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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ผูรับมรดกตามอัตราสวนที่ถูกกําหนด (อัศหาบ อัลฟุรูฎ) 
 

ลักษณะการสืบมรดกมีอยู 2 ประเภท  คือ  การสืบมรดกดวยกับอัตราสวนที่ถูกกําหนด  
และการสืบมรดกดวยกับสวนที่เหลือ 

บรรดาทายาทผูสืบมรดกแบงการสืบมรดกมาจากสองลักษณะดังกลาว  ออกเปน 4 
ประเภท  ดังนี้ 

1.  ผูสืบมรดกดวยกับอัตราสวนที่ถูกกําหนดเพียงอยางเดียวเทานั้น พวกเขามี 7 คน  
ไดแก   

1.1  แมของผูตาย   
1.2  พี่นองชายรวมแมกับผูตาย   
1.3  พี่นองสาวรวมแมกับผูตาย   
1.4  ยายของผูตาย   
1.5  ยาของผูตาย   
1.6  สามีของผูตาย   
1.7  ภรรยาของผูตาย 
            
2.  ผูสืบมรดกดวยกับสวนที่เหลือเพียงอยางเดียวเทานั้น พวกเขามี 12 คน  ไดแก   
2.1  ลูกชายของผูตาย   
2.2  หลานชายของผูตาย  และทายาทชายที่ลําดับรองลงไป   
2.3  พี่นองชายรวมพอแมกับผูตาย   
2.4  พี่นองชายรวมพอกับผูตาย   
2.5  ลูกชายของพี่นองชายรวมพอแมกับผูตาย 
2.6  ลูกชายของพี่นองชายรวมพอกับผูตาย  และทายาทชายที่ลําดับรองลงไป   
2.7  ลุงและอารวมพอแมกับพอของผูตาย   
2.8  ลุงและอารวมพอกับพอของผูตาย  และทายาทชายที่สูงขึ้นไป   
2.9  ลูกชายของลุงและอารวมพอแมกับพอของผูตาย   
2.10  ลูกชายของลุงและอารวมพอกับพอของผูตาย  และทายาทชายที่ลําดับรองลงไป   
2.11  นายซึ่งเปนผูปลอยทาสใหเปนอิสระ   
2.12  นายหญิงซึ่งเปนผูปลอยทาสใหเปนอิสระ   
 
ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดไดรับสวนเหลือโดยตนเอง  นอกจากพอของผูตายและปูของผูตาย 
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3.  ผูสืบมรดกบางครั้งดวยกับอัตราสวนที่ถูกกําหนด  และบางครั้งดวยกับสวนที่

เหลือ  และบางครั้งรวมกันทั้งสองอยาง  พวกเขามี 2 จําพวก  ไดแก 
3.1  พอของผูตาย   
3.2  ปูของผูตาย 
 
กลาวคือคนหนึ่งคนใดจากทั้งสองคนจะไดรับมรดก 1/6 ในกรณีที่มีผูสืบทายาทรับตาม

อัตราสวนที่ถูกกําหนด  เขาจะไดรับสวนที่เหลือเพียงผูเดียวเมื่อเขาไมมีผูสืบทายาท  และเขาจะรับ
ดวยกับอัตราสวนที่ถูกกําหนดและจากสวนที่เหลือกรณีอยูรวมกับผูสืบทายาทที่เปนผูหญิง  เมื่อ
เหลือหลังจากแบงตามอัตราสวนที่ถูกกําหนดจาก 1/6 ของมรดก  ทํานองเดียวกันหากวาคนหนึ่ง
ไดเสียชีวิตลงโดยไดทิ้งลูกสาว  แม  และพอเอาไว  ในกรณีนี้มรดกจะแบงออกเปน 6 สวน  สําหรับ
ลูกสาวจะไดรับ 1/2 แมจะไดรับ 1/6  และพอจะไดรับจากสวนที่เหลือ 2 สวน  จากอัตราสวนที่ถูก
กําหนดและจากสวนที่เหลือ 

     
4.  ผูสืบมรดกบางครั้งดวยกับอัตราสวนที่ถูกกําหนด  และบางครั้งดวยกับสวนที่

เหลือ  และทั้งสองอยางจะไมรวมกัน  พวกเขามี 4 จําพวก  ไดแก 
4.1  ลูกสาวคนเดียวหรือมากกวานั้น 
4.2  ลูกสาวของลูกชาย (หลานสาว) คนเดียวหรือมากกวานั้น  และไมวาพอของนางจะมี

ลําดับรองลงไปกี่ข้ันก็ตาม   
4.3  พี่นองสาวรวมพอแมกับผูตาย คนเดียวหรือมากกวานั้น   
4.4  พี่นองสาวรวมพอกับผูตาย คนเดียวหรือมากกวานั้น   
ดังนั้นพวกนางจะไดรับมรดกดวยกับอัตราสวนที่ถูกกําหนดในกรณีที่ไมมีผูสืบทายาทที่

เปนผูชายอยูรวม  และพวกนางจะไดรับจากสวนที่เหลือเมื่อมีผูสืบทายาทอยูรวม  เชน  ลูกชายกับ
ลูกสาว  พี่ชายกับนองสาว  และพี่นองสาวกับบรรดาลูกสาวที่รับจากสวนที่เหลือ 

 
 
จํานวนผูมีสทิธิ์รับมรดกตามอัตราสวนที่ถูกกาํหนด 

ผูมีสิทธิ์รับมรดกตามอัตราสวนที่ถูกกําหนด  พวกเขามี 11 จําพวก  ไดแก 
1.  สามีของผูตาย     
2.  ภรรยาของผูตายคนเดียวหรือมากกวานั้น              
3.  แมของผูตาย   
4.  พอของผูตาย 
5.  ปูของผูตาย     
6.  ยาของผูตายคนเดียวหรือมากกวานั้น              



3 
 

7.  บรรดาลูกสาวของผูตาย 
8.  บรรดาลูกสาวของลูกชายของผูตาย (หลานสาว) 
9.  บรรดาพี่นองสาวรวมพอแมกับผูตาย 
10.  บรรดาพี่นองสาวรวมพอกับผูตาย 
11.  บรรดาพี่นองชายหรือหญิงรวมแมกับผูตาย 
โดยที่พวกเขาจะไดรับมรดกตามอัตราสวนของแตละคนดังตอไปนี้ 
 

1.  อัตราสวนการรบัมรดกของสาม ี
สภาพตางๆ ในการรับมรดกของสามี 

1.  สามีจะไดรับมรดกจากภรรยาของเขา 1/2 ในกรณีที่ผูตายไมมีผูสืบทายาท  สําหรับผู
สืบทายาทไดแก  บรรดาลูกๆ ของลูกชายหรือบรรดาลูกสาวผูตาย  และบรรดาลูกๆ ของลูกชาย
และทายาทที่เปนเพศชายลําดับรองลงไป  สวนบรรดาลูกๆ ของลูกสาวพวกเขาไมใชทายาทที่มี
สิทธิ์รับมรดก  

2.  สามีจะไดรับมรดกจากภรรยาของเขา 1/4 ในกรณีที่ผูตายมีผูสืบทายาท  ไมวาจะเปน
ทายาทที่มาจากเขาหรือมาจากผูอ่ืน   

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

IB C D E F G H I J K L M N  
O  P  Q  R  S   T  U V   W  X  Y Z 

[ \ ]  ...H 
ความหมาย  “และสําหรับพวกเจานั้นจะไดรับคร่ึงหนึ่งจากสิ่งที่บรรดาภรรยา
ของพวกเจาไดทิ้งไว  หากวาพวกนางไมมีบุตร  แตถาหากพวกนางมีบุตรพวก
เจาก็จะไดรับหนึ่งในส่ีจากสิ่งที่พวกนางทิ้งไว  ทั้งนี้หลังจากพินัยกรรมที่พวก
นางไดส่ังเสียไวหรือหลังจากหนี้สิน”  (อันนิสาอ / 12) 

  
ตัวอยาง 

 1.  ผูหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งสามี  แม  และพี่ชายรวมพอแมเดียวกันเอาไว  ใน
กรณีนี้แบงมรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับสามีจะไดรับ 1/2 ของมรดก  แมจะไดรับ 1/3  และพี่ชาย
จะไดรับสวนที่เหลือ  

2.  ผูหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งสามี  และลูกชายเอาไว  ในกรณีนี้แบงมรดกออกเปน 
4 สวน  สําหรับสามีจะไดรับ 1/4 ของมรดก  และลูกชายจะไดรับสวนที่เหลือ 
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2.  อัตราสวนการรบัมรดกของภรรยา 
 

สภาพตางๆ ในการรับมรดกของภรรยา 
1.  ภรรยาจะไดรับมรดกจากสามีของนาง 1/4 ในกรณีที่ผูตายไมมีผูสืบทายาท   
2.  ภรรยาจะไดรับมรดกจากสามีของนาง 1/8  ในกรณีที่ผูตายมีผูสืบทายาท  ไมวาจะเปน

ทายาทที่มาจากนางหรือมาจากผูอ่ืน 
 ในกรณีที่ผูตายมีภรรยามากกวาหนึ่งคน  บรรดาภรรยาจะไดรับสวนแบงรวมกันไมวาจะ
เปนอัตราสวน  1/4  หรือ 1/8 ของมรดก   

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

I ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j 
k l m n o p q r s t u v w xH   

ความหมาย  “และสําหรับพวกพวกนางนั้นจะไดรับหนึ่งในสี่จากสิ่งที่พวกเจา
ไดทิ้งไว  หากวาพวกเจาไมมีบุตร  แตถาหากพวกเจามีบุตรพวกนางก็จะไดรับ
หนึ่งในแปดจากสิ่งที่พวกเจาทิ้งไว  ทั้งนี้หลังจากพินัยกรรมที่พวกเจาไดส่ังเสีย
ไวหรือหลังจากหนี้สิน”  (อันนิสาอ : 12) 

 
กรณีที่ผูชายมีภรรยาสองคน  คนหนึ่งเปนมุสลิม  อีกคนเปนคริสเตียน  ตอจากนั้นเขาได

เสียชีวิตลงโดยทิ้งภรรยาทั้งสองคนเอาไว  มรดกทั้งหมดจะตกเปนของภรรยาที่เปนมุสลิมสวน
ภรรยาที่เปนคริสเตียนจะไมไดสวนแบงแตประการใด  อันเนื่องจากการนับถือศาสนาที่ตางกัน   
  

ตัวอยาง 
  1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งภรรยา  แม  และลุงรวมพอแมเอาไว  ในกรณีนี้แบง
มรดกออกเปน 12 สวน  สําหรับภรรยาจะไดรับ 1/4 ของมรดก  แมจะไดรับ 1/3  และลุงจะไดรับ
จากสวนที่เหลือ  

2.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งภรรยา  และลูกชายเอาไว  ในกรณีนี้แบงมรดก
ออกเปน 8 สวน  สําหรับภรรยาจะไดรับ 1/8 ของมรดก  สวนลูกชายจะไดรับจากสวนที่เหลือ 

3.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งภรรยาไว 3 คน  ลูกสาว  และลูกชายเอาไว  ในกรณีนี้
แบงมรดกออกเปน 8 สวน  สําหรับภรรยาทั้ง 3 คน  จะไดรับ 1/8  ของมรดก  สวนลูกชายและลูก
สาวจะไดรับสวนที่เหลือ 

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

Ih i j k l  H 
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ความหมาย  “สําหรับผูชายนั้นจะไดรับเทากับสวนไดของเพศหญิงสองคน”  
(อันนิสาอ / 11) 

 
3.  อัตราสวนการรบัมรดกของแม 
สภาพตางๆ ในการรับมรดกของแม 

1.  แมจะไดรับ 1/3 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไข 3 ประการ  ดังตอไปนี้  ผูตายตองไมมีผูสืบ
ทายาท  ไมมีทายาทรวมกันทั้งที่เปนพี่นองชายและพี่นองหญิงรวมพอแม  และตองไมเปนกรณี
หนึ่งกรณีใดของอัลอุมะริยะตัยนฺ 

2.  แมจะไดรับ 1/6 ของมรดก  เมื่อผูตายมีผูสืบทายาทหรือมีพี่นองชายและพี่นองหญิง
ต้ังแต ๒ คนขึ้นไป      

3.  แมจะไดรับ 1/3 จากสวนที่เหลือของมรดกในกรณีของอัลอุมะริยะตัยนฺ  และมีชื่อเรียก
อีกชื่อหนึ่งวา  อัลฆ็อรฺรอวัยนฺ  ทั้งสองกรณี  อันไดแก 

3.1  ผูตายไดทิ้งภรรยา  แม  และพอเอาไว  ในกรณีนี้แบงมรดกออกเปน 4 สวน  สําหรับ
ภรรยาจะไดรับ 1/4 ของมรดก  แมจะไดรับ 1/3  จากสวนที่เหลือ  และพอจะไดรับจากสวนที่เหลือ
อีก 2 สวน  

3.2  ผูตายไดทิ้งสามี  แม  และพอเอาไว  ในกรณีนี้แบงมรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับสามี
จะไดรับ 1/2 ของมรดก (สามสวน)  แมจะไดรับ 1/3  จากสวนที่เหลือ (หนึ่งสวน)  และพอจะไดรับ
จากสวนที่เหลือ (สองสวน) 

แมจะไดรับ 1/3  จากสวนที่เหลือ  เพื่อวาจะไดเพิ่มสวนแบงใหกับพอเพราะสําหรับผูตาย
แลวทั้งสองคนอยูในสถานะเดียวกัน  และเพื่อวาผูชายจะไดรับเทากับสวนไดของผูหญิงสองสวน 

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

I...   } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

À Á Â Ã Ä...H  
ความหมาย  “...และสําหรับบิดาและมารดาของเขานั้น  แตละคนจากทั้งสอง
จะไดหนึ่งในหกจากสิ่งที่เขาไดทิ้งไวหากเขามีบุตร  แตถาหากเขาไมมีบุตรและ
มีบิดามารดาของเขาเทานั้นที่รับมรดกของเขาแลว  มารดาของเขาก็ไดรับหนึ่ง
ในสาม  ถาหากเขามีพี่นองหลายคนมารดาของเขาก็ไดรับหนึ่งในหก  ทั้งนี้
หลังจากพินัยกรรมที่เขาไดส่ังเสียไวหรือหลังจากหนี้สิน...”  (อันนิสาอ : 11) 
 

 ตัวอยาง 
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  1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  และลุงเอาไว  ในกรณีนี้สําหรับแมจะไดรับ 1/3  
ของมรดก  สวนลุงจะไดรับสวนที่เหลือ  

2.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  และลูกชายเอาไว  ในกรณีนี้แบงมรดกออกเปน 6 
สวน  สําหรับแมจะไดรับ 1/6 ของมรดก  สวนลูกชายจะไดรับในสวนที่เหลือ 

 
 

4.  อัตราสวนการรบัมรดกของพอ 
สภาพตางๆ ในการรับมรดกของพอ 

1.  พอจะไดรับจากอัตราสวนที่ถูกกําหนด 1/6 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาผูตายมีผูสืบ
ทายาทที่เปนผูชาย  เชน  ลูกชาย  หลานชาย  หรือทายาทชายที่ลําดับรองลงไป   

2.  พอจะไดรับมรดกจากสวนที่เหลือ  ในกรณีที่ผูตายไมมีผูสืบสันดาน  
3.  พอจะไดรับมรดกจากอัตราสวนที่ถูกกําหนดและจากสวนที่เหลือของมรดกไปพรอมกัน

ในกรณีที่ผูตายมีผูสืบทายาทที่เปนผูหญิง  เชน  ลูกสาว  หลานสาว (ลูกสาวของลูกชาย)  ดังนั้น
เขาจะไดรับจากอัตราสวนที่ถูกกําหนด 1/6 ของมรดก  และจากสวนที่เหลือด่ังที่ไดกลาวผาน
มาแลว 

บรรดาพี่นองชายที่รวมพอแม  หรือพี่นองชายที่รวมพอ  หรือรวมแม  สิทธิ์ในการรับมรดก
ของพวกเขาทั้งหมดจะตกไปเนื่องจากมีพอและปู 

 
ตัวอยาง 

  1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งพอ  และลูกชายเอาไว  ในกรณีนี้สําหรับพอจะไดรับ 
1/6  ของมรดก  สวนลูกชายจะไดรับสวนที่เหลือ  

2.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  และพอเอาไว  ในกรณีนี้แมจะไดรับ 1/3  ของ
มรดก  สวนพอจะไดรับในสวนที่เหลือ 

3.  ผูชายคนหนึ่งเสยีชีวิตลง  โดยทิง้พอ  และลูกสาวเอาไว  ในกรณีนี้ลูกสาวจะไดรับ ๑/๒ 
ของมรดก  สวนพอจะไดรับจากอัตราสวนทีถู่กกาํหนด 1/6 ของมรดก  และจากสวนที่เหลือ 

4.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งพอ  และพี่ชายรวมพอแม  หรือพี่ชายรวมพอหรือ
พี่ชายรวมแมเอาไว  ในกรณีนี้ทรัพยสินทั้งหมดจะเปนของพอ  สิทธิ์ในการรับมรดกของพี่ชายจะตก
ไปเนื่องจากมีพอ 

 
5.  อัตราสวนการรบัมรดกของปู 

ปูที่เปนทายาทมีสิทธิรับมรดก (อัลญัด อัลวาริษ)  หมายถึง  ผูที่ไมมีเพศหญิงมากั้น
ระหวางเขากับผูตาย  เชน  พอของพอ (ปู)  สวนพอของแม (ตา) ไมมีสิทธิในการรับมรดก  
เพราะวามีเพศหญิงมากั้นระหวางเขากับผูตาย 
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การรับมรดกของปูทํานองเดียวกับการรับมรดกของพอ  ยกเวนในกรณีของอัลอุมะริ
ยะตัยนฺ  เพราะแทจริงสําหรับแมในกรณีทั้งสองอยูรวมกับปูจะไดรับ 1/3  จากทรัพยสินทั้งหมด  
และหากอยูรวมกับพอจะไดรับ 1/3  จากสวนที่เหลือ  หลังจากที่แบงตามอัตราสวนที่ถูกกําหนด
ใหแกสามีภรรยาดั่งที่ไดกลาวผานมาแลว  

   
สภาพตางๆ ในการรับมรดกของปู 
1.  ปูจะไดรับจากอัตราสวนที่ถูกกําหนด 1/6 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไข 2 ประการ  คือ  

ผูตายมีผูสืบทายาทที่เปนเพศชาย  และไมมีพอ   
2.  ปูจะไดรับมรดกจากสวนที่เหลือ  ในกรณีที่ผูตายไมมีผูสืบสันดาน  และไมมีพอ     
3.  ปูจะไดรับมรดกจากอัตราสวนที่ถูกกําหนดและจากสวนที่เหลือไปพรอมกัน  ในกรณีที่

ผูตายมีผูสืบทายาทที่เปนผูหญิง  เชน  ลูกสาว  หรือหลานสาว (ลูกสาวของลูกชาย)   
 
ตัวอยาง 

  1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งปู  และลูกชายเอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 
6 สวน  สําหรับปูจะไดรับ 1/6  ของมรดก  สวนลูกชายจะไดรับสวนที่เหลือ  

2.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  และปูเอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 3 
สวน  สําหรับแมจะไดรับ 1/3  ของมรดก  สวนปูจะไดรับในสวนที่เหลือ 

3.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งปู  และลูกสาวเอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 
6 สวน  สําหรับลูกสาวจะไดรับ ๑/๒ จากอัตราสวนของมรดก  สวนปูจะไดรับจากอัตราสวนที่ถูก
กําหนด 1/6 ของมรดกและจากสวนที่เหลือ 

 
6. อัตราสวนการรับมรดกของยาหรือยาย 

ยาหรือยายผูมีสิทธิรับมรดก (อัลญัดดะฮฺ อัลวาริษะฮฺ)  หมายถึง  แมของแม (ยาย) แม
ของพอ (ยา) หรือแมของปูและทายาทหญิงที่สูงขึ้นไป  โดยมาจากฝายพอสองคนและจากฝายแม
หนึ่งคน 

บรรดายาหรือยายไมมีสิทธิในการรับมรดกโดยเด็ดขาดในกรณีที่ผูตายมีแม  ในทํานอง
เดียวกันสําหรับปูไมมีสิทธิในการรับมรดกโดยเด็ดขาดในกรณีที่ผูตายมีพอ 

การรับมรดกของยาหรือยายคนเดียวหรือหลายคนขึ้นไป  จะไดรับ 1/6 ของมรดกตลอดไป  
โดยมีเงื่อนไขวาผูตายตองไมมีแม 

 
ตัวอยาง 
1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งยา  และลูกชายเอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดก

ออกเปน 6 สวน  สําหรับยาจะไดรับ 1/6 ของมรดก  สวนลูกชายจะไดรับสวนที่เหลือ  



8 
 

2.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งยา  แม  และลูกชายเอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดก
ออกเปน 6 สวน  สําหรับแมจะไดรับ 1/6 ของมรดก  สวนลูกชายจะไดรับในสวนที่เหลือ  สิทธิ์ใน
การรับมรดกของยาจะตกไปอันเนื่องจากมีพอ 

 
7.  อัตราสวนการรบัมรดกของลกูสาว 
สภาพตางๆ ในการรับมรดกของลูกสาว 

1.  ลูกสาวคนเดียวหรือมากกวานั้นจะไดรับจากสวนที่เหลือ  เมื่อมีพี่นองชายอยูรวมกับ
นาง  หรืออยูรวมกับพวกนาง 

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

 Ih i j k l  H   
ความหมาย  “สําหรับผูชายนั้นจะไดรับเทากับสวนไดของเพศหญิงสองคน”  
(อันนิสาอ : 11) 
 

2.  ลูกสาวจะไดรับ 1/2  ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาไมมีมุอัศศิบของนาง นั่นคือพี่นองชาย
ของนาง  และไมมีมุชาริกะฮฺ นั่นคือพี่นองสาวของนางรวมอยูดวย   

3.  ลูกสาวสองคนขึ้นไปจะไดรับ 2/3 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาผูตายมีลูกสาวสองคนขึ้น
ไป  และพวกนางก็ไมมีพี่นองชายรวมอยูดวย   

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

Ic d e  f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z { |...H  

ความหมาย  “อัลลอฮฺไดทรงสั่งเสียพวกเจาไวตอบรรดาลูกๆ ของพวกเจาวา
สําหรับเพศชายนั้นจะไดรับเทากับสวนไดของเพศหญิงสองคน  แตถาบรรดา
ลูกๆ เปนหญิงเกินกวาสองคน  พวกนางก็จะไดสองในสามของสิ่งที่เขาไดทิ้งไว  
และถาลูกเปนหญิงคนเดียวนางก็จะไดคร่ึงหนึ่ง...”  (อันนิสาอ : 11) 

 
ตัวอยาง 
 1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งยา  ลูกสาว  และลูกชายเอาไว  ในกรณีนี้จะแบง

มรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับยาจะไดรับ 1/6 ของมรดก  สวนลูกชายและลูกสาวจะไดรับสวนที่
เหลือ   

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

Ih i j k l  H   
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ความหมาย  “สําหรับผูชายนั้นจะไดรับเทากับสวนไดของเพศหญิงสองคน”  
(อันนิสาอ : 11) 

 
  2.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งลูกสาว  และลุงเอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 
2 สวน  สําหรับลูกสาวจะไดรับ1/2  ของมรดก  สวนลุงจะไดรับในสวนที่เหลือ 

3.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  ลูกสาวสองคน  และปูเอาไว  ในกรณีนี้จะแบง
มรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับแมจะไดรับ 1/6 ของมรดก  ปูจะไดรับ 1/6 และลูกสาวสองคนจะ
ไดรับ 2/3 ของมรดก 

 
8.  อัตราสวนการรบัมรดกของหลานสาว (ลกูสาวของลูกชาย) 
สภาพตางๆ ในการรับมรดกของหลานสาว 

1.  หลานสาวคนเดียวหรือมากกวานั้นจะไดรับจากสวนที่เหลือ  เมื่อพี่นองชายมีหลานชาย
ที่อยูในระดับเดียวกันอยูรวมกับนาง  และไมมีผูสืบสันดานที่เปนเพศชายในระดับที่สูงขึ้นไปจาก
นาง  เชน  ลูกชาย 

2.  หลานสาวจะไดรับ 1/2 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาผูตายไมมีพี่นองชายและไมมีพี่
นองสาวรวมอยูดวย  และไมมีผูสืบทายาทระดับที่สูงขึ้นไปจากนาง  เชน  ลูกชาย  หรือลูกสาว 

3.  หลานสาวสองคนขึ้นไปจะไดรับ 2/3 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาผูตายมีลูกสาวสองคน
ข้ึนไปและพวกนางไมมีพี่นองชาย  และไมมีผูสืบสันดานระดับที่สูงขึ้นไปจากพวกนาง     

4.  หลานสาวคนเดียวหรือมากกวานั้นจะไดรับ 1/6 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาไมมี
มุอัศศิบนั่นคือพี่นองชายของนางรวมอยูดวย  และไมมีผูสืบสันดานระดับที่สูงขึ้นไปจากพวกนาง  
ยกเวนลูกสาวเจาของผูรับสิทธิ ๑/๒ ของมรดก  เพราะวานางจะไมไดรับ 1/6 ของมรดกนอกจากวา
จะตองมีผูอยูรวมกับนาง  และเปนบทบัญญัติเดียวกับเหลนสาว (ลูกสาวของลูกชายของลูกชาย) 
อยูรวมกับลูกสาวของลูกชาย  อยางนี้เปนตน     

 
ตัวอยาง 

  1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งลูกสาว  ลูกสาวของลูกชาย  และลูกชายของลูกชาย
เอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 2 สวน  สําหรับลูกสาวจะไดรับ๑/๒ ของมรดก  สวนลูกสาว
ของลูกชายและลูกชายของลูกชายจะไดรับจากสวนที่เหลือ   

2.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งลูกสาวของลูกชาย  และลุงเอาไว  ในกรณีนี้จะแบง
มรดกออกเปน 2 สวน  สําหรับหลานสาวจะไดรับ ๑/๒  ของมรดก  สวนลุงจะไดรับจากสวนที่เหลือ 

3.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งลูกสาวของลูกชายสองคน  และนองชายรวมพอแม
เอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 3 สวน  สําหรับหลานสาวสองคนจะไดรับ 2/3  ของมรดก  
สวนนองชายรวมพอแมจะไดรับจากสวนที่เหลือ 
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4.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งลูกสาว  ลูกสาวของลูกชาย  และนองชายรวมพอ  ใน
กรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับลูกสาวจะไดรับ ๑/๒ ของมรดก  หลานสาวจะไดรับ 
1/6  สวนนองชายรวมพอจะไดรับจากสวนที่เหลือ  
9.  อัตราสวนการรบัมรดกของพี่นองสาวรวมพอแม 
สภาพตางๆ ในการรับมรดกของพี่นองสาวรวมพอแม 

1.  พี่นองสาวรวมพอแมจะไดรับ 1/2 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาผูตายไมมีมุชาริกะฮฺ (พี่
หรือนองสาวของนาง) และไมมีมุอัศศิบ (พี่หรือนองชายของนาง) อยูรวม  และไมมีผูสืบทายาทที่
เปนตนตระกูล  นั่นคือ พอหรือปู  และไมมีผูสืบสันดาน 

2.  บรรดาพี่นองสาวรวมพอแมจะไดรับ 2/3 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาผูตายมีลูกสาว
สองคนขึ้นไป  ไมมีผูสืบทายาท  ไมมีผูสืบทายาทที่เปนตนตระกูลเพศชาย  และไมมีพี่นองชายอยู
รวมกับพวกนาง 

3. พี่นองสาวรวมพอแมคนเดียวหรือมากกวานั้นจะไดรับจากสวนที่เหลือ  ในกรณีไมมีพี่
นองชายอยูรวมกับนางหรืออยูรวมกับพวกนาง  โดยที่ผูชายไดรับสองสวนผูหญิงไดรับหนึ่งสวน  
หรือพวกนางอยูรวมกับผูสืบสันดานที่เปนเพศหญิง  เชน  บรรดาลูกสาว 

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

IA B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ 

a b c d...H  
ความหมาย  “เขาเหลานั้นจะขอใหเจาชี้ขาดปญหา  จงกลาวเถิดวา อัลลอฮฺจะ
ทรงชี้ขาดใหแกพวกเจาในเรื่องของผูเสียชีวิตที่ไมมีมีบิดาและบุตร  คือหากคน
หนึ่งไดเสียชีวิตโดยที่เขาไมมีบุตรแตมีพี่สาวหรือนองสาวหนึ่งคน  นางจะไดรับ
คร่ึงหนึ่งของมรดกที่เขาไดทิ้งไว  และขณะเดียวกันเขาก็จะไดรับมรดกของนาง
หากนางไมมีบุตร  แตถาปรากฏวาพี่สาวหรือนองสาวของเขามีจํานวนสองคน 
ทั้งสองนั้นจะไดรับสองในสามจากมรดกที่เขาไดทิ้งไว...”  (อันนิสาอ : 176) 

 
ตัวอยาง 
1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  พี่สาวรวมพอแม  และพี่ชายรวมแมสองคนเอาไว  

ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับแมจะไดรับ 1/6 ของมรดก  พี่สาวรวมพอแมจะ
ไดรับ 1/2 และพี่ชายรวมแมสองคนจะไดรับ 1/3 ของมรดก  

2.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งภรรยา  พี่สาวรวมพอแมสองคน  และลูกชายของ
พี่ชายรวมพอเอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 12 สวน  สําหรับภรรยาจะไดรับ ๑/๔ ของ
มรดก  พี่สาวสองคนจะไดรับ 2/3  และลูกชายของพี่ชายรวมพอจะไดรับสวนที่เหลือ   
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3.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งภรรยา  พี่สาว  และนองชายเอาไว  ในกรณีนี้จะแบง
มรดกออกเปน 4 สวน  สําหรับภรรยาจะไดรับ ๑/๔  ของมรดก  สวนพี่สาวและนองชายจะไดรับ
จากสวนที่เหลือ   

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

Ih i j k l   H 

ความหมาย  “สําหรับผูชายนั้นจะไดรับเทากับสวนไดของเพศหญิงสองคน”  
(อันนิสาอ : 11) 
 

4.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งภรรยา  ลูกสาว  และนองสาวเอาไว  ในกรณีนี้จะแบง
มรดกออกเปน 8 สวน  สําหรับภรรยาจะไดรับ 1/8 ของมรดก  ลูกสาวจะไดรับ 1/2 และนองสาวจะ
ไดรับจากสวนที่เหลือ 

 
10.  อัตราสวนการรบัมรดกของพี่นองสาวรวมพอ 
สภาพตางๆ ในการรับมรดกของพี่นองสาวรวมพอ 

 1.  พี่นองสาวรวมพอจะไดรับ ๑/๒ ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาผูตายไมมีพี่นองสาวและพี่
นองชายรวมอยูดวย  ไมมีตนตระกูล (อัศลฺ) จากเพศชาย  และไมมีผูสืบสันดานที่ลําดับรองลงมา  
และไมมีพี่นองชายหรือพี่นองหญิงรวมพอแมอยูดวย 

2.  บรรดาพี่นองสาวรวมพอจะไดรับ 2/3 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาผูตายมีลูกสาวสอง
คนขึ้นไปและพวกนางไมมีพี่นองชาย  ไมมีตนตระกูล (อัศลฺ) จากเพศชาย  ไมมีผูสืบสันดานที่
ลําดับรองลงมา  และไมมีพี่นองชายหรือพี่นองหญิงรวมพอแมอยูรวม 

3.  พี่นองสาวรวมพอคนเดียวหรือมากกวานั้นจะไดรับ 1/6 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวานาง
อยูรวมกับพี่นองสาวรวมพอแมคนหนึ่งอยูดวยซึ่งเปนผูรับมรดกตามอัตราสวนที่ถูกกําหนด  ไมมีพี่
นองชาย  ไมมีผูสืบสันดาน  ไมมีตนตระกูล (อัศลฺ) จากเพศชาย  และไมมีพี่นองชายรวมพอแมคน
เดียวหรือมากกวานั้น 

4. พี่นองสาวรวมพอแมคนเดียวหรือมากกวานั้นจะไดรับจากสวนที่เหลือ  ในกรณีไมมีพี่
นองชายอยูรวมกับนางหรืออยูรวมกับพวกนาง  โดยที่ผูชายไดรับสองสวนผูหญิงไดรับหนึ่งสวน  
หรือพวกนางอยูรวมกับผูสืบสันดานที่เปนเพศหญิง  เชน  บรรดาลูกสาว       

 
ตัวอยาง 

  1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  พี่สาวรวมพอ  และพี่ชายรวมแมสองคนเอาไว  
ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับแมจะไดรับ 1/6 ของมรดก  พี่สาวรวมพอจะไดรับ 
1/2  และพี่ชายรวมแมสองคนจะไดรับจากสวนที่เหลือ  
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2.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งภรรยา  พี่สาวรวมพอสองคน  และลูกชายของพี่ชาย
รวมพอเอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 12 สวน  สําหรับภรรยาจะไดรับ 1/4 ของมรดก  
พี่สาวรวมพอสองคนจะไดรับ 2/3  และลูกชายของพี่ชายรวมพอจะไดรับจากสวนที่เหลือ 

3.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  พี่สาวรวมแม  พี่สาวรวมพอแม  และพี่สาวรวม
พอสองคนเอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับแมจะไดรับ 1/6 ของมรดก  พี่สาว
รวมแมจะไดรับ 1/6  พี่สาวรวมพอสองคนจะไดรับ 1/6  และพี่สาวรวมพอแมจะไดรับ ๑/๒ ของ
มรดก     

4.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  พี่สาวรวมพอสองคน  และพี่ชายรวมพอเอาไว  
ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับแมจะไดรับ 1/6 ของมรดก  สวนบรรดาพี่นองสาว
และพี่นองชายจะไดรับจากสวนที่เหลือ   

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

Ih i j k l   H 

ความหมาย  “สําหรับผูชายนั้นจะไดรับเทากับสวนไดของเพศหญิงสองคน”  
(อันนิสาอ : 11) 
 

5.  ผูหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งสามี  ลูกสาว  และนองสาวรวมพอเอาไว  ในกรณีนี้
จะแบงมรดกออกเปน 4 สวน  สําหรับสามีจะไดรับ 1/4 ของมรดก  ลูกสาวจะไดรับ ½ และนองสาว
รวมพอจะไดรับจากสวนที่เหลือ     

 
 

11.  อัตราสวนการรบัมรดกของพี่นองชายหญิงรวมแม 
พี่นองรวมแม (อัลอิควะฮฺลิอุม)  ไมมีความเลื่อมลํ้าระหวางผูชายหรือผูหญิง  บรรดาพี่นอง

ฝายชายจะไมทําใหพี่นองฝายหญิงไดรับในสวนที่เหลือ  โดยที่ทั้งหมดจะไดรับอยางเทาเทียมกัน  
พี่นองฝายชายติดตอกับฝายหญิงก็จะไดรับมรดก  และพวกเขาจะกันสิทธิ์แกผูที่ใกลชิดกลาวคือจะ
กันสิทธิของแมใหไดรับสวนแบงนอยลง 

 
สภาพตางๆ ในการรับมรดกของพี่นองชายหญิงรวมแม 

1.  พี่นองรวมแมชายหรือหญิงคนเดียวจะไดรับ 1/6 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาผูตายไมมี
ผูสืบสันดาน  ไมมีตนตระกูล (อัศลฺ) จากเพศชาย  และมีอยูเพียงคนเดียว 

2.  บรรดาพี่นองรวมแมชายหรือหญิงจะไดรับ 1/3 ของมรดก  โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมี
สองคนขึ้นไป  ไมมีผูสืบสันดาน  และไมมีตนตระกูลจากเพศชาย 

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 
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I y z { | } ~ _ ` a b c d   e 
f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

¤t  H  ]١٢/النساء[ 
ความหมาย  “และถามีผูชายหรือผูหญิงคนหนึ่งถูกรับมรดกในฐานะเปนผูที่ไม
มีบิดาและบุตร  แตเขามีพี่ชายหรือนองชายคนหนึ่ง  หรือมีพี่สาวหรือนองสาว
คนหนึ่งแลวแตละคนจากสองคนนั้นจะไดรับหนึ่งในหก  แตถาพี่นองของเขามี
มากกวานั้นพวกเขาก็เปนผูรับรวมกันในหนึ่งในสาม  ทั้งนี้หลังจากพินัยกรรมที่
ถูกสั่งเสียไวหรือหลังจากหนี้สินโดยมิใชส่ิงที่นํามาซึ่งผลรายอันใด  เปนคําสั่ง
ที่มาจากอัลลอฮฺ  และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูผูทรงหนักแนน”  (อันนิสาอ / 12) 

 
ตัวอยาง 

  1.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งภรรยา  พี่ชายรวมแม  และลูกชายของลุงรวมพอแม
เอาไว  ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 12 สวน  สําหรับภรรยาจะไดรับ 1/3 ของมรดก  พี่ชายรวม
แมจะไดรับ 1/6  และลูกชายของลุงรวมพอแมจะไดรับจากสวนที่เหลือ  

2.  ผูหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งสามี  พี่ชายรวมแมสองคน  และลุงรวมพอแมเอาไว  
ในกรณีนี้จะแบงมรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับสามีจะไดรับ 1/2 ของมรดก  พี่ชายรวมแมสองคน
จะไดรับ 1/3  และลุงจะไดรับจากสวนที่เหลือ 

3.  ผูชายคนหนึ่งเสียชีวิตลง  โดยทิ้งแม  พอ  พี่ชายรวมแมสองคนเอาไว  ในกรณีนี้จะแบง
มรดกออกเปน 6 สวน  สําหรับแมจะไดรับ 1/6 ของมรดก  พอจะไดรับจากสวนที่เหลือ  สวนพี่นอง
รวมแมสิทธิในการรับมรดกจะตกไปเนื่องจากมีพออยู 

 
ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการแบงรับมรดกแบบสวนกําหนด 

ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแบงมรดกแบบสวนกําหนดแบงออกเปน 3 ประเภท  
ดังตอไปนี้ 

 
1.  ในกรณีที่ผลบวกของสวนกําหนด (สิหาม) มีคาเทากับฐานของปญหา (อัศลฺ มัสอะ

ละฮฺ)  เรียกวา “อัลอาดิละฮฺ”  ตัวอยางเชน  ผูตายไดทิ้งสามีและนองสาวเอาไว  มรดกจะแบง
ออกเปน 2 สวน  สําหรับสามีจะไดรับหนึ่งสวนคือ 1/2 ของมรดก  และนองสาวจะไดรับหนึ่งสวนคือ 
1/2 ของมรดก   
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2.  ในกรณีที่ผลบวกของสวนกําหนด (สิหาม) มีคานอยกวาฐานของปญหา (อัศลฺ มัสอะ
ละฮฺ)  เรียกวา “อัน-นากิเศาะฮฺ”  ดังนั้นจะคืนสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิ์รับมรดกแบบสวนกําหนด
ยกเวนสามีและภรรยา  เมื่อสวนแบงยังคงเหลือและไมมีผูรับจากสวนที่เหลือ  พวกเขาเหมาะสมที่
จะรับไปตามสวนแบงที่ถูกกําหนดแกพวกเขา  ตัวอยางเชน  ผูตายไดทิ้งภรรยาและลูกสาวเอาไว  
มรดกจะแบงออกเปน 8 สวน  สําหรับภรรยาจะไดรับหนึ่งสวนคือ 1/8 ของมรดก  และลูกสาวจะ
ไดรับเจ็ดสวนจากอัตราสวนที่ถูกกําหนดคือส่ีสวนและจากสวนที่เหลืออีกสามสวน   

 
3.  ในกรณีที่ผลบวกของสวนกําหนด (สิหาม) มีคามากกวาฐานของปญหา (อัศลฺ มัสอะ

ละฮฺ)  เรียกวา “อัลอาอิละฮฺ”  ตัวอยางเชน  ผูตายไดทิ้งสามีและนองสาวสองคนที่ไมไดรวมแม
เอาไว  หากแบงใหสามี 1/2 ของมรดกจะไมเหลือสิทธิของนองสาวสองคน 2/3  ดังนั้นฐานของ
ปญหาเดิมของกรณีนี้คือ 6   สวนและเพิ่มเปน 7 สวน  สําหรับสามีจะไดรับ 1/2 ของมรดกคือสาม
สวน  และสําหรับนองสาวสองคนจะไดรับ 2/3 คือส่ีสวน  ดังนั้นสวนลดจะเขาไปลดจากสวนแบง
ของแตละคนใหนอยลง   
 


