะนายเลาะบอก ไมปรากฏวาเจาของกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นได

รูเห็นยินยอมดวยหรือไม จึงเปนเพียงการเขาไปอยูในที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิของนายเลาะ หา
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ไดเปนการแบงแยกที่ดินเปนสัดสวนระหวางเจาของกรรมสิทธิ์รวม เม่ือจําเลยที่ ๕ และที่ ๖ 

ไมมีพยานหลักฐานอื่นใดมานําสืบสนับสนุนใหเห็นดังที่อาง จึงมีนํ้าหนักใหรับฟงนอย สวน

จําเลยที่ ๒ น้ัน ใหการตอสูเพียงวาโจทกไมเคยเขาครอบครองที่พิพาทและที่ดินตามฟองยัง

ไมไดมีการแบงแยกการครอบครอง แตเม่ือวินิจฉัยขางตนแลววานายชาติชายเจาของ

กรรมสิทธิ์รวมที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รวมใหแกจําเลยที่ ๒ น้ันไดรูเห็นและตกลงแบงแยก

ใหที่พิพาทเปนสวนของนายเลาะและนางเดะแลว ดังน้ัน จําเลยที่ ๒ ซ่ึงจดทะเบียนรับโอน

กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามฟองมาจากนายชาตชิายโดยไมเคยเขาไปครอบครองที่ดินตามฟอง 

จึงไมมีสิทธิดีไปกวานายชาติชาย กรณีไมจําตองวินิจฉัยพยานหลักฐานของจําเลยที่ ๒ เชนน้ี 

พยานหลักฐานที่โจทกนําสืบมามีนํ้าหนักใหรับฟงไดดีกวาพยานหลักฐานของจําเลยที่ ๒ ที่ ๕ 

และที่ ๖ ขอเท็จจริงรับฟงไดวาทีด่ินตามฟองมีการแบงแยกเปนสัดสวนแลว โดยที่พิพาทตาม

ฟองเปนสวนของนายเลาะและนางเดะกอนที่นายเลาะและนางเดะจะทําสัญญาจะซ้ือจะขายกับ

โจทกตามฟองและนายเลาะกับนางเดะไมจําตองไดรับความยินยอมของเจาของกรรมสิทธิ์รวม

คนอื่นกอนทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินหรือทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทกแต

อยางใด การจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทดังกลาวยอมทําใหโจทกไดกรรมสิทธิ์ในที่

พิพาทไปโดยชอบดวยกฎหมาย เม่ือโจทกบอกกลาวใหจําเลยทั้งหกไปจดทะเบียนแบงแยกที่

พิพาทโดยชอบแลวตามเอกสารหมาย จ.๑๑ ถึง จ.๑๓ แตจําเลยทั้งหกเพิกเฉยโดยไมปรากฏ

วาการขอแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมไดกระทําในเวลาที่ไมเปนโอกาสอันควร โจทกยอมฟองขอให
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ศาลพิพากษาแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมใหไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

๑๓๖๓ และหากจําเลยทั้งหกไมไป โจทกก็ยอมมีสิทธิฟองขอใหถือเอาคําพิพากษาของศาล

เปนการแสดงเจตนาของจําเลยทั้งหกเพ่ือใหการแบงแยกที่พิพาทของโจทกบรรลุผลไปได

เชนกัน แตที่โจทกขอใหจําเลยทั้งหกยื่นคําขอรังวัดและจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินเพ่ือ

แบงกรรมสิทธิ์รวมน้ัน เห็นวา จําเลยทั้งหกไมมีหนาที่ตองไปดําเนินการดังกลาวใหแกโจทก

แตอยางใด เน่ืองจากโจทกสามารถถือเอาคําพิพากษาของศาลเปนการแสดงเจตนาแทน

จําเลยทั้งหกไดอยูแลว อยางไรก็ตามโจทกไดกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความในคดีแพงหมายเลขแดงที่ ๔๒๑/๒๕๔๓ ของศาลน้ี ซ่ึงเน้ือที่และรูประวางของที่

พิพาทตามแผนที่แนบทายสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวระบุใหเปนของโจทกเพียง 

๘ ไร ๓ งาน ๔๖ ตารางวา และ ๑ ไร ๓ งาน ๙๔ ตารางวา ดังน้ัน การที่โจทกขอใหแบงที่

พิพาทตามคดีน้ีถึง ๑๓ ไร จึงเกินไปกวาสิทธิที่โจทกไดมาตามสัญญาประนีประนอมยอม

ความดังกลาว คงพิพากษาใหแบงทีพิ่พาทใหแกโจทกไดเพียงเทาที่ปรากฏในแผนที่แนบทาย

สัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวเทาน้ัน    

                พิพากษาใหจําเลยทั้งหกไปจดทะเบียนแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนด

เลขที่ ๓๐๑๖ ตําบลหนองสามวัง(คลอง ๑๒ ตก)  อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี(ธัญบุรี) 

ใหแกโจทก เน้ือที่ประมาณ ๘ ไร ๓ งาน ๔๖ ตารางวา และ ๑ ไร ๓ งาน ๙๔ ตารางวา มีรูป

ระวางตามแผนที่แนบทายสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ 



 
      (๓๑ ทวิ)                                                                                                               สําหรับศาลใช 

 
 

             
- ๑๒ - 

 

ในสํานวนคดีแพงหมายเลขแดงที่ ๔๒๑/๒๕๔๓ ของศาลน้ี หากจําเลยทั้งหกไมไปใหถือเอาคํา

พิพากษาเปนการแสดงเจตนาแทน คาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความทั้งสองฝายใหตกเปน

พับ คําขออื่นใหยก./ 

นายวินัย  สรอยพลอย 

นายผดุงศักด์ิ  เทศดี       



หมายเหต ุ
 

สัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินพิพาทเอกสารหมายจ.6น้ัน  จําเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6
โตแยงคัดคานวา  โจทกไมไดสงสําเนาตามป.วิ.พ มาตรา 90  แตศาลรับฟงเอกสาร
ดังกลาวเปนพยานหลักฐานโดยอาศัยบทบัญญัติป.วิ.พ มาตรา 87(2)  เพ่ือประโยชน
แหงความยุติธรรม   เพราะเห็นวาโจทกกลาวยืนยันมาในคําฟองแลววาโจทกได
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการซ้ือมาจากนายเลาะและนางเดะ  ในขณะที่จําเลยที่ 2 
ที่ 5 ที่ 6 กลับไมไดใหการตัดฟองโจทกในประเด็นขอน้ี 

สวนเอกสารหมายจ.14  ซ่ึงเปนเอกสารระบุตําแหนงเน้ือที่ดินพิพาทเปน
สัดสวนน้ัน  แมโจทกไมไดสงสําเนาเอกสารใหจําเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6  ก็ตาม  แตศาลได
ใชดุลพินิจรับฟงคําพยานบุคคลที่เบิกความระบุถึงเน้ือที่ดินพิพาทและการแบงเปน
สัดสวน  กรณีจึงไมมีประเด็นขอกฎหมายตามป.วิ.พ มาตรา 87 (2),90  และไดวาง
หลักวินิจฉัยไววาศาลมีอํานาจรับฟงเพ่ือช่ังนํ้าหนักคําเบิกความของพยานไดหาเปน
การตองหามโดยเด็ดขาดไม  
 
                นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 

19  มกราคม  2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


