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 Research on the reliance of the lawyer and the trainees in practice subject on professional in 

identification forgery. Aims to study the cause of the reliance bug and seeking ways to improve the level of 

reliance that the professional. The weight of professional opinion is more acceptable. The examples of the 

trainees of 303 people and its target audience is a lawyer who has experience in the case forgery of 10 were 

used to collect data is questionnaires and in-depth interviews. Data were analyzed using descriptive statistics 

data and data analysis from hypothesis by inferential. The results were as follows: 

 1. Most of the testimony have an understanding of the identification and signature forgery 

reliable evidence rather than witnesses. And that professional testimony has importance to the justice process 

and influence the final verdict in the civil case that doubles as a challenge. To accept the results of the 

professional examination and believed to contribute to the court discretion judge better.  Although professional 

are retired and still have reliable and agreed that the forged, whether realistically. Professional can verify the 

facts and have reliable that the identification by professional has processes and procedures of science that have 

proven true. 

 2.  In the interview, a lawyer with experience in the prosecution of offenses relating to forgery. 

The majority found that there is has reliable problems in the special factors influencing the opinion of 

professional that deviate from true factor. Professional independent on duty and image of the organization is not 

reliable. And may not be reliable. 

 3. Reliable of the lawyer and the trainees practice subject on professional in identification 

forgery. Separate overview data of respondents found that gender, age, education, marital status. Training on 

the identification and private known as a probation officer, correlated with reliable to the professional who work 

in the identification forged.  
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การทาํนิติกรรม สัญญา การก่อ โอน สงวน หรือระงบัซึงสิทธิ อนัมีผลผกูพนักนัโดยชอบ

ระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลอนักฎหมายกาํหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึงอย่างใด        

เมือเกิดขอ้พิพาท ในประเด็นเรืองการปลอมแปลงเอกสารลว้นส่งผลกระทบต่อสิทธิและทรัพยสิ์น

ของผูเ้สียหายเป็นอยา่งมากเพราะมกัเป็นคดีทีมีทุนทรัพยค่์อนขา้งสูง และหากเกียวขอ้งกบัสถาบนั

ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย ์หรือการฉอ้โกงประชาชน ก็จะยงิสร้างความเสียหายเป็นวงกวา้ง 

นอกจากการปลอมแปลงเอกสารสิทธิต่างๆ แลว้ การกระทําความผิดต่อเอกสาร

ราชการ ซึงเจา้พนักงานได้ทาํขึนหรือรับรองในการปฏิบัติหน้าทีนัน เช่น บัตรประชาชน บัตร

ขา้ราชการ แผน่ป้ายทะเบียนรถยนต์ ก็อาจส่งผลพวงให้เกิดอาชญากรรมอืน  ๆตามมาได ้เช่น การปลอม

หนงัสือสญัญา การกรรโชกทรัพย ์การใชพ้าหนะในการทาํผิดกฎหมาย การคา้มนุษย ์การเขา้เมือง

อยา่งผดิกฎหมาย ซึงส่งผลต่อความสงบสุขของสงัคมและเป็นภยัความมนัคง ของประเทศ  

เมือมีการโตแ้ยง้เอกสารสิทธิของคู่กรณีว่าเป็นเอกสารปลอม หรือเมือเจา้พนักงานของ

รัฐไดต้รวจพบการกระทาํความผดิเกียวกบัเอกสาร หากคู่กรณีตกลงกนัไม่ได ้หรือในกรณีทีเจา้พนกังานรัฐ

ตอ้งดาํเนินการดว้ยอาํนาจหนา้ทีรับผดิชอบตามกฎหมาย ก็ตอ้งอาศยัอาํนาจศาลยติุธรรมเป็นทีพึงใน

การพิจารณาพิพากษาลงโทษและบงัคบัคดีตามกฎหมาย ซึงตอ้งมีการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงอนัเป็นทีมา

ของปัญหา 

การดาํเนินคดีในกระบวนการยติุธรรมจะตอ้งใหค้วามกระจ่างชดัและให้ความเชือมนั

ต่อทุกฝ่ายได ้ทงันีคดีโดยทวัไปตอ้งอาศยันาํหนักของพยานหลกัฐานทีมีการสืบสวน สอบสวน ทงัจาก

เจา้หนา้ทีรัฐ หรือทีคู่ความไดเ้สาะแสวงหามา เพือยกขึนเป็นขอ้ต่อสูห้กัลา้งกนั ซึงในกรณีความผิด

เกียวกบัเอกสาร บุคคลธรรมดาทวัไปย่อมไม่อาจพิสูจน์ไดเ้องถึงการปลอมแปลงเอกสารนัน เช่น 

การปลอมลายมือชือ การปลอมตราประทบั การตกแต่งแกไ้ขขอ้ความไม่ว่าจะทาํเอกสารนนัขึนใหม่

ทงัหมด หรือ แกไ้ขแต่บางส่วนก็ตาม ยิงโดยเฉพาะในปัจจุบนั การปลอมแปลงเอกสารมีวิธีการที

แนบเนียน และมีอุปกรณ์ทีช่วยอาํนวยความสะดวกในการปลอมแปลงเอกสารให้ง่ายและสมจริง

มากยงิขึน ซึงวิญ ูชนทวัไปไม่อาจพบความผดิปกติไดใ้นขณะทีมีการใชเ้อกสารนนัว่าเป็นเอกสาร

ทีไดรั้บการปลอมแปลงแกไ้ขหรือไม่ ดงันันผูที้จะมีบทบาทสาํคญัอีกแขนงหนึงในคดีเหล่านีคือ      
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“ผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์เอกสาร” ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ชียวชาญทีศาลตงัขึนหรือผูเ้ชียวชาญซึง

คู่ความไดอ้า้งขึนเป็นพยาน 

ในการพิจารณาของศาลนนั พยานผูเ้ชียวชาญมีฐานะเช่นเดียวกบัพยานบุคคล ประเภท

พยานบอกเล่าทีมีความเห็นจากการตรวจพิสูจน์วตัถุพยานตามวิชาความรู้ทีไดศึ้กษามาเท่านัน มิใช่

พยานชนัหนึงอยา่งประจกัษพ์ยานทีไดรู้้เห็นเหตุการณ์เองโดยตรง จึงมีนาํหนกัเป็นเพียงขอ้มูลส่วน

หนึงทีเขา้มาประกอบกบัเหตุผลอืน  ซึงศาลจะใหน้าํหนกัเพียงใดก็แลว้แต่ดุลพินิจ เพราะศาลยงัตอ้ง

ใชพ้ยานหลกัฐาน กฎหมาย และรายละเอียดอืนอีกในการวินิจฉัยตดัสินคดี โดยเฉพาะในคดีอาญา  

ศาลจะเคร่งครัดและเข้มงวดในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงของพยานหลักฐานมาก แต่หาก

ผูเ้ชียวชาญสามารถชีใหศ้าลเห็นนาํหนกัของพยานหลกัฐานไปในทางใดทางหนึงได ้โดยศาลเกิดขอ้

ลงัเลสงสยั หรือโดยแจง้ชดัปราศจากขอ้สงสยั ก็อาจมีผลต่อคาํพิพากษาตดัสินคดีได ้ 

 ส่วนในคดีแพ่งนนั แมจ้ะยดึหลกักฎหมายไม่ต่างกบัศาลอาญา แต่อาจไม่เขม้งวดนัก

ในเรืองของขอ้เท็จจริง และในทางปฏิบติัก็เปิดช่องใหคู้่ความร้องขอต่อศาลใหด้าํเนินคดีตามวิธีการ

ทีมีการตกลงกนัระหว่างคู่ความได ้หรือทีเรียกว่า “การทา้” แมจ้ะยงัไม่เป็นทีชดัเจนว่าการทา้ จะ

ปรับใชด้ว้ยกฎหมายใด แต่ถา้ศาลเห็นควรเพือความสะดวก รวดเร็ว และความยุติธรรม จะอนุญาต

ตามทีคู่ความร้องขอก็ได ้เช่น การทา้กนัของคู่ความให้ผลการตรวจพิสูจน์เอกสารของผูเ้ชียวชาญ   

เป็นทียติุ ซึงถือว่าเป็นคาํรับขอ้เท็จจริงอนัเป็นทีสินสุดแลว้ และเป็นการสละขอ้ต่อสูอื้นทีคู่ความ

ยกขึนกล่าวอา้ง ซึงศาลจะตดัสินตามเงือนไขของการทา้ทีคู่ความตกลงกนั นนัหมายถึงคดีจะสินสุด

โดยความเห็นของผูเ้ชียวชาญทีตรวจพิสูจน์เอกสารนนั 

ดงันันในคดีความผิดทีมีวตัถุพยานประเภทเอกสารเขา้มาเกียวข้อง ทงัทางแพ่งและ

อาญา ความเชือมนัทีนักกฎหมายมีต่อผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์เอกสาร จึงเป็นสิงสาํคัญ 

เนืองจากนกักฎหมายตอ้งวางแผนในการต่อสูค้ดีของคู่ความ ซึงนกักฎหมายจะตอ้งประเมินนาํหนกั

ของความเห็นผูเ้ชียวชาญ ว่าจะใช้การไดห้รือไม่ จะให้นาํหนักได้มากแค่ไหน และจะมนัใจใน

ความเห็นของผูเ้ชียวชาญว่าจะเพียงพอทีจะส่งผลต่อรูปคดีจนชนะคดีได้หรือไม่ แมก้ารพิสูจน์

เอกสารจะมีขนัตอนการดาํเนินการทีเป็นวิทยาศาสตร์ มีเครืองมือทีไดม้าตรฐานสามารถพิสูจน์ได ้

แต่ไม่ใช่ทุกกรณี เพราะในบางกรณีต้องใช้ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ส่วนตัวที

ผูเ้ชียวชาญสงัสมมาเท่านนั เช่น การตรวจพิสูจน์การปลอมลายมือชือ ซึงเป็นเรืองการให้ความเห็น

ของผูเ้ชียวชาญเท่านนัว่ามีความเห็นเป็นเช่นไร ในกรณีทีจะอา้งพยานผูเ้ชียวชาญก็ตอ้งประเมินว่า

ความเห็นของผูเ้ชียวชาญจะส่งผลต่อทิศทางของคาํพิพากษาอยา่งไร ศาลจะรับฟังหรือไม่ 

การศึกษาวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการใชป้ระโยชน์ จากความเห็น

ของผูเ้ชียวชาญทางด้านการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร โดยทนายความ จึงกาํหนด
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กลุ่มเป้าหมายไปทีทนายความว่า มีความเชือมนัอย่างไรว่าผูเ้ชียวชาญจะสามารถให้ความเห็นทีใช้

พิสูจน์ขอ้เท็จจริงทีเป็นประโยชน์ในศาลได ้เพือเป็นแนวทางเพิมนาํหนกัของพยานผูเ้ชียวชาญ ทีนกั

กฎหมายจะมีความเชือมนัในการทีจะอา้งความเห็น เพือพิสูจน์ขอ้เท็จจริงทีเป็นประโยชน์ในชนัศาล 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือศึกษาความเชือมนัของทนายความและผูเ้ขา้อบรมวิชาว่าความทีมีต่อผูเ้ชียวชาญ

ทางดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

2. ศึกษาสาเหตุทีจะเป็นตวัแปรความเชือมนัต่อผูเ้ชียวชาญทางดา้นการตรวจพิสูจน์ 

การปลอมแปลงเอกสาร 

3. ศึกษาแนวทางในการพฒันาความเชือมนั 

 

3.  ขอบเขตของการวจิยั 

ในการศึกษาครังนี ไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะผูเ้ขา้อบรมวิชาว่าความ

ภาคทฤษฎี รุ่นที 43 ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ในส่วนทีเกียวขอ้งกบั 

1. ขอ้มลูทวัไป ของผูที้เขา้อบรมในหลกัสูตรดงักล่าว 

2. ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรมวิชาว่าความทีมีต่อการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลง

เอกสาร และความสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ทีของผูเ้ชียวชาญ  

3. มุมมองความเชือมั นของผูเ้ข้าอบรมวิชาว่าความ ต่อหลักการและเหตุผลของ

ผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร ในแง่คุณค่าเชิงพิสูจน์ เมือมีการดาํเนิน

กระบวนพิจารณาคดีในชนัศาล 

4. ความยอมรับในผลการพิสูจน์ของผูเ้ชียวชาญทางดา้นการตรวจพิสูจนก์ารปลอมแปลง

เอกสาร 

 

4.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ความเห็นของพยานผูเ้ชียวชาญในการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

โดยเฉพาะลายมือชือ จะมีนาํหนกัมากพอทีศาลจะรับฟังได ้เช่นเดียวกนักบัการตรวจพิสูจน์ในกรณี

อืน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ขอ้มลูประกอบ เมือความเห็นของผูเ้ชียวชาญเป็นทียอมรับมากพอและมีการแกไ้ข

ขอ้กฎหมายทีเกียวขอ้ง  
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2. ทนายความมีความเชือมนัในหลกัการและเหตุผลในการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลง

เอกสารโดยผูเ้ชียวชาญ และสามารถใชค้วามเห็นของผูเ้ชียวชาญนนัในการอา้งอิงพิสูจน์ขอ้เท็จจริง

ทีเป็นประโยชน์ในชนัศาลไดอ้ยา่งดี 

3. เป็นแหล่งขอ้มลูเบืองตน้เพือพฒันาความเชือมนัทีมีต่อผูเ้ชียวชาญใหไ้ปถึงจุดสูงสุด 

 

5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความเชือมนั 

ประพนธ์ สหพฒันา (2556) ไดก้ล่าวไวว้่า ความเชือมนั (Confidence) มีความหมาย

เช่นเดียวกนักบัความเชือถือหรือความไวว้างใจ (Trust) ซึงหมายถึง การให้ความสะดวกสบาย หรือ

ความเชือในความสามารถทีจะทาํใหเ้ราสมหวงัหรือความสามารถทีจะให้การช่วยเหลือเราได ้(กอง

วิจยัสาํนกังานยทุธศาสตร์ตาํรวจ, 2554) 

ทนายความ 

ผูช้าํนาญเกียวกบักฎหมาย หรือผูมี้อาชีพในทางทีเกียวขอ้งกบัการใชก้ฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

หรือผูที้ทาํงานทีเกียวขอ้งกบักฎขอ้บงัคบัต่างๆ ทีใชร่้วมกนัในสงัคม (ดิเรก ควรสมาคม, 2548) 

ผู้เชียวชาญ 

ผูมี้ความรู้ เชียวชาญในทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ การฝีมือ การคา้ หรือการงานทีทาํ หรือ

ในกฎหมายต่างประเทศ ซึงความเห็นของผูน้ันอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยชีขาดขอ้ความใน

ประเด็นแห่งคดีแพ่งไม่ว่าผูน้ันจะมีอาชีพในการนันหรือไม่ก็ตาม (พจนานุกรม แปล ไทย-ไทย 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2558) 

การปลอมเอกสาร 

การปลอมเอกสาร (Forgery) หมายถึง กระบวนการทาํ ใช ้หรือแปลงซึงวตัถุ สถิติ หรือ

เอกสารใดๆ ภายในวตัถุประสงคเ์พือการหลอกลวง สาํหรับ "การปลอมเงินหรือตราสาร" (Counterfeit) 

นนั เป็นความผิดในข่ายเดียวกนัแต่เป็นอีกจาํพวกหนึงซึงมีรายละเอียดแตกต่างออกไป (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี, 2558) 

เอกสารปลอม 

จิตติ ติงศภทิัย ์(ม.ป.ป.) อธิบายไวว้่า “เอกสารปลอม คือ เอกสารทีไม่ไดท้าํ หรือ ไดรั้บ

อาํนาจใหท้าํ โดยผูที้ปรากฏในเอกสารนนัว่าเป็นผูท้าํ เป็นการลวงให้หลงในตวับุคคลผูท้าํเอกสาร 

หรือในลายมือชือของผูท้าํเอกสารนนั แต่ทงันี ตอ้งไม่ใช่เรืองการมอบอาํนาจให้กระทาํการแทนใน

ฐานะตวัการตวัแทนตามกฎหมาย” (นพพงษ ์จูหอ้ง, 2552) 



 

 

5

หยดุ แสงอุทยั (ม.ป.ป.) ไดอ้ธิบายเพิมเติมว่า “การทาํเอกสารปลอม คือ การทาํเอกสาร

ขึนมาใหม่ แสดงให้เห็นว่า เอกสารนีมาจากผูอื้น ไม่ใช่ผูที้ทาํเอกสารนัน และ “ผูอื้น” จะมีตวัตน

หรือไม่ก็ได”้ (วิรัช เมฆอรุโณทยั, 2554) 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 ในการศึกษาวิจัย  “ความเชือมนัของทนายความและผูเ้ขา้อบรมวิชาว่าความทีมีต่อ

ผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร” ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ขอ้มลู ผา่นเอกสาร ตาํรา 

บทความ วิทยานิพนธ ์หนงัสือและสืออิเลก็ทรอนิกส์อืนๆ ทีเกียวขอ้ง โดยจาํแนกไดด้งันี 

1.  แนวคิดเกียวกบัความเชือมนั 

2.  แนวคิดเกียวกบันกักฎหมายและทนายความ 

3.  แนวคิดเกียวกบัพยานผูเ้ชียวชาญ 

4.  แนวคิดเกียวกบัเอกสารและความผดิเกียวกบัเอกสาร 

5.  ทฤษฎีเกียวกบัวตัถุพยานประเภทเอกสารและการตรวจพิสูจน ์

6.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.  แนวคดิเกยีวกบัความเชือมนั 

 ความหมายของความไว้วางใจ (ความไวว้างใจในองคก์าร, 2558) 

 McAllister (1995) ให้ความหมายของความไวว้างใจว่า เป็นสิงทีบุคคลมีความมนัใจ

และตงัใจทีจะกระทาํการทีอยูบ่นพืนฐานของคาํพดู การกระทาํ และการตดัสินใจ ของบุคคลอืน 

 Mayer, Davis, and Schoorman (1995) กล่าวว่า ความตงัใจกระทาํต่อผูอื้นบนพืนฐาน

ความคาดหวงัเชิงบวกทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคล ภายใตเ้งือนไขของความเสียงและการพึงพากนั  

 Rotter (1971) เป็นความคาดหวงัต่อบุคคลเป็นทีน่าเชือถือทงัดา้นคาํพูด การกระทาํ 

คาํมนัสญัญา จากการเขียนหรือใชข้อ้ความของบุคคลหรือกลุ่ม ซึงจะสามารถทาํใหเ้กิดความไวว้างใจ 

 Cook and Wall (1980) กล่าวว่าความไวว้างใจเป็นความเชือมนัต่อเจตนาของเพือน

ร่วมงานและผูบ้ริหาร รวมทงัความมนัใจในความสามารถของเพือนร่วมงานและผูบ้ริหาร 

 Mishra (1996) ไดใ้ห้ความหมายความไวว้างใจไวว้่า เป็นความเต็มใจของบุคคลทีมี

ความมนัคงต่อบุคคลอืน โดยมีความเชือว่าบุคคลนนัเป็นบุคคลทีมีความสามารถ มีความเปิดเผย ให้

ความสนใจห่วงใย และใหค้วามน่าเชือถือ 
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 Robinson (1996) ไดใ้หค้วามหมายความไวว้างใจว่า ความไวว้างใจเป็นความคาดหวงั

ในทางบวก ต่อบุคคลอืนไม่ว่าจะเป็นคาํพูด การกระทาํ หรือการตดัสินใจทีจะกระทาํตามสมควร

แลว้แต่โอกาส  

 

2.  แนวความคดิเกยีวกบันักกฎหมายและทนายความ 

 จากแนวคิดของผูว้ิจัย เห็นว่าวิชาความรู้ในทางกฎหมาย เป็นสิงทีเปิดเผย และถูก

เผยแพร่อยา่งกวา้งขวางเรือยมา บุคคลธรรมดาทวัไปสามารถเขา้ถึงองค์ความรู้ ทฤษฎี และสรรพ

วิชาทงัหลายของวิชากฎหมายไดไ้ม่ยาก และในปัจจุบนัแทบจะกล่าวไดว้่าสามารถเขา้ถึงไดง่้ายเพียง

ปลายนิวสมัผสัดว้ยสืออิเล็กทรอนิกส์ แมก้ระทงัรายการทางโทรทศัน์ วิทยุ และสิงพิมพอื์นๆ ก็มี

เรืองราวและบทความเกียวกับกฎหมายสอดแทรกอยู่มากมาย แต่ถา้นั นจะทาํให้ผูที้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเกียวกบักฎหมายกลายเป็นผูที้มีความพิเศษในเรืองของกฎหมายแลว้ คงไม่มีการบญัญติัคาํ

ว่า “นกักฎหมาย” ขึนมาเพือบ่งชีขอ้แตกต่างเป็นการเฉพาะจากบุคคลทวัไป 

 ผูว้ิจ ัยขอให้ความหมายของคําว่า นักกฎหมาย เพียงในเบืองต้นว่า คือผูที้สําเร็จ

การศึกษาจากสถาบนัระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชา “นิติศาสตร์” ไดรั้บการถ่ายทอดวิชาความรู้ในทาง

กฎหมาย ไดรั้บการบ่มเพาะอบรมคุณธรรมจริยธรรม ถูกทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจในแต่ละ

รายวิชา มีการศึกษาประสบการณ์และแนวทางของนักกฎหมายจากการค้นควา้ คาํอธิบายหลกั

กฎหมาย คาํพิพากษา และคาํพิพากษาศาลฎีกา และได้รับการเพิมเติมประสบการณ์จากสังคม       

นกักฎหมาย สิงเหล่านีเป็นส่วนหนึงทีทาํใหน้กักฎหมาย มีคุณค่าในเชิงความรู้ ถึงพร้อมดว้ยความเขา้ใจ

อย่างลึกซึงในหลกักฎหมาย และวิธีปรับใช้บทกฎหมายตามครรลองแห่งวิชานิติศาสตร์ ต้อง

พากเพียร อุตสาหะ จนบรรลุผลการทดสอบ และไดรั้บการขึนทะเบียนรับรองสาํเร็จการศึกษาเป็น

นิติศาสตร์บณัฑิต เป็นผูมี้จิตวิญญาณในความเป็นนกักฎหมายทีแตกต่างจากบุคคลทวัไป 

 นกักฎหมาย (Lawyer) เป็นคาํรวมทีมีความหมายกวา้งมากรวมถึงผูไ้ดผ้่านการศึกษา

กฎหมายไดป้ริญญาทางกฎหมาย ไม่ใช่หมายความเฉพาะผูที้ประกอบอาชีพทางกฎหมายโดยตรง

เท่านนั บุคคลทวัไป ถา้หากไดศึ้กษากฎหมายและไดป้ริญญาทางกฎหมายย่อมมีสิทธิทีจะไดชื้อว่า

เป็นนกักฎหมายอยา่งเต็มภาคภูมิ (คมกริช วฒันเสถียร, 2540) 

 นกักฎหมาย คือ ผูที้ใชค้วามรู้ทางกฎหมายเป็นวิชาประกอบการงานของตน คาํว่านัก

กฎหมาย จึงไม่จาํกดัแต่เฉพาะทนายความเท่านนั แต่หมายความรวมถึง ผูพิ้พากษา อยัการ ทีปรึกษา

กฎหมาย นิติกร อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ตลอดจนนักกฎหมายในฝ่ายนิติบัญญัติซึงเป็นผูอ้อก

กฎหมาย ในต่างประเทศอาจจะรวมถึงพนกังานสอบสวน ซึงแยกออกมาจากตาํรวจ ไม่ไดขึ้นอยู่กบั

กรมตาํรวจ (จิรนิติ หะวานนท,์ 2543: 19) 
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 จิตติ ติงศภทิัย ์ (ม.ป.ป.) ไดอ้ธิบายความหมายของนกักฎหมาย (Lawyer) ว่าหมายถึง ผู ้

ทีใช้ความรู้ทางกฎหมายเป็นวิชาการประกอบการงานทีตนปฏิบัติในสาขาต่างๆ เป็นคาํรวม

หมายความถึงผูป้ระกอบการงานทางกฎหมายทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่ผูท้าํงานเกียวกบัศาล ทงันี

ท่านไดย้กตวัอยา่งประเภทของนกักฎหมายโดยตรงเกียวกบัวงการศาลยติุธรรมว่าไดแ้ก่ ทนายความ

หรือหมอความ ทนายของแผน่ดินหรืออยัการ ผูต้ดัสินความหรือผูพิ้พากษา ส่วนประเภทนักกฎหมายอืน

นอกวงการยติุธรรม ไดแ้ก่ ผูท้าํงานทางกฎหมายของราชการนอกวงการศาลโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ นิติกร 

ในสาํนกังานกฤษฎีกา อาจารยส์อนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลยัรัฐ ตลอดจนฝ่ายนิติบญัญติัรัฐสภา 

นอกจากนีในภาคเอกชนไดแ้ก่ ทีปรึกษากฎหมายของเอกชนในบริษทั หา้งร้านองคก์รต่างๆ เช่น ทาํ

หนา้ทีร่างสญัญา ใหค้วามเห็นทางกฎหมาย  เป็นตน้ (ดิเรก ควรสมาคม, 2548: 54-55) 

 สมศกัดิ เธียรจรูญกุล ใหค้วามเห็นเกียวกบันกักฎหมายไวด้งันี 

โดยทั วไปตาํรับตาํราทางกฎหมายมกักล่าวถึงประเภทของนักกฎหมายด้วยการดูทีแนวคิดกับ

ลกัษณะการใชก้ฎหมายของบุคคลนนัๆ และจดัแบ่งประเภทนกักฎหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ นกั

กฎหมาย นกันิติศาสตร์ และนกันิติปรัชญา 

                 นกันิติปรัชญา หมายความถึง ผูที้ไดศึ้กษาวิชากฎหมายมาและคน้ควา้หาคาํตอบทียงัมี

ความบกพร่องในศาสตร์ทีศึกษามาแลว้มีการเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายใหม่ๆ จนเป็นที

ยอมรับในแวดวงวชิาการดา้นกฎหมาย นักกฎหมายประเภทนียงัไม่เคยปรากฏขึนในประเทศไทย 

หากมีในต่างประเทศ คนทา้ยๆ ซึงเป็นทีรู้จกักนั คือ ฮนัซ ์เคลเซ่น เป็นตน้ 

                นกันิติศาสตร์ หมายความถึง ผูที้ไดศึ้กษาวิชากฎหมายมาและยงัคงศึกษาคน้ควา้เพือหา

คาํตอบในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมาย เมือเกิดปัญหาทางกฎหมายขึนในบา้นเมืองหรือสังคม แต่

ไม่ถึงกบัเป็นการเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ให้แก่แวดวงแห่งศาสตร์ทีศึกษามา นักกฎหมายใน

กลุ่มนีมีบา้งเป็นทียอมรับในประเทศไทย แต่ก็มีไม่มาก แทบจะนับคนได ้เช่น อาจารยจิ์ตติ ติงศภทิัย ์

เป็นตน้ ส่วนในต่างประเทศมีมากมาย 

 ส่วนนกักฎหมาย หมายความถึง ผูที้ไดศึ้กษาวิชากฎหมายมา นอกเหนือจากสองกลุ่ม

ขา้งตน้ นกักฎหมายกลุ่มนี กระจายอยู่ในทุกแวดวงทีเกียวขอ้งกบักฎหมาย ซึงมีอยู่เต็มไปหมดใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ                 

 การใชก้ฎหมายของผูที้จะเป็นนกักฎหมายตอ้งยนือยูบ่นพืนฐานความถูกตอ้งและความเป็น

ธรรมสาํหรับทุกฝ่าย และใชก้ฎหมายโดยคาํนึงถึงจิตวิญญาณของกฎหมายทีเรียกกนัว่า “เจตนารมณ์

แห่งกฎหมาย” (Spirit of Law) 

 นกักฎหมายตอ้งไม่มองกฎหมายอยา่งเป็นเพียงตวัอกัษรบนหนา้กระดาษทีพร้อมจะใช้

กฎหมายไปในทางทีบิดผนั เพือประโยชน์ของตนและพวกพอ้ง การใชก้ฎหมายลกัษณะนีเป็นการไม่
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เคารพต่อจิตวิญญาณหรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย อีกทงัไม่เคารพต่อศาสตร์ทีตนเองไดร้ําเรียนมา 

เช่นนีแลว้ บุคคลผูน้นัก็ไดชื้อว่า “ทรยศต่อวิชาการทีตนไดร้ําเรียนมา” ซึงแน่นอน ย่อมเป็นการทรยศต่อ

ตนเองดว้ย (สมศกัดิ เธียรจรูญกุล, 2555) 

 นกักฎหมายเป็นเพียงผูเ้ดียวทีไดรั้บการฝึกฝนในวิชากฎหมาย แต่นักกฎหมาย ไม่ใช่

ทุกคนทีจะให้คาํปรึกษาได้ ผูที้ศึกษาวิชากฎหมายในสหรัฐฯ จะพิจารณาตวัเองไดเ้มือสอบผ่าน

การศึกษา ว่าจะไดท้าํงานในแบบทีตวัเองหวงัไวไ้ดห้รือไม่ แต่การใชค้วามสามรถอาจถกูจาํกดั เช่น 

การเป็นทีปรึกษาของรัฐบาลซึงสนใจศึกษาในโรงเรียนกฎหมาย เพือเทคนิคและทกัษะในการทาํงาน แต่

ไม่อาจลาํเสน้ไปเป็นตวัแทนทางกฎหมายเสียเอง (Clark, 2011) 

 สิริกญัญา โฆวิไลกูล และ ประสิทธิ โฆวิไลกูล (2553: 9, 53, 55) ไดร้วบรวมวาทะ

กรรมทีแสดงมุมมองต่อนกักฎหมาย มีส่วนทีน่าสนใจดงันี 

 Pound (n.d.) อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาด ไดก้ล่าวว่า  “LAWYER 

 AS SOCIAL ENGINEER” เมือนักกฎหมายไดรั้บเกียรติว่าเป็น “วิศวกรสังคม” จึงแสดงว่า นัก

กฎหมายต้องเป็นบุคคลผูมี้วุฒิภาวะสูง มีความรู้ ประสบการณ์ เป็นบุคคลผูมี้สติปัญญาสูง                       

มีความเชียวชาญในการวางแผน จดัระเบียบ ของสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนอยู่

ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 Being a lawyer is about serving justice. That’s not only our greatest calling,it’s our 

only calling. การเป็นนกักฎหมาย คือ การรับใชค้วามยติุธรรม นนัมิใช่เป็นการเรียกร้องทีใหญ่ทีสุด

ของเรา มนัเป็นเพียงการเรียกร้องของเราเท่านนั (Rubin, n.d.)  

 A lawyer is learned gentlemen who rescues your estate from your enemies and keep 

it himself. 

 นกักฎหมาย คือ สุภาพบุรุษผูที้ไดรั้บการศึกษาอยา่งดี เป็นผูซึ้งไดช่้วยดูแลทรัพยส์มบติั

ของท่านใหห้ลุดพน้จากศตัรูของท่านและนาํมาเก็บรักษาไวร้าวกบัเป็นของตนเอง (เป็นมุมมองใน

ลกัษณะทีนกักฎหมายไม่น่าไวใ้จ)  

 นักกฎหมายสามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะงานทีเกยีวข้องกบักระบวนการยุตธิรรม

หรือการศาล  ดงันี 

 1. นกักฎหมายทีเป็นผูใ้ชก้ฎหมายโดยตรง หมายถึงผูป้ระกอบการงานดา้นกฎหมายที

อยูใ่นกระบวนการยติุธรรมหรือในวงการศาล ซึงจะเป็นผูใ้ชก้ฎหมายหรือใชห้ลกัการตีความเพือ

วินิจฉัยตัดสินข้อเท็จจริงตามตัวบทกฎหมายทีเกียวข้อง นักกฎหมายในความหมายนีจึงได้แก่ 

ทนายความ ตาํรวจ อยัการ  ผูพิ้พากษา  
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 2. นกักฎหมายทีเป็นผูใ้ชก้ฎหมายโดยออ้ม หมายถึง ผูป้ระกอบการงานดา้นกฎหมายที

อยูน่อกกระบวนการยุติธรรมหรือนอกวงการศาล ซึงเกียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยออ้ม

ไดแ้ก่ ทีปรึกษากฎหมาย ขา้ราชการ/นิติกร ทหารพระธรรมนูญ จ่าศาล เจา้พนกังานบงัคบัคดี เจา้พนักงาน

พิทกัษ์ทรัพย ์พนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการอิสระดา้นกฎหมาย สมาชิกรัฐสภา (ส.ส. ส.ว.) 

เจา้หนา้ทีราชทณัฑ ์ครูอาจารยที์สอนกฎหมาย เป็นตน้ (ดิเรก ควรสมาคม, 2548: 55-56) 

 ความหมายของวชิาชีพ 

 ทางหลกัภาษา “วิชาชีพ” มาจากคาํว่า “วิชา” กบั “อาชีพ” หมายถึง อาชีพทีตอ้งใชว้ิชา

ความรู้ ถา้ไม่มีความรู้พิเศษจะปฏิบติัอาชีพนีไม่ได ้ความรู้นีไดม้าจาก การศึกษาอบรมโดยเฉพาะ 

อนัทีจริงอาชีพ ทุกอาชีพตอ้งอาศยัความรู้ทงันัน แต่วิธีการไดค้วามรู้มานันอาจไม่เหมือนกนั เช่น 

ไดม้าจากบรรพบุรุษ ไดม้าจากการอบรมจากสถานศึกษา เป็นตน้ การอบรมพิเศษนนัจะตอ้งเน้นการอบรม

ทางความคิด ตวัอยา่งของวิชาชีพ ไดแ้ก่ วิชาชีพกฎหมาย แพทย ์บญัชี เป็นตน้ ทงัสามอย่างนีมีการอบรม

ทางความคิดเป็นพิเศษ มิใช่อบรมความรู้ในการทาํงานอยา่งเดียว แต่จะตอ้งอบรมปลกูฝังอุดมคติใน

วิชาชีพนันด้วย ในกรณีนักวิทยาศาสตร์เหล่านีจัดให้เป็นผูเ้ชียวชาญซึงแตกต่างจากวิชาชีพ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิดา้นการปลกูฝังคุณธรรม 

 วิชาชีพต้องมีคุณธรรมประจาํตัวอย่างเช่น วิชาชีพทางการแพทยมี์คุณธรรมประจาํ

วิชาชีพคือความเมตตา วิชาชีพกฎหมายมีคุณธรรมประจาํวิชาชีพคือความยุติธรรม ตรงนีทาํให้การอบรม

อยา่งทีเป็นวิชาชีพแตกต่างจากการอบรมอยา่งอืน เพราะฉะนนันกัเคมี นักวิทยาศาสตร์ นักชีววิทยา มี

การอบรมความรู้เกียวกบัการประกอบอาชีพของตน แต่ไม่ไดบ้อกว่าจะตอ้งมีความเมตตา มีความยุติธรรม 

เพราะฉะนนัอาชีพนกัวิทยาศาสตร์แมจ้ะตอ้งมีความรู้มากมาย เรียกว่า ผูเ้ชียวชาญ จึงไม่ใช่วิชาชีพ 

 วิชาชีพนนั จะตอ้งมีการผกูขาด คนอืนจะมากระทาํไม่ได ้จาํกดัเฉพาะบุคคล บางคน

เท่านันทีจะมาประกอบวิชาชีพได้ สาเหตุแห่งการผูกขาด เนืองมาจากวิชาชีพต้องมีการอบรม

ความคิดเป็นพิเศษ ผูที้ไม่ไดอ้บรมวิชาชีพแบบนีจะเขา้มาประกอบวิชาชีพไม่ได ้และวิชาชีพเป็น

อาชีพทีมีความสาํคญัต่อความอยูร่อดของสงัคม 

 วิชาชีพกฎหมายมีความสาํคญัต่อความอยู่รอดของสังคมดา้นดูแลความสงบเรียบร้อย

และใหค้วามเป็นธรรม ผูที้จะเขา้ทาํอาชีพทีมีความสาํคญัต่อสงัคมจาํเป็นตอ้งเป็นผูที้มีคุณสมบติัเป็น

พิเศษทีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ คนอืนจะกระทาํไม่ได ้เพราะอาจจะเป็นสาเหตุสร้างความเดือดร้อนให้

สงัคม เช่น ลกูความถกูฟ้องร้องว่ากระทาํผดิ พวกทะแนะหรือตีนโรงตีนศาลไม่มีความรู้ขอ้กฎหมาย

ไม่สามารถยกขอ้กฎหมายขึนสูค้ดีได ้
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 องค์ประกอบของวชิาชีพนักกฎหมาย 

 วิชาชีพนกักฎหมายมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 1. องคก์ารวิชาชีพ 

 2. การศึกษาอบรมเป็นพิเศษ 

 3. เจตนารมณ์รับใชป้ระชาชน 

 4. เจา้หนา้ทีของศาล 

 องค์การวชิาชีพ 

 วิชาชีพมีลกัษณะผกูขาดอาชีพไม่ให้คนอืนเขา้มาทาํ แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นอาชีพทีมี

ความสาํคญัและความจาํเป็นต่อความสงบสุขและความอยู่รอดของสังคม การทีบุคคลกลุ่มหนึงเขา้

มาผกูขาดภาระหนา้ทีอนัสาํคญัต่อสงัคมจึงจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมดูแลให้คนกลุ่มนีปฏิบติัหน้าที

อยา่งมีคุณภาพ และมุ่งรับใชป้ระโยชน์ของสังคม การผกูขาดทาํให้ตลาดอาชีพไม่มีการแข่งขนัจึง

อาศยักลไกการแข่งขนัทางธุรกิจมาควบคุมวิชาชีพไม่ได ้คนกลุ่มน้อยสามารถกาํหนดอตัราค่าจา้ง

ไดเ้องแต่ถา้ปล่อยใหค่้าจา้งสูงเกินไปประชาชนยอ่มเดือดร้อน เพราะไม่สามารถสู้ราคาจึงไม่ไดรั้บ

บริการจากวิชาชีพนันๆ ทาํให้เกิดความจาํเป็นตอ้งควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพไม่ให้เอาประโยชน์

ส่วนตนมากเกินไป ใหมุ่้งประโยชน์ของสงัคม หน่วยงานทีเขา้มาควบคุม ไดแ้ก่ องค์การวิชาชีพคือ

ผูป้ระกอบวิชาชีพเข้ามาควบคุมกนัเอง องค์การวิชาชีพส่วนมากมีลกัษณะเป็นอิสระไม่ขึนกับ

รัฐบาล เพราะว่าความเป็นอิสระเป็นเงือนไขสาํคญัของการปฏิบติัหน้าที เช่น วิชาชีพนักกฎหมายมี

ทนายความเป็นเอกชนทีเขา้ไปตรวจสอบการปฏิบติัการทาํงานของเจ้าหน้าทีของรัฐเกียวกบัคดี 

ทนายความจะทาํหนา้ทีอยา่งเป็นผล ตอ้งมีความเป็นอิสระไม่ตกอยูภ่ายใตก้าํกบัของเจา้หนา้ทีของรัฐ 

 หน้าทีขององค์การวชิาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ ควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพและ

การส่งเสริมวิชาชีพ 

 1. หน้าทีควบคุมผู้ประกอบวชิาชีพ ได้แก่ 

  1.1  ควบคุมคุณภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพ วิชาชีพมีความสาํคญัต่อสังคม ความรู้ 

ความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพ จึงเป็นเงือนไขสาํคญัทีทาํให้ผูป้ระกอบวิชาชีพไม่ทาํความเสียหาย

แก่ประชาชน เช่น ถา้แพทยว์ินิจฉยัไม่ได ้ใหย้าไม่ถกู คนไขอ้าจตายได ้ถา้ทนายความไม่รู้กฎหมาย 

ไม่ยนืฟ้องภายในกาํหนดคดีอาจขาดอายคุวาม ทาํใหล้กูความเสียหาย เพราะฉะนัน องค์การวิชาชีพ

จึงตอ้งควบคุมให้ผูป้ระกอบวิชาชีพมีมาตรฐานสูงในระดับหนึง องค์การวิชาชีพจึงจดัทดสอบ

มาตรฐานความรู้อยู่เสมอ ดงันันเนติบณัฑิตยสภาของทุกประเทศจึงทดสอบความรู้ของผูที้จะเขา้

ประกอบวชิาชีพก่อนออกใบอนุญาตให ้



 

 

12

  1.2  ควบคุมวินัยและมรรยาทของผูป้ระกอบวิชาชีพ ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพอยู่ใน

กรอบของวินัยและมารยาทตามทีกําหนด เช่น ทนายความมีมรรยาทข้อหนึงว่าเมือรับเงิน

ค่าธรรมเนียมศาลจากคู่ความมาแลว้ ตอ้งใชเ้งินนนัไปในการยืนฟ้องคดีต่อศาลให้เขา ไม่ใช่เอาเงิน

นนัไปหมุนใชส่้วนตวัก่อน หรือเมือลกูความชนะคดีทนายความรับเงินจากผูแ้พค้ดีแทนลูกความก็

ตอ้งนาํมามอบใหล้กูความของตน 

  1.3  ควบคุมหวงกนัไม่ให้คนอืนเข้ามาแย่งทาํอาชีพ อาชีพนีตอ้งผกูขาด องค์การ

วิชาชีพจึงมีหนา้ทีดูแลไม่ให้คนอืนเขา้มาทาํ องค์การวิชาชีพแพทยจ์ะตอ้งดูแลไม่ให้พยาบาลหรือ

หมอตีทาํงานอยา่งแพทย ์องคก์ารวิชาชีพนกักฎหมายก็มีหนา้ทีดูแลไม่ใหค้นอืนเขา้มาทาํอาชีพอยา่ง

นกักฎหมาย เช่น การรับทวงหนีแทนเจา้หนีเป็นหน้าทีของทนายความทีจะออกหนังสือบอกกล่าว

ทวงหนี การให้คาํปรึกษากฎหมายก็ตอ้งเป็นหน้าทีของทนายความ ผูอื้นประกาศให้คาํปรึกษา

เกียวกบัการทาํสญัญา การดาํเนินคดี การทวงหนีลว้นเป็นการแยง่วิชาชีพทงันัน ซึงองค์การวิชาชีพ

ตอ้งดูแลไม่ใหค้นอืนทาํ เพราะผูป้ระกอบวิชาชีพไดน้ันตอ้งมีมาตรฐานความรู้ความสามารถและ

คุณธรรมอยูร่ะดบัหนึง คนเหล่านนัยงัไม่ไดรั้บการรับรองว่ามีความรู้ความสามารถและคุณธรรมสูง

ถึงมาตรฐาน ถา้ปล่อยใหท้าํอาชีพอาจเกิดอนัตรายแก่ประชาชนทีมาขอใชบ้ริการได ้

 2. หน้าทีส่งเสริมวชิาชีพ 

  2.1  ส่งเสริมความรู้ของผูป้ระกอบวิชาชีพใหมี้ความรู้ความสามารถทนักบัวิทยาการ

ใหม่ ๆ ทีเกิดขึน องค์การวิชาชีพทุกแห่งจัดการเผยแพร่อบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ผูป้ระกอบ

วิชาชีพอยู่เสมอ นอกจากจะอบรมให้ไดม้าตรฐานแลว้จึงตอ้งอบรมให้ทราบเรืองราวใหม่ๆ ดว้ย 

เช่น ในขณะนีมีวิทยาการใหม่เกียวกบัคอมพิวเตอร์ ก็ตอ้งจดัการใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น

กฎหมายคอมพิวเตอร์ การคา้ระหว่างประเทศกาํลงัมีปัญหาเรืองการกีดกนัสินคา้โดยตงัเงือนไขการนาํเขา้

หรือตงักาํแพงภาษี ตอ้งพยายามส่งเสริมใหท้นายความในประเทศมีความรู้เพือทีจะแนะนาํลูกความ

ของตนได ้

  2.2  ส่งเสริมการรักษาผลประโยชน์ของวิชาชีพ คอยดูแลใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพไดรั้บ

ผลประโยชน์ ไม่ใช่ไดรั้บค่าตอบแทนตาํจนเกินไปจนกระทงัไม่สามารถดาํรงชีวิตตามสมควรอยูไ่ด ้

ค่าตอบแทนเกิดจากผูป้ระกอบวิชาชีพกาํหนดกนัเอง องคก์ารวิชาชีพตอ้งเขา้มาดูแลไม่ให้มีการตดั

ราคากนั 

  2.3  ส่งเสริมสถานภาพของผู ้ประกอบวิชาชีพให้มีสถานภาพทีดีของสังคม

สถานภาพในทีนีไม่ไดห้มายถึงสภาพความเป็นอยู่หรือจาํนวนค่าตอบแทนทีได้รับ แต่หมายถึง

ทศันะของผูอื้นทีมีต่อผูป้ระกอบวิชาชีพดว้ย เช่น สมยัก่อนคนไทยมองทนายความว่าเป็นเจา้ถอ้ย

หมอความตีนโรงตีนศาลหมายความว่าผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความเป็นพวกชอบต่อลอ้ต่อเถียง เจา้เล่ห์
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เจา้กล องคก์ารวิชาชีพนกักฎหมายตอ้งแกไ้ขทศันะเหล่านันให้ประชาชนเห็นว่าผูป้ระกอบวิชาชีพ

เป็นบุคคลทีมีคุณค่าต่อสงัคม คอยช่วยเหลือสงัคมสมควรไดรั้บการยกยอ่งเชือถือ 

 การศึกษาอบรมเป็นพเิศษ 

 จากเหตุผลเดียวกันคือ วิชาชีพมีลกัษณะผกูขาดคนอืนเขา้มาประกอบไม่ได ้แต่เป็น

อาชีพทีมีความสาํคญัต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงตอ้งมีการอบรมกนัอย่างพิเศษคือ อบรม

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ทีและอบรมปลกูฝังอุดมคติในการประกอบวิชาชีพว่าวชิาชีพ

ของตนนันทาํเพือสังคม วิชาชีพของตนนันจาํเป็นต่อสังคม ผูป้ระกอบวิชาชีพต้องเสียสละเพือ

สงัคม การศึกษาอบรมทางความคิดของวิชาชีพกฎหมายจะมุ่งปลกูฝังอุดมคติใน 2 ประเด็น คือ 

 1. ปลูกฝังให้ผูป้ระกอบวิชาชีพมีความสาํนึกว่าตนจะตอ้งเป็นผูใ้ห้ความยุติธรรมแก่

ประชาชนไม่ว่าจะประกอบวิชาชีพในสาขาใด ผูพิ้พากษาก็ตอ้งตดัสินอย่างยุติธรรม อยัการก็จะสั ง

ฟ้องอยา่งยติุธรรม ทนายความก็จะตอ้งว่าต่างคดีแทนประชาชนอยา่งยติุธรรมมิใช่ว่าต่างแกต่้างเพือ

ประโยชน์ของลกูความเท่านนั ถา้ลกูความกระทาํผดิควรหาทาช่วยเหลือในแง่กฎหมายว่ามีเหตุทีจะ

ไดรั้บการยกเวน้ความผิด หรือเหตุทีจะไดรั้บการยกเวน้โทษอย่างไร มิใช่บิดเบือนขอ้เท็จจริงให้

กลายเป็นถกูกฎหมาย 

 2. ปลูกฝังให้ผูป้ระกอบวิชาชีพคาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ มิใช่

คาํนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของส่วนตนหรือของหมู่คณะ ใหคิ้ดว่าตนเองเป็นคนของประชาชน ไม่ใช่

เป็นคนของวงการวิชาชีพ เช่น ถา้ทนายความคนอืนไปมีคดีพิพาทกับประชาชน เราในฐานะ

ทนายความต้องช่วยเหลือประชาชน ไม่ใช่ว่าถา้ประชาชนพิพาทกับทนายความแล้วจะไม่มี

ทนายความอืนใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนเลย 

 เจตนารมณ์รับใช้ประชาชน 

 วิชาชีพมีการผกูขาดและในขณะเดียวกนัจาํเป็นต่อการอยูร่อดของสงัคมและความสงบ

สุขของประชาชน ผูป้ระกอบวิชาชีพทุกคนจึงตอ้งคาํนึงตลอดเวลาว่าตนเองนนัประกอบวิชาชีพเพือ

รับใชป้ระชาชนยงิกว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตวั มุ่งไปทีการบริการประชาชนเป็นหลกั ส่วน

ค่าตอบแทนทีจะได้รับจากการใชส้ติปัญญาและแรงงานของตนถือว่าเป็นผลพลอยได้ ในสมยั

โบราณทนายความของประเทศองักฤษเรียกร้องค่าว่าความจากลูกความไม่ได ้ลูกความจะให้ค่าว่า

ความโดยใส่ไวใ้นหมวกขา้งหลงัเสือครุยของทนายความ ทนายความจะไม่มีทางเห็นว่าลูกความให้

ค่าจา้งว่าความเท่าไร ต่อมามีการพฒันาให้แบ่งวิชาชีพนักกฎหมายออกเป็น 2 สาขา คือ Solicitor 

เป็นผูรั้บปรึกษาคดีและกาํหนดค่าใชจ่้ายทงัสินรวมทงัค่าจา้งของ Barrister ดว้ย การรับใชป้ระชาชน

ถือว่าเป็นวตัถุประสงค์ของวิชาชีพจะสังเกตไดว้่าทุกวิชาชีพช่วยเหลือประชาชน เช่น วิชาชีพนัก

กฎหมายมีกิจกรรมใหค้วามช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึงมิไดท้าํกนัเฉพาะหมู่นักกฎหมาย
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เท่านัน แมแ้ต่นักศึกษากฎหมายก็เริมประกอบกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนกนัแลว้ ในระดับผู ้

ประกอบวิชาชีพก็จะมีการช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมาย เช่น ถา้ประชาชนมาขอ

คาํปรึกษาเป็นประชาชนทียากจนไม่สามารถจา้งทนายความได ้ก็จะใหท้นายความช่วยเหลือโดยไม่

คิดค่าตอบแทน 

 เป็นเจ้าหน้าทีของศาล 

 ขอ้นีเป็นองคป์ระกอบเฉพาะของวิชาชีพกฎหมาย เนืองจากการประกอบวิชาชีพนีงาน

หลกัตอ้งไปทาํงานร่วมกนัอยูที่ศาล จึงถือว่าทุกคนเป็นส่วนหนึงของศาล ปฏิบติัหน้าทีร่วมกนัเพือ

รับใช้ประชาชนในดา้นความยุติธรรม ซึงต่างจากวิชาชีพอืน เช่น ถา้แพทยเ์อกชนทีเปิดคลีนิค

ส่วนตวัก็ไม่ถือว่าเป็นเจา้หนา้ทีของโรงพยาบาล แต่ทนายความนนัถึงแมว้่าจะประกอบวิชาชีพของ

ตนเองก็ต้องมาทาํงานทีศาล เป็นส่วนหนึงของกระบวนการยุติธรรม  ในห้องพิจารณาตอ้งมีผู ้

พิพากษา อยัการ และทนายความเขา้ร่วมเพือค้นหาความจริงแห่งคดี เพือวินิจฉัยความถูกตอ้งว่า

ความยติุธรรมควรจะเป็นอยา่งไรในคดีนัน เมือผูพิ้พากษา อยัการ และทนายความต่างคาํนึงว่าตน

เป็นเจา้หนา้ทีของศาลตอ้งทาํงานร่วมกนั การทาํงานในศาลก็จะกลมเกลียวไม่ขดัแยง้กนั ผูพิ้พากษา

จะไม่มีอารมณ์เกรียวกราดกับอัยการและทนายความ อยัการและทนายความก็จะไม่รู้สึกว่าผู ้

พิพากษาจูจี้เรืองมาก เพราะเห็นว่าต่างเป็นส่วนหนึงของกนัและกนั แสดงบทบาทเพือแสวงหาความจริง 

แต่ละคนมีหนา้ทีของตน ถือว่าเป็นกลไกตวัหนึงในระบบ เคารพหนา้ทีซึงกนัและกนั การทาํงานใน

ศาลก็ไม่เกิดขอ้ขดัแยง้ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ในกระบวนการยติุธรรม (จิรนิติ หะวานนท,์ 2543: 25-30) 

 การเป็นนักกฎหมายในอุดมคต ิ

 การเป็นนกักฎหมายตอ้งมีความละเอียดอ่อน หนกัแน่น มนัคง มีความพอดี สิงเหล่านี

ทาํใหล้กัษณะตามอุดมคติของนกักฎหมายเป็นคุณธรรมทีถือกนัว่าเป็นคุณธรรมของผูดี้ (Aristocratic 

Virtue) และความเป็นผูดี้ของนกักฎหมายก็ไดป้รากฏใหเ้ห็นชดัในประวติัศาสตร์แลว้ นักกฎหมาย

สมยัโรมนันนัถือกนัว่าเป็นปราชญเ์ป็นผูใ้หญ่ทีเป็นทีพึงของราษฎร เขาพึงความรู้ของนักกฎหมาย

ในการรักษาความเป็นธรรม ไม่ใช่นกักฎหมายไปรับจา้งเขาว่าความเลียงชีพ ดว้ยเหตุนีจึงเรียกผูที้มา

ติดต่อว่าเป็น Clients ซึงแปลว่า ลกูความ คือมีลกัษณะทีเขามาขอพึงบารมีเพือใหน้กักฎหมายอาํนวย

ความยติุธรรมแก่เขา ประวติัศาสตร์ของหลกัวิชาชีพกฎหมายเป็นอยู่อย่างนีตลอดมา และจึงเกิดมี

ธรรมเนียมของวิชาชีพและลกัษณะของคุณธรรมบางประการของนกักฎหมาย แมปั้จจุบนัวิชาชีพนี

จะมีลักษณะทางธุรกิจมากขึนก็จะยอมให้เบียงเบนไปจากหลักการเป็นทีพึงในการอาํนวย           

ความยติุธรรมไม่ได ้หากนกัวิชาชีพกฎหมายไม่เดินไปตามทางนี ก็ไม่ต่างอะไรจากลูกจา้งของเขา

เท่านนั (สมยศ เชือไทย, 2545: 210) 
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 ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้วิเคราะห์ผลงานในวิชาชีพของนัก

กฎหมายในอุดมคติ 4 ท่าน คือ ศาสตราจารยส์ัญญา ธรรมศกัดิ ศาสตราจารยพ์ระยาอรรถการีย ์

นิพนธ ์(สิทธิ  จุณณานนท)์, ลอร์ดเดนนิง (Baron Denning of Whitchurch) และ ผูพิ้พากษาโอลิเวอร์ 

เวนเดลล ์โฮลม์ส์ แห่งศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (Oliver Wendell Holmes: Associate Justice of 

the United States Supreme Court) แลว้สกดัขอ้มูลต่างๆ ของแต่ละท่านมาพิจารณาไดใ้นประเด็น

ปัจจยัทีสร้างหรือเสริมใหเ้ป็นนกักฎหมายในอุดมคติ ดงัต่อไปนี 

 1. ความกล้าทีจะยดึมนัในความถูกต้องและชอบธรรม (Integrity) 

  ซึงมีความหมายกวา้งขวางและลึกซึงกว่าคาํว่าซือสัตยสุ์จริต โดยยงัหมายความ

รวมถึงความกลา้ทีจะกระทาํการอนัตนเชือมนัว่าเป็นสิงทีถูกตอ้งและชอบธรรมดว้ย ไม่วา่จะมี

ผลกระทบต่อตนเองหรือไม่  หรือแมไ้ม่ไดรั้บการสนบัสนุนหรือถกูคดัคา้นก็ตาม 

 2. ปณธิานแน่วแน่แห่งชีวติ นกักฎหมายในอุดมคติจกัตอ้งดาํรงตนและปฏิบติัหนา้ทีให้

มีผลงานอนัลาํเลิศในวิชาชีพกฎหมายใหจ้งได ้แมจ้ะมีอุปสรรคนานปัการ 

 3. การสร้างผลงานด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกล โดยเฉพาะในการสร้างคน สร้างงาน 

หาทางสร้างความเป็นธรรมใหส้งัคมเท่าทีจะพึงใหไ้ด ้

 4. การใช้อัจฉริยภาพในทางกฎหมายสร้างความถูกต้องและความชอบธรรม  นัก

กฎหมายในอุดมคติท่านจะไม่ยอมวินิจฉยัปัญหาแต่เพียง “ความยุติธรรมตามกฎหมาย” หรือไม่ตก

เป็นทาสของกฎหมายทีบกพร่องความเป็นธรรม แต่จะพยายามทุกวิถีทางทีจะทาํให้เกิดความชอบ

ธรรมในสังคมให้ได ้เช่น การแกค้วามไม่เป็นธรรมของกฎหมายดว้ยการตีความกฎหมายให้เป็น

ธรรม แมจ้ะไดรั้บการคดัคา้นค่อนขา้งรุนแรงว่าทาํหนา้ทีเป็นฝ่ายนิติบญัญติัเสียเอง 

 5. ความเป็นครูสอนวชิากฎหมาย ซึงเป็นปัจจยัทีมีส่วนเสริมความเป็นนักกฎหมายใน

อุดมคติไดม้ากขึน เช่น รักการถ่ายทอดความรู้วิชาทีสอนปลูกฝังความคิดและจริยธรรมให้แก่ศิษย์

รบเร้าใหศิ้ษยบ์รรลุถึงความสาํเร็จในการศึกษาไดผ้ลเป็นเลิศ ขวนขวายหาความรู้เพิมเติม การดาํเนินตน

ในสงัคมอยา่งแม่พิมพที์น่าศรัทธา 

 6. ความถนัดชัดเจนในการใช้ภาษาทางกฎหมาย ซึงเห็นไดว้่าท่านฝึกฝนใชภ้าษาได้

จะแจง้ กระชบัรัดกุม สนั สุภาพ นุ่มนวล เขา้ใจง่าย 

 7. ทีปรึกษากฎหมายของนักกฎหมาย จากชีวประวติัของนกักฎหมายในอุดมคติขา้งตน้                    

ทีปรึกษากฎหมายของนักกฎหมายทีมีบทบาทมากนั นก็คือคู่สมรส แม้คูส่มรสจะไม่ได้เรียน

กฎหมาย แต่สามญัสาํนึก ก็คือหวัใจของกฎหมาย ซึงเมืออยู่ภายใตเ้งือนไขกลา้ยึดมนัในความถูกตอ้ง

และชอบธรรมดว้ยแลว้ ก็ยอ่มจะช่วยทกัทว้งหรือสะกิดแกไ้ขปัญหาต่างๆไดดี้ 
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 8. ความสุขุมคมัภีรภาพ นกักฎหมายในอุดมคติท่านพิถีพิถนัในงานกฎหมายมาก คิด

แลว้คิดอีก ปรึกษาในกรณีทีควรปรึกษาท่านผูรู้้อืน ทบทวนแลว้ทบทวนอีกก่อนทีจะเสนอผลงาน 

 9. โอกาสทองในการสร้างและสังสมความลําเลิศ การครองตาํแหน่งหนา้ทีการงานต่างๆ 

ของนกักฎหมายในอุดมคติ มิใช่เป็นเรืองทีท่านพึงพอใจว่าจะไดเ้สวยสุขเสวยอาํนาจ หากแต่เป็น

เรืองคุณธรรม จริยธรรม และโอกาสให้ท่านสามารถทีจะสร้างและสั งสมผลงานเพือประโยชน์สุข

ของส่วนรวมไดเ้ท่านนั 

 หน้าทีของนักศึกษากฎหมายทีมต่ีอสังคม 

 จากลกัษณะของนกักฎหมายในอุดมคติขา้งตน้ นักศึกษากฎหมายยงัควรตอ้งมีหน้าที

ต่อสงัคมต่อไปนี คือ 

 1. หน้าทีทีมต่ีอประเทศชาติในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยนักศึกษา

กฎหมายควรมีบทบาทสาํคญั 6 ประการดว้ยกนั กล่าวคือ (1) ตอ้งเลือมใสและศรัทธาในระบอบ

ประชาธิปไตย (2) ตอ้งเคารพกฎหมาย (3) ตอ้งตงัใจศึกษาใหดี้ทีสุดเท่าทีจะทาํได ้(4) พึงสนใจและ

ร่วมพิจารณาปัญหาต่างๆ ของสังคมและหาทางแกไ้ข (5) พึงประกอบกิจกรรมเพือประโยชน์ของ

ส่วนรวม (6) พึงช่วยกนัแกไ้ขค่านิยมในสงัคมและค่านิยมใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 

 2. หน้าทีทีมีต่อสังคมในฐานะพลเมืองทีมีความรู้ความสามารถ  สามารถใชค้วามรู้

ความสามารถของตนเองช่วยเหลือสงัคม ใหค้าํแนะนาํหรือช่วยรับเป็นทนายความขอแรงใหแ้ก่ผูค้น

ทีไดรั้บความเดือดร้อน อยติุธรรมหรือช่วยเหลือผูที้ถูกคดโกงเอารัดเอาเปรียบ ให้ไดรั้บความเป็น

ธรรมตามควรแก่โอกาส 

 3. หน้าทีในวชิาชีพกฎหมาย ไดแ้ก่ (1) หน้าทีเกียวกบัการศึกษาวิชากฎหมายโดยตรง 

คือ การเพาะและฝึกฝนความคิดเห็นในเชิงกฎหมายให้แตกฉานลึกซึง และการฝึกฝนสร้าง

บุคลิกภาพของตนใหเ้ป็นนกักฎหมายในอุดมคติให้จงได ้และ (2) หน้าทีเสริมสร้างเกียรติภูมิของ

สถาบนัการศึกษากฎหมายของตนเองใหดี้ทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

 นอกจากนี นกักฎหมายยงัสามารถใชก้ฎหมายเป็นเครืองมือในการสร้างและปรับปรุง

แกไ้ขสงัคมใหดี้ขึน โดยเนน้ลกัษณะการประสานประโยชน์ของสมาชิกทุกกลุ่มในสงัคม ดงัทีเรียก

กนัว่า “กฎหมายเป็นเครืองมือวิศวกรทางสงัคม” ดงัตวัอยา่งเช่น การสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม

กนัในทางกฎหมายแก่คนยากจนใหไ้ม่ถกูเอารัดเอาเปรียบหรือถกูโกงไดง่้าย 

 อนึง สาํหรับผูที้สอบผา่นไดรั้บประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทยแลว้มกัถือไดว้่าเป็นผูรู้้

กฎหมายทีมีความรู้ความสามารถเป็นทียอมรับกนัในวงกฎหมาย เพราะไดศึ้กษากฎหมายให้จดจาํ

เขา้ใจได ้โดยสามารถประสานเชือมโยงกฎหมายทีจาํเป็นตอ้งศึกษา ทงัในกลุ่มวิชาภาคสารบญัญติั

และภาคสบัญญัติรวมทังกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนําความรู้ทีมีไปประยุกต์ใช้
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วิเคราะห์เขา้กบัปัญหาทีเกิดขึนไดถ้กูตอ้ง ทนัต่อโลกทนัต่อความเปลียนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน ์

ซึงเนติบณัฑิตไทยจะตอ้งมีภาระหนา้ทีดาํรงรักษาเกียรติภูมิแห่งความเป็นเนติบณัฑิตไทย ควบคู่กบั

การรักษาจริยธรรมไวใ้หค้งไดต้ลอดไป ดงัคาํกล่าวทีเป็นขอ้คิดสืบทอดกนัมาอย่างยาวนานว่า “การสอบ

ผา่นเป็นเนติบณัฑิตไทยนนัยากนกั แต่การรักษาความเป็นเนติบณัฑิตไทยนนัยากยิงกว่าหลายเท่านัก” 

(มนตช์ยั ชนินทรลีลา, 2554: 105-110)  

 ทนายความเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายสาขาหนึง โดยมีสิทธิว่าต่างแกต่้าง

ให้แก่คู่ความซึงพิพาทกันทางอรรถคดี ตามหลกัวิชาชีพนักกฎหมาย คือว่าทนายความมีหน้าที

ใหบ้ริการทางวิชาชีพกฎหมายเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่ประชาชน เริมแต่ให้คาํแนะนาํ

หรือคาํปรึกษาทางกฎหมาย ใชสิ้ทธิเรียกร้อง ต่อสูห้รือโตแ้ยง้สิทธิแทนบุคคลผูซึ้งมอบหมายให้ตน

จดัการแทนก่อนขอ้พิพาททีเกิดขึนจะไปสู่การพิจารณาของศาล ตลอดจนไดรั้บการแต่งตงัให้ว่า

ความแทนคู่ความในชันไต่สวนมูลฟ้อง ชันพิจารณาของศาลชันต้น อุทธรณ์หรือฎีกา ในทาง

วิชาการถือว่าทนายความเป็นองคก์รในคดีส่วนอาญาและคดีแพ่ง รวมทงัดาํเนินกระบวนพิจารณา

แทนคู่ความตามกฎหมายอืนดว้ย 

 แต่การทีทนายความซึงถือเป็นผูรั้กษาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมอยู่ดว้ย

ฝ่ายหนึง นอกเหนือจากตาํรวจ อยัการ และศาลแลว้ ทนายความยงัตอ้งติดต่อกบัลูกความซึงไดรั้บ

ความเดือดร้อนในอรรถคดีอีกดว้ย 

 ดงันัน ในการทีทนายความจะได้รับความเชือถือและศรัทธาจากประชาชนจึงได้มี

กฎหมายกาํหนดจริยธรรมในการประพฤติปฏิบติัของทนายความดงัปรากฏอยู่ใน มาตรา 12 (1) (2) 

(3) และ (4) แห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2477 และขอ้บงัคบัของเนติบณัฑิตยสภาว่าดว้ย

มรรยาททนายความและการแต่งกายของทนายความ ซึงยงัคงถือว่ามีผลบงัคบัอยูต่ามมาตรา 88 แห่ง

พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 

 สําหรับจริยธรรมของทนายความนัน สามารถพจิารณาได้ดังน ี

 1. จริยธรรมในส่วนทีเกยีวกบัลูกความ 

  1.1  ตอ้งมีความสุจริตต่อลูกความดังจะเห็นจากมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญัติ

ทนายความ พ.ศ. 2477 ซึงเอาโทษแก่ทนายความ ซึงฉ้อตระบดัสินลูกความ และถือไดว้่าการไม่

ซือสตัยต่์อลกูความถือเป็นความประพฤติมรรยาทเกียวดว้ยสุจริต เป็นความผิดทีร้ายแรงทีสุด ดงั

ปรากฏในฎีกาที 442/2457 ฎ.ศ. 161 ซึงกรมสวสัดิฯ ทรงเขียนไวที้หน้า 164 ว่า “การว่าความย่อม

อาศยัความเฉลียวฉลาด ไหวพริบอนัมีประจาํกบัสรรพการงานทงัปวง แต่กรณีจะตอ้งตงัอยู่บนมูล

แห่งความสตัยจ์ริง สุจริต อนัเป็นหวัใจของกฎหมายและยุติธรรมทงัโลก จึงสามารถให้ชนะไดไ้ม่

เลือกบุคคลไม่เลือกเวลา 
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  1.2  ตอ้งรักษาความลบัของลูกความ ทนายความนันอยู่ในฐานะทีรู้ความลบัของ

ลกูความ ถือเป็นเอกสิทธิและหนา้ทีทีจะไม่เปิดเผยความลบันนั หากเปิดเผยความลบัโดยประการที

น่าจะเกิดความเสียหายย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 เวน้แต่จะไดรั้บ

อนุญาตจากลกูความหรือโดยอาํนาจศาล เช่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตร 92 

วรรค 3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 231 (2) วรรค 2 หน้าทีนีมีอยู่ตลอดไปจน

หลงัจากทีเสร็จคดีไปแลว้ดว้ย แมว้่าจะไปทาํงานทีอืนทีอาจตอ้งนาํความลบัของลกูความทีไดท้ราบ

มาไปเปิดเผยก็ทาํงานนนัไม่ได ้

  1.3  ในการรับว่าคดีของลกูความนนั ถา้หากมีหนทางทีจะประนีประนอมก่อนคดีถึง

ศาลยอ่มเป็นสิงทีควรทาํ แมว้่าการประนีประนอมยอมความกนัอาจทาํให้ทนายความไม่ไดค่้าจา้ง 

หรือไดค่้าจา้งนอ้ยลง แต่จะประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายของลกูความมากขึน ดงัปรากฏใน Common 

of Professional Ethics ขอ้ 8. ความว่า “เมือใดอาจมีการผ่อนปรนทีเป็นธรรมไดใ้นขอ้ขดัแยง้

ระหว่างลกูความควรแนะนาํใหล้กูความหลีกเลียงหรือยติุการเป็นความเสีย” 

  1.4  อาชีพการเป็นทนายความมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจแต่เป็นการจรรโลงไวซึ้ง

ความเป็นธรรมในสงัคม ดงันนั มีคดีบางประเภทซึงทนายความไม่ควรรับทาํไดแ้ก่ 

   1. คดีทีทนายความเห็นประจกัษว์่าไม่เป็นธรรม 

  2. คดีทีทนายความเชือว่าลกูความฟ้องหรือต่อสูเ้พือรบกวน 

  3. คดีทีทนายความรู้เห็นเหตุการณ์ซึงตนเองตอ้งเป็นพยานหรืออาจตอ้งเขา้เบิก

ความเป็นพยานทีเป็นเช่นนีก็เพราะทนายความหากไดรั้บว่าคดีในคดีซึงตนตอ้งไปเป็นพยาน อาจทาํ

ใหน้าํหนกัในพยานนนัตอ้งเสียไปเพราะความมีอคติของทนายความ 

  4. คดีทีทนายความไดเ้คยรับปรึกษาหารือหรือไดรู้้เรืองกรณีแห่งคดีกบัคู่ความ

ฝ่ายหนึงแลว้ ภายหลงัไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ทีได้มานันช่วยเหลืออีกฝ่ายซึงเป็น

ปรปักษใ์นกรณีเดียวกนันนั 

  1.5  เมือทนายความไดรั้บว่าความแลว้ตอ้งอุทิศเวลาใหแ้ก่ลกูความในการดาํเนินคดี 

ไม่จงใจขาดนดั ทอดทิงคดี 

  1.6  ค่าทนายความ การรับว่าความยอ่มไม่เหมือนกบัธุรกิจการคา้ซึงมุ่งถึงกาํไรเป็น

สาํคญั แมต้ามกฎหมายจะถือว่าการว่าความเป็นสัญญาจา้งทาํของก็ตาม แต่ถือว่าเป็นกิจกรรมเพือ

การอาํนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน แมว้่าการรับว่าความของทนายความจะต้องมีการเรียก

ค่าตอบแทนบา้งก็ตาม แต่จะกาํหนดค่าตอบแทนเกินสมควรมิได ้เพราะเป็นการขดัต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ส่วนทีกาํหนดไวเ้กินสมความ ย่อมเป็นโมฆะตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 133,135 
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  ด้วยเหตุนีการเรียกเงินค่าว่าความหรือการทําสัญญาจ้างว่าความจึงต้อง

ระมดัระวงัใหม้าก โดยเฉพาะอยา่งยงิการตกลงค่าว่าความโดยวิธีสญัญาแบ่งเอาจากทรัพยสิ์นทีเป็น

มลูพิพาท อนัพึงไดแ้ก่ลกูความซึงมีคาํพิพากษาศาลฎีกาอยูห่ลายเรืองเช่น  

  คาํพิพากษาศาลฎีกาที 871/2486 สัญญาจ้างว่าความตกลงกนัว่าเรียกร้องเงิน

แสนบาท จะไดค่้าจา้ง 2 หมืนบาท ถือเป็นหลกัคาํนวณตามมากนอ้ยตามส่วนทีจะไดด้งันี ถือว่าเป็น

ขอ้สัญญาแบ่งเอาส่วนจากทรัพยสิ์นทีพิพาทขดัต่อพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2477 มาตรา 

12(2) เป็นโมฆะ และจะฟ้องเรียกค่าจา้งตามสมควรไม่ไดด้ว้ย 

  คาํพิพากษาศาลฎีกาที 492/2511 สัญญาจา้งว่าความซึงมีขอ้ความว่า ฟ้องเรียก

ทรัพยสิ์นเป็นมูลค่าประมาณ 25 ลา้นบาท ขอคิดค่าจา้งรวมเป็นเงิน 12 ลา้นบาท ถา้เรียกร้องได้

มากกว่านี ก็ไม่เพิมขึนนนั แมจ้ะเป็นการกาํหนดค่าจา้งไวค้รึงหนึงของจาํนวนทุนทรัพยที์จะฟ้อง

เรียกร้องจากจาํเลยก็ตามแต่ขอ้ความทีเขียนต่อไปว่า “แต่ถา้ไดน้อ้ยกว่าทีกะประมาณไวนี้ ให้ลดลง

ตามส่วนจาํนวนเงินทีไดม้า”  ดงันี เป็นการแสดงอยู่ว่าถา้ศาลตดัสินให้น้อยกว่าจาํนวนเงินทีฟ้อง 

ทนายความก็จะเรียกค่าจา้งเอาจาํนวนครึงหนึงของจาํนวนทุนทรัพยที์ศาลตดัสินให้เสมอไปจึงเป็น

การทาํสญัญาเรียกค่าจา้งว่าความโดยวิธีแบ่งเอาส่วนจากทรัพยสิ์นทีเป็นมูลพิพาทอนัจะพึงไดแ้ก่

คู่ความนั นเอง นอกจากนี พฤติการณ์ในเรืองนีก็เห็นไดช้ัดว่า ทนายความจดัทาํสัญญาตลอดจน

ปฏิบติัต่อสูค้วามไดก้ระทาํไปเกินขอบเขตแห่งความเป็นธรรมอยู่มาก สัญญาทีโจทก์นาํมาฟ้องจึง

เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน สัญญาจึงตกเป็นโมฆะตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 113 โจทกไ์ม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามฟ้อง 

  ปัญหาจึงมีอยูว่่าจะกาํหนดสินจา้งค่าทนายความอตัราอยา่งไรซึงยอ่มเป็นเรืองที

ไม่มีมาตรฐานอนัจะยดึเป็นหลกัแน่นอนได ้เพราะคดีความแต่ละเรืองมีงานทีตอ้งทาํแตกต่างกนั ใน

เรืองนีถ้าหากเปรียบเทียบจรรยาบรรณของทนายความอเมริกันดังได้ก ําหนดไวใ้น Cod of 

Professional Responsibility and Code of Judicial Conduct ปี 1971 ดงันี 

  จรรยาบรรณขอ้ 2-106 ค่าทนายความ 

  1. หา้มทนายความตกลงเรียกร้อง หรือเรียกเก็บค่าทนายความซึงผิดกฎหมาย 

หรือค่าทนายความทีเห็นไดช้ดัว่าแพงเกินไป 

  2. ค่าทนายความทีเห็นไดช้ดัว่าแพงเกินไป คือ ค่าทนายความซึงทนายความ

ตามปกติธรรมดา เมือไดพิ้จารณาขอ้เท็จจริงต่าง ๆ แลว้ ย่อมยืนยนัไดแ้น่ชดัว่าแพงเกินสมควร (in 

excess of a reasonable fee) ขอ้เท็จจริงทีจะใชป้ระกอบในการชีขาดเกียวกบัความสมควรของค่า

ทนายความ รวมถึงขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี 
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  1. เวลาและกาํลงังานทีตอ้งใช ้ความซบัซอ้นและยุ่งยากของปัญหาทีเกียวขอ้ง 

รวมทงัความชาํนาญทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินการทางกฎหมายอยา่งรัดกุม 

  2. เมือไดย้อมรับทาํงานเป็นการเฉพาะแลว้ ทนายความอาจไม่มีโอกาสรับจา้ง

ทาํงานจากลกูความรายอืน ถา้เป็นทีทราบแก่ลกูความคนนนัอยูแ่ลว้ 

  3. การคิดค่าทนายความตามธรรมเนียมแห่งทอ้งถิน สาํหรับงานทาํนองเดียวกนั 

  4. จาํนวนเงินทีเกียวขอ้งและผลลพัธที์ได ้

  5. ความจํากัดจ ําเขียของเวลาทีลูกความกําหนดมา หรือจํากัดจ ําเขียโดย

พฤติการณ์อืน  

  6. สภาพและระยะเวลาแห่งความสมัพนัธใ์นทางวิชาชีพกบัลกูความ 

  7. ความชาํนิชาํนาญ ชือเสียง และความสามารถของทนายความคนเดียวหรือ

หลายคน ซึงดาํเนินการใหล้กูความ 

  8. ค่าทนายความทีตกลงกนันนัเป็นค่าทนายความทีคิดเป็นเงินตายตวัหรือเป็น

ค่าทนายความทีขึนอยูก่บัผลของงาน (เช่นชนะคดี) 

  9. หา้มทนายความตกลง เรียกร้อง หรือเรียกเก็บค่าทนายความแบบทีขึนอยู่กบั

ผลของคดี ในการเป็นทนายความใหจ้าํเลยในคดีอาญา 

 2. จริยธรรมในส่วนทีเกยีวกบัศาล 

  2.1  ทนายความตอ้งรับว่าคดี ในเมือผูพิ้พากษาไดข้อแรงให้เป็นทนายแกต่้างจาํเลย

ในคดีอาญา เวน้แต่จะมีขอ้แกต้วัโดยสมควรในอนัทีจะไม่รับว่าคดีให ้

  2.2  เคารพยาํเกรงศาล ไม่ดูหมินศาล หรือผูพิ้พากษาในศาลหรือนอกศาลอนัเป็น

การกระทาํใหเ้สือมเสียอาํนาจศาลหรือผูพิ้พากษา ซึงในบางกรณีอาจเป็นการละเมิดอาํนาจศาลตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 ไดแ้ก่ ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล 

หรือกระทาํการอืนตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 31 (1) ถึง (5) เป็นตน้ 

  2.3  ไม่กล่าวความหรือทาํเอกสารเท็จ หรือใชก้ลอุบายให้ศาลหรือเจ้าพนักงาน

บงัคับคดีหลงโดยใช่เหตุ หรือกระทาํการใดๆ เมือทราบคาํสั งหรือคาํพิพากษาของศาลทียงัไม่

เปิดเผย 

  2.4  ควรรักษาเวลาของศาล โดยมาศาลตรงตามเวลาทีนดัหมาย 
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 3. จริยธรรมในส่วนทีเกียวกับฝ่ายตรงกันข้าม อันได้แก่ ทนายความ ตัวความ และ

พยานฝ่ายตรงข้าม 

  3.1  ในส่วนทีเกียวกบัทนายฝ่ายตรงขา้ม 

  แมว้่าทนายความฝ่ายตรงขา้มจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกนัในทางคดีแต่ตอ้งระลึกว่า

ต่างกระทาํหนา้ทีเพือประโยชน์ของลกูความ เพือจุดประสงคคื์อความยติุธรรม ทนายความนนัไม่ใช่

ตวัความ ตอ้งไม่เอาตวัเขา้ไปเป็นตวัความคู่กรณีเสียเอง 

  3.2  ในส่วนทีเกียวกบัตวัความและพยานฝ่ายตรงขา้ม 

  ลกูความมกัอยากใหท้นายทบัถมเหยยีบยาํฝ่ายตรงกนัขา้มกบัตนให้ย่อยยบั จึง

เป็นหน้าทีทีทนายความตอ้งชีแจงให้ลูกความเข้าใจและตอ้งปฏิบัติต่อตัวความอีกฝ่ายหนึงและ

พยานอยา่งสุภาพระหวา่งซกัพยานและคู่ความในศาล  

 4. จริยธรรมในส่วนทีเกยีวกบัการหาคดีมาทํา ได้แก่ 

  4.1  ทนายความจักตอ้งไม่หาคดีมาทาํโดยหลอกลวงหรืออวดว่าเก่งกว่า หรือมี

ความสามารถมากกว่าทนายคนอืน ดงัจะเห็นจากมรรยาททนายความ พ.ศ. 2482 ขอ้ 4 ห้าม “ใช้

อุบายขอ้ใดขอ้หนึงดงักล่าวต่อไปนี เพือจะจูงใจใหผู้ใ้ดมอบคดีมาให ้

  4.2  หา้มมิใหท้นายความแยง่ความในคดีทีมีทนายความอืนว่าต่างแกต่้างอยูแ่ลว้ เวน้

แต่ 

  4.2.1  ไดรั้บความยนิยอมจากทนายทีว่าความอยูใ่นเรืองนนั 

  4.2.2  มีเหตุผลควรเชือว่าตวัความไดถ้อนทนายความคนก่อนแลว้ 

  4.2.3  ทนายความผูที้ว่าคดีความในเรืองนันปฏิเสธ หรือแสดงความไม่สมคัร

ใจทีจะว่าคดีต่อไป (ขอ้ 10 ของมารยาททนายความ พ.ศ. 2482) 

  4.3  ทนายความจะทาํการโฆษณาหรือยอมใหผู้อื้นประกาศโฆษณาดว้ยประการใด 

ๆ โดยรู้ซึงชือ คุณวุฒิ หรือตาํแหน่งทีอยู ่หรือสาํนกังานอนัเป็นไปในทางโออ้วดเป็นเชิงชกัชวนให้

ผูมี้อรรถคดีมาหาเพือเป็นทนายว่าความมิไดเ้วน้แต่จะไดแ้สดงชือ ทีอยู่ และชนัของทนายความ

พอสมควรโดยสุภาพ (ขอ้ 13 ของมรรยาททนายความ พ.ศ. 2482) 

 5. จริยธรรมในส่วนทีเกยีวกบัประชาชนโดยส่วนรวม 

  เนืองจากทนายความเป็นวิชาชีพทีต้องรักษา ไวซึ้งเกียรติและความศรัทธาจาก

ประชาชน ดงันนั ทนายความควรปฏิบติัดงัต่อไปนี 

  5.1  ส่งเสริมความยติุธรรมดว้ยวิถีทางของกฎหมาย 

  5.2  ตอ้งคดัคา้นไม่ให้ผูที้ขาดคุณสมบติั มีประวติัหรือพฤติการณ์อนัไม่เหมาะสม 

เขา้มาร่วมวิชาชีพ 
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  5.3  ไม่ส่งเสริมการทาํผดิกฎหมาย 

  5.4  ไม่แนะนาํใหอ้าศยัช่องว่างของกฎหมาย ทาํความเสียหายแก่คนอืน การควบคุม

และสภาพบงัคบั  

   ในเรืองการควบคุมบรรดาทนายความทังหลาย ให้อยู่ในจริยธรรมนัน เป็น

หนา้ทีของสภาทนายความ ทงันีเป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาทนายความ พ.ศ. 2528 

  ทงันี ตามพระราชบญัญติัสภาทนายความฯ ดงักล่าว ไดก้าํหนดสภาพบงัคบัไว้

แก่ทนายทีฝ่าฝืนจริยธรรมหรือมรรยาททนายความไวด้งันี 

  1. ภาคทณัฑ ์

  2. หา้มทาํการเป็นทนายความมีกาํหนดไม่เกิน 3 ปีหรือ 

  3.  ลบชือออกจากทะเบียนทนายความ 

  ในกรณีการประพฤติผดิมรรยาททนายความเลก็น้อยและเป็นความผิดครังแรก 

ทนายความผูน้นัอาจถกูเพียงว่ากล่าวตกเตือน หรือใหท้าํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือไวก่้อนก็ได ้

  เมือบุคคลใดไดรั้บความเสียหายจากการประพฤติผิดมรรยาทของทนายความ 

ยอ่มสามารถทาํไดโ้ดยยนืคาํกล่าวหาเป็นหนงัสือต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความภายใน 1 ปี 

นบัแต่รู้เรืองการประพฤติผดิมรรยาททนายความและรู้ตวัผูป้ระพฤติผดิ แต่ทงันีตอ้งไม่เกิน 3 ปี นับ

แต่วนัประพฤติผดิมรรยาททนายความ หรือไดรั้บแจง้ว่ามีการประพฤติผิดมรรยาททนายความจาก

ศาล พนกังานอยัการหรือพนกังานสอบสวน หรือปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามี

พฤติการณ์อนัสมควรใหมี้การสอบสวนมรรยาททนายความผูใ้ด 

  ในการสอบสวนดังกล่าวนัน คณะกรรมการมรรยาททนายความจะแต่งตัง

ทนายความไม่นอ้ยกว่า  3 คน เป็นคณะกรรมการสอบสวนและจะดาํเนินการสอบสวนจนกระทงัสงั

ลงโทษเมือปรากฏความจริง หรือสงัจาํหน่ายคดี หรือสงัยกคาํกล่าวหาอยา่งหนึงอยา่งใดต่อไป (ไชยยศ 

เหมะรัชตะ, 2531: 39-47) 

 6. จริยธรรมของทนายความในการปฏิบัตตินนอกศาลพอจะแบ่งได้ดังนี 

  6.1  ทนายความจะตอ้งแบ่งแยกงานในหนา้ทีทนายความกบังานส่วนตวัออกจากกนั

ใหไ้ด ้ไม่ควรจะเอางานของตวัความกบังานของตนเองไปปะปนกนัหรือมีผลประโยชน์เกียวพนักนั 

ทนายความไม่ควรสนิทสนมกบัตวัความมากจนเสียงาน เช่น ใหค้วามสนิทสนมคุน้เคยเล่นหัว หรือ

มีความสมัพนัธท์างชูส้าว หรือใชจ่้ายเงินร่วมกนัจนแยกกนัไม่ออกว่างานนันเป็นงานส่วนตวัหรือ

เป็นงานในหนา้ทีทนายความ การปฏิบติัตนดงักล่าวนัน นอกจากจะเป็นการกระทาํทีไม่เหมาะสม

กบัหนา้ทีทนายความแลว้ในบางครังความสนิทสนมกบัตวัความจนเกินกว่าเหตุนนัอาจมีผลกระทบ

ใหก้ารปฏิบติังานตามหนา้ทีของตนเสียหายได ้
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  6.2  การให้คาํปรึกษากบัตัวความนันจะต้องทาํในสถานที และเวลาทีเหมาะสม 

ส่วนใหญ่แลว้ควรคาํปรึกษาตวัความ ณ สาํนักงานของตนในเวลาทีเหมาะสมกบัการงานชนิดนัน 

ทนายความไม่ควรจะไปพบหรือใหค้าํปรึกษาตวัความทีบา้นหรือสถานทีอืนทีไม่เหมาะสม เช่น ใน

ร้านอาหาร ในสถานทีเริงรมย ์ทนายความควรจะให้ตวัความมาพบตนทีสาํนักงาน เวน้แต่ในกรณี

จาํเป็นทีตวัความเจ็บป่วย หรือตวัความเป็นผูสู้งวยัวุฒิ หรือคุณวุฒิ หรือมีเหตุผลอืนอนัเป็นเหตุ

ชวัคราว ทนายความจึงจะควรไปพบตัวความ ณ ทีอืนนอกสาํนักงานของตนได ้นอกเหนือจาก

ขอ้ยกเวน้ดังกล่าวแลว้ต้องถือเป็นระเบียบปฏิบัติว่าตัวความทุกคนจะต้องมาพบทนายความที

สาํนกังานเพือแสดงถึงการใหเ้กียรติทนายความ ในทางกลบักนัการทีทนายความตอ้งไปพบตวัความ 

ณ ทีอืนนอกสาํนกังานของตนนนั อาจถกูมองไดว้่าทนายความนันเป็นผูรั้บใชสุ้ดแต่ตวัความจะสั ง

ใหไ้ปพบ ณ ทีใด ซึงเป็นอุปสรรคต่อการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และการปฏิบติัหนา้ทีของทนายความ

เป็นอยา่งยงิ 

  6.3  ในการปฏิบติัหนา้ทีทนายความนนั ทนายความตอ้งมีบุคลิกลกัษณะทีดี มีความสุภาพ

เรียบร้อยถ่อมตนมีความพร้อมทีจะปฏิบติัหนา้ทีใหก้บัตวัความอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความตืนตวัที

จะรับฟังปัญหา และแสดงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นและตรงไปตรงมา การแต่งกายของ

ทนายความก็มีส่วนทาํใหท้นายความมีความเชือมนัในตนเองและสร้างความเชือถือให้กบัตวัความ

ดว้ย ทนายความจะตอ้งแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีระเบียบ แต่มิใช่ตอ้งแต่งตวัหรูหราดว้ยเสือผา้

ราคาแพง การมีบุคลิกลกัษณะทีดี การวางตนทีเหมาะสม สุภาพเรียบร้อยนันเป็นภาพพจน์ทีดี

สาํหรับทนายความ และเป็นปัจจยัในความสาํเร็จของการประกอบวิชาชีพทนายความอีกดว้ย 

  6.4  ทนายความจะตอ้งรับฟังความคิดเห็นของตวัความหรือคู่ความฝ่ายตรงขา้มหรือ

ทนายความของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุขุมรอบคอบ แลว้นาํความคิดเห็นเหล่านนันมาพิจารณา

ประกอบกบัขอ้เท็จจริงทีไดส้อบสวนมาทงัหมด เพือพิจารณาว่าความคิดเห็นใดเป็นความคิดเห็นที

ตรงไปตรงมามีเหตุผลควรรับฟัง และความคิดเห็นใดเป็นความคิดเห็นทีมีอคติไม่ควรรับฟัง ความคิดเห็น

ใดควรทีจะคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงเพิมเติม และความคิดใดเป็นขอ้เท็จจริงทียติุแลว้ ทนายความจะตอ้ง

พิจารณาแยกปัญหาและแนวความคิดนนัใหก้ระจ่างชดัเจนว่าอะไรคือขอ้เท็จจริง และอะไรคือความคิดเห็น 

อยา่นาํความคิดเห็นไปปนกบัขอ้เท็จจริงจนหลงขอ้เท็จจริง 

  6.5  ทนายความทีปฏิบัติหน้าทีให้กับตัวความนันไม่ควรทีจะเอาผลประโยชน์

ส่วนตวัเขา้ไปเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจปฏิบติังานตามหน้าที การตดัสินใจในขนัตอนใดขนัตอน

หนึงของทนายความนนัจะตอ้งเป็นไปตามเหตุผลความถูกตอ้งและประโยชน์ของตวัความเท่านัน 

ไม่ควร เอาเหตุผลทีเป็นประโยชน์ส่วนตนเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจว่า ควรทาํอย่างไรหรือไม่

ควรทาํอยา่งไร เช่น การทีทนายความคิดวิธีปฏิบติังานให้ตวัความไวห้ลายวิธี วิธีการหนึงเป็นวิธีที
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ถกูตอ้งแต่ไดค่้าทนายความนอ้ย แต่อีกวิธีหนึงก็เป็นวิธีทีถกูตอ้งเหมือนกนั แต่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก

และทนายความจะได้ค่าทนายความมาก การทีทนายความจะเลือกวิธีทีตนไดป้ระโยชน์จากค่า

ทนายความมากๆ นัน เป็นการไม่ถูกต้อง ถือได้ว่า เป็นการตัดสินใจปฏิบัติหน้าทีโดยเอา

ผลประโยชน์ของตนเขา้ไปเกียวขอ้งมิไดต้ดัสินใจปฏิบติัหนา้ทีอยา่งตรงไปตรงมาตามหลกัวิชาชีพ

ทีถูกตอ้ง การทีเอาผลประโยชน์ของตนเข้าไปเกียวข้องกับการปฏิบติังานวิชาชีพนันมีโอกาสที

ผิดพลาดและเสียหายได้มาก เพราะทนายความจะห่วงใยระมดัระวงัแต่ผลประโยชน์ของตน

จนกระทงังานของตวัความนนัเสียหายหรือไดผ้ลไม่สมบูรณ์ 

  6.6  การตดัสินใจรับทาํงานชินใดหรือไม่นัน อย่านาํเหตุผลเฉพาะเงินค่าจา้งเพียง

ประการเดียวเข้ามาตดัสินว่าควรจะทาํงานชิ นนันหรือไม่ การคิดเงินค่าทนายความนันควรจะ

กาํหนดหลกัเกณฑ์ไวใ้ห้เป็นมาตรฐาน เพือให้ตวัความเลือกชาํระค่าทนายความตามวิธีการทีเขา

พอใจและสามารถจะปฏิบติัได ้เช่น การคาํนวณค่าทนายความจากจาํนวนทุนทรัพยที์พิพาท หรือ

การคาํนวณค่าทนายความจากระยะเวลาทีทนายความตอ้งปฏิบติังานให้กบัตวัความเป็นเดือน เป็น

วนั หรือเป็นชวัโมง และทีสาํคญัทีสุดก็คือทนายความจะตอ้งไม่กาํหนดค่าทนายความโดยถือเอา

ความแพช้นะเป็นเกณฑ ์หรือคาํนวณจากทรัพยสิ์นทีไดม้าจากการเป็นความเป็นเกณฑ์ในการคิดค่า

ทนายความ 

  6.7  เมือกรณีมีเหตุจาํเป็นตอ้งเขา้ช่วยเหลือว่าความให้โดยไม่ไดค่้าตอบแทน เช่น 

ตวัความเป็นคนยากจนไดรั้บความเดือดร้อนทุกขย์าก หรือถกูข่มเหงรังแก ทนายความควรช่วยเหลือ

ดว้ยความเต็มใจ ทนายความตอ้งปฏิบติัหนา้ทีนีเพือให้ประชาชนทียากไร้ให้ไดรั้บความเป็นธรรม

อยา่งเท่าเทียมกนั เพือใหส้งัคมมีดุลยภาพแห่งความเป็นธรรมโดยปราศจากขอ้จาํกดัทางเศรษฐกิจ 

ทนายความตอ้งปฏิบติัหนา้ทีโดยสุจริตไม่หาประโยชน์จากการไม่รู้เท่าถึงการณ์ของตวัความ ไม่มี

ผลประโยชน์อืนใดแอบแฝงหรือเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียในทางทรัพยสิ์นประการอืน โดยอาศยัโอกาสที

ตวัความกาํลงัทุกขย์ากเดือดร้อนไร้ทีพึงตวัความอาจจะจาํยอมเพราะเกรงว่าคดีของตนจะเสียหาย 

  6.8  ทนายความไม่ควรจ่ายเงินให้บุคคลใด ซึงมีลกัษณะเป็นค่าตอบแทนในการที

เขาหาคดีมาให ้เช่น ค่านายหน้าหรือส่วนลดจากค่าทนายความทีตนจะไดรั้บตามปกติและไม่ควร

ออกเงินค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีเพือใหเ้ขาต่อสูค้ดีในศาล ไม่ว่าการจ่ายเงิน

ดงักล่าวจะทาํใหเ้ปล่า หรือแลกเปลียนกบัทรัพยสิ์นอืนของตวัความ หรือเพียงเพือให้เขามอบคดีให้

ตนดาํเนินการเวน้แต่การออกเงินทดรองโดยสุจริตตามความจาํเป็นชวัระยะเวลาอนัสัน และตัว

ความจะตอ้งชาํระคืนเท่าจาํนวนทีไดจ่้ายทดรองไป 

  6.9  ทนายความมีสิทธิรับค่าทนายความจากตวัความของตนแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านัน 

ทนายความไม่มีสิทธิรับเงินจาํนวนใดๆ จากบุคคลอืนนอกจากตวัความของตน โดยทีตวัความของ
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ตนไม่ทราบเรือง ทนายความจะตอ้งไม่เรียกเงินตวัความในรูปของค่าใชจ่้าย เพือบริการพิเศษซึงมี

ความหมายไปในทางติดสินบนผูพิ้พากษา หรือเจา้หน้าทีของรัฐคนใดคนหนึงเพือทีจะดาํเนินการ

อยา่งใดอยา่งหนึงใหเ้กิดผลดีกบังานของตน หรือคดีของตนเป็นอนัขาดเพราะการกระทาํเช่นว่านัน

จะก่อใหเ้กิดความเสือมเสียแก่ทนายความและสถาบนัทีเกียวขอ้ง ไม่ว่าทนายความผูน้นัจะนาํเงินไป

ดาํเนินการตามทีเรียกร้องหรือไม่ก็ตาม 

  6.10 ทนายความไม่ควรรับทาํงานใหต้วัความจนกว่าจะไดท้ราบขอ้ความจริงในเรือง

นนัอยา่งเพียงพอแก่การปฏิบติัหนา้ที อยา่ทาํในสิงทีฝืนความเป็นจริงเพราะจะเกิดความเสียหายแก่

ชือเสียงของตนได ้และอย่ารับรองผลงานของตนว่าจะชนะก่อนทราบขอ้เท็จจริงหรือก่อนลงมือ

ทาํงาน ทนายความจะตอ้งไม่อวดอา้งเป็นมนัเหมาะต่อตวัความว่าตนสามารถชนะคดีนันได ้เพราะ

เคยชนะคดีประเภทนนัมาแลว้หลายคดี อยา่งมากทีสุดเมือทนายความไดค้น้ควา้หาขอ้เท็จจริงหรือ

พยานหลกัฐานพอสมควรแลว้ก็อาจแสดงความคิดเห็นตามเหตุผลของขอ้เท็จจริง หรือขอ้กฎหมาย

ในเรืองนนัว่ามีโอกาสชนะมากกว่าเพราะเหตุใดเท่านนั 

  6.11 ในคดีแพ่งหรือคดีอาญาทียอมความกนัได ้ทนายความจะตอ้งพยายามหาทาง

ประนีประนอมยอมความกนัให้ได ้ทนายความจะตอ้งรักษาประโยชน์ของตวัความไวอ้ย่างสูงสุด 

ภายใตม้ลูฐานของความชอบธรรมตามกฎหมายและศีลธรรมอนัดี เมือตวัความมีความประสงค์จะ

ประนีประนอมยอมความ หรือตอ้งการจะเลิกคดีนัน หรือจะนาํคดีนันไปให้ทนายความคนอืนทาํ

ต่อไป ทนายความจะตอ้งดาํเนินการไปตามความประสงค์ของตัวความอย่างเต็มใจโดยเร็ว อย่า

โต้แยง้คัดค้าน หรืออย่าแสดงความคิดเห็นอืนใดเพือทีจะทาํคดีนันต่อไป การให้คาํแนะนําใน      

การประนีประนอมยอมความ ในการเลิกคดี หรือในการทีจะเปลียนทนายความใหม่ดังกล่าวนี 

ขอใหท้นายความกระทาํไปดว้ยความสุจริตและจริงใจเพือประโยชน์ของตวัความเท่านนั 

  6.12 เมือเกิดข้อขดัแยง้กบัตวัความของตนไม่ว่าจะด้วยความคิดเห็นไม่ตรงกนัใน

งานทีทาํอยู่ หรือขดัแยง้ดว้ยเหตุผลอืน ขอให้ทนายความรีบบอกเลิกการเป็นทนายความโดยเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างยิงทนายความไม่ควรมีเหตุขดัแยง้กบัตวัความในเรืองเงินค่าจา้ง หากทนายความ

ไม่ไดรั้บเงินค่าจา้งตามทีตกลงกนันนั ทนายความตอ้งทาํความเขา้ใจกบัตวัความของตน ใหเ้ขา้ใจใน

เหตุผลและความจาํเป็นของการจ่ายเงินค่าทนายความ หากตวัความปฏิเสธโดยปราศจากเหตุผล 

ทนายความตอ้งพิจารณาต่อไปว่าตนสามารถทาํงานชินนนัโดยไม่ไดรั้บค่าทนายความไดห้รือไม่ ถา้

สามารถทาํได ้ก็ให้ทาํต่อไปดว้ยความยินดีเสมือนหนึงไม่มีขอ้ขดัแยง้กบัตวัความมาก่อน แต่ถา้

พิจารณาแลว้ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ ก็ขอให้รีบคืนงานชิ นนันให้ตัวความไปว่าจ้าง

ทนายความคนอืนดาํเนินการต่อไปอยา่ฝืนทาํงานชินนนัโดยทีมีเหตุขดัแยง้กบัตวัความเป็นอนัขาด 
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  6.13 เมือมี เหตุจ ําเป็นทีทนายความจะต้องถอนตัวจากการเป็นทนายความ 

ทนายความจะต้องแจ้งให้ตัวความทราบล่วงหน้า เพือให้ตวัความจัดหาทนายความใหม่ได้ทัน

ทนายความไม่ควรถอนตัวอย่างกะทันหันในเวลาทีอาจคาดหมายได้ว่าตัวความจะเสียหาย

กระทบกระเทือนผลของคดี หรือมีผลเสียกบัความคิดเห็นของประชาชน เช่นทนายความถอนตวัใน

ขณะทีมีเหตุการณ์อนัใดอนัหนึงเกิดขึนซึงชวนใหส้งสยัว่าตวัความกระทาํความผดิจริง ทนายความ

จึงถอนตัวเนืองจากกลวัจะเสียชือ เป็นต้น และไม่ว่ากรณีใดทนายความจะต้องคืนสํานวนคดี 

เอกสาร หลกัฐาน และเงินค่าทนายความส่วนทีเหลือใหต้วัความรับไปโดยเร็ว 

  6.14 ทนายความตอ้งไม่แนะนาํ ยุยงส่งเสริม หรือเปิดโอกาสให้ตวัความกระทาํผิด

กฎหมาย เช่น ทาํหลกัฐานเท็จ ปลอมเอกสาร หรือวิงเตน้คดี ทนายความตอ้งทกัทว้งห้ามปราม หาก

ไม่เชือทนายความตอ้งถอนตวัทนัที อยา่ปล่อยใหต้วัความดาํเนินการไปทงัทีรู้ แมท้นายความจะไม่

เห็นดว้ย แต่ก็เหมือนกบัทนายความมีส่วนสนบัสนุนใหต้วัความดาํเนินการ ทนายความตอ้งไม่ชกัจงู

ใจใหพ้ยานเบิกความเท็จหรือซกัซอ้มพยาน ใหเ้บิกความผดิไปจากความจริง ไม่ว่าจะทาํเพือผลของ

คดีหรือเพือจะเอาใจตวัความของตน ทนายความอาจทบทวนขอ้เท็จจริงต่างๆทีพยานรู้เห็น และ

แนะนาํให้พยานระมดัระวงัในขอ้สาํคญัทีอาจจะถูกฝ่ายตรงขา้มลวงถามคา้นให้ผิดจากความจริง

หรือใหร้ะวงัการตอบคาํถามคา้นในเรืองใด ขอ้ใดบา้งเท่านนั ไม่ควรตกแต่งเรืองหรือแนะนาํว่าควร

จะพดูอยา่งไรศาลจึงจะเชือ การกล่าวความจริงยอ่มมีเหตุผลอยูใ่นขอ้ความทีกล่าวอยูแ่ลว้ 

  6.15 ทนายความมิควรเข้าไปยุ่งเกียวหรือให้คาํปรึกษาใดๆ ในเรืองทีตัวความมี

ทนายความคนอืนดาํเนินการอยูแ่ลว้ เวน้แต่ทนายความเจา้ของเรืองผูน้ันจะยินยอมหรือเป็นความ

ประสงคข์องตวัความ ซึงทนายความเจา้ของเรืองมีความเห็นชอบ และยนิยอมใหด้าํเนินการเช่นนัน

ได ้มีฉะนนัอาจเกิดการขดัแยง้กนัในเหตุผลและวิธีการปฏิบติังาน ซึงทนายความทงัสองนันอาจมี

แนวความคิดไม่ตรงกนั เพราะมีความเขา้ใจในขอ้เท็จจริงและปัญหาต่างกนั แมท้นายความทงัสอง

คนจะมีความประสงคที์ดี ต่อตวัความก็ตาม อาจจะเกิดการขดัแยง้สบัสนในแนวความคิดและวิธีการ

จนเกิดปัญหายุง่ยากกบัตวัความได ้

  6.16 เมือทนายความไดป้ฏิบติัหน้าทีเสร็จเรียบร้อยหรือคดีถึงทีสุดแลว้ มีทรัพยสิ์น

เอกสารหรือสิทธิใดๆ ทีไดม้าอนัเนืองจากการปฏิบติัหน้าทีนัน ทนายความตอ้งชีแจงให้ตวัความ

ทราบและควรทาํบนัทึกส่งมอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหต้วัความรับสิงเหล่านนัไปเพือประโยชน์ใน

การอา้งอิงในภายหน้า เพราะมีอยู่หลายกรณีทีตัวความได้รับเอกสารและทรัพยสิ์นคืนไปจาก

ทนายความแลว้นานวนัหาไม่พบ เขา้ใจว่ายงัคงอยูที่ทนายความจึงมาทวงถามเอากบัทนายความ แม้

ทนายความจะไดคื้นไปแลว้ก็ตามแต่ถา้ไม่มีหลกัฐานการส่งคืนดังกล่าวก็อาจทาํให้งานทีตนได้

ปฏิบติัมาครบถว้นเรียบร้อยนนัเสียหาย หรือเสือมเสียถึงชือเสียงของตนได ้ 
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 7.  จริยธรรมของทนายความในการดํารงตน 

  7.1  ดาํรงตนตามอตัภาพ ไม่กอบโกยผลประโยชน์และเงินค่าทนายความมากเกิน

ควรจนเป็นการเบียดเบียนผูอื้น 

  7.2  ทนายความตอ้งมีแนวความคิดในการผดุงความยติุธรรมเป็นพืนฐานของจิตใจ  

  7.3  ทนายความตอ้งใหค้วามเห็นในทางกฎหมายอยา่งตรงไปตรงมา 

  7.4  ทนายความตอ้งรักษาวาจาสตัย ์

  7.5  ทนายความจะตอ้งรับงานจากตวัความหรือผูติ้ดต่อ การปฏิเสธไม่รับเรืองไว้

ดาํเนินงานถือเสมือนเป็นการปฏิเสธความยติุธรรม 

  7.6  การติดต่อกบัคู่ความฝ่ายตรงขา้ม ถา้คู่ความฝ่ายตรงขา้มมีทนายความจะตอ้ง

ติดต่อกบัทนายความของเขาเสมออยา่ติดต่อกบัคู่ความฝ่ายตรงขา้มโดยทนายความของเขาไม่ทราบ 

(มหาวิทยาลยัสุโขทยั, 2537: 829-833) 

 

3.  แนวความคดิเกยีวกบัพยานผู้เชียวชาญ (Expert witness) 

 พยานผูเ้ชียวชาญ เป็นบุคคลซึงมาเบิกความในลกัษณะแสดงความคิดเห็น มิใช่เบิก

ความจากประสบพบเห็นข้อเท็จจริงและนาํมาเล่าให้ศาลฟัง เช่น แพทย ์ซึงตรวจบาดแผลของ

ผูเ้สียหายมาเป็นพยานผูเ้ชียวชาญเพือใหค้วามเห็นว่าบาดแผลเกิดจากอะไร ดงันันพยานผูเ้ชียวชาญ

จึงไม่มีปัญหาว่าจะไดพ้บเห็นขอ้เท็จจริงมาดว้ยตนเองหรือไม่ ดงัเช่นพยานบุคคล นอกจากนี พยาน

ผูเ้ชียวชาญยงัหมายความรวมถึง ความเห็นของผูเ้ชียวชาญ ซึงทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย (เข็มชยั 

ชุติวงศ,์ 2557: 179) 

 พยานผูเ้ชียวชาญ หมายถึงพยานความเห็นซึงเป็นผูที้มิไดรู้้เห็นเหตุการณ์ในคดีนัน

โดยตรง แต่เป็นผูมี้ความเชียวชาญในการใดๆ เช่น ในทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ 

การแพทยห์รือกฎหมายต่างประเทศ ซึงความเห็นของผูน้นัอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยชีขาดคดี 

ดงัที ป.วิ.อ. มาตรา 243 วรรคหนึง บญัญตัิว่า “ผูใ้ดโดยอาชีพหรือมิใช่ก็ตาม มีความเชียวชาญ

ในการใดๆ เช่น ในทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย ์หรือกฎหมายต่างประเทศ 

และซึงความเห็นของผูน้นัอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉยัคดี ในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือ

พิจารณา อาจเป็นพยานในเรืองต่างๆ เป็นตน้ว่าตรวจร่างกายหรือจิตของผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือ

จาํเลย ตรวจลายมือ ทาํการทดลองหรือกิจการอยา่งอืนๆ” (ธานี สิงหนาท, 2553: 482) 

 พยานผูเ้ชียวชาญ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 99 และ 129, 130 เรียกว่าผูเ้ชียวชาญ หรือผูมี้

ความรู้เชียวชาญ แต่ใน ป.วิ.อ. มาตรา 243 เรียกว่าผูช้าํนาญการพิเศษ ซึงไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร ก็
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หมายถึงพยานผูมี้ความรู้เชียวชาญในวิทยาการสาขาใดสาขาหนึง ภาษาองักฤษเรียกว่าเอ็กซ์เปอร์ต

เหมือนกนัหมด (สมพร พรหมหิตาธร และศรีนิดา พรหมหิตาธร, 2546: 129) 

 พยานผูเ้ชียวชาญ หรือผูช้าํนาญการพิเศษ หมายถึง พยานผูม้าเบิกความใหค้วามเห็นต่อ

ศาลฐานะเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญเป็นพิเศษในวิชาการบางอย่าง กฎหมายไทยบัญญัติไวใ้น

มาตรา 128,129,130 ป.วิ.พ. มาตรา 243,244 ป.วิ.อ. ทงันี ขอ้เท็จจริงบางอย่างไม่สามารถให้บุคคล

ธรรมดาเป็นพยานได ้เพราะตอ้งอาศยัเทคนิคทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางสังคมศาสตร์ในการพิสูจน ์

จึงต้องให้ผูที้ทาํการศึกษาเป็นพิเศษในเรืองนันๆ ตรวจสอบและออกความเห็น เพือทีศาลจะได้

พิจารณาชีขาดขอ้พิพาทใหคู้่ความได ้เช่นมีปัญหาว่าสิงทีผูต้ายรับประทานผสมยาพิษหรือไม่ และที

ตายนันเป็นเพราะยาพิษหรือไม่ การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเช่นนีต้องอาศยัความรู้ความชาํนาญทาง

วิทยาศาสตร์ ก็ตอ้งใหผู้มี้ความรู้เป็นผูต้รวจสอบและใหค้วามเห็น  จึงไดแ้ยกพยานผูเ้ชียวชาญออก

จากพยานบุคคลธรรมดา ซึงถูกจาํกดัคาํให้การเฉพาะขอ้เท็จจริงทีพยานไดรู้้เห็นเท่านัน  (ธีสุทธิ 

พนัธฤ์ทธิ, 2549: 131-132) 

 ความหมายของพยานผู้เชียวชาญ (expert witness) ตามบทบัญญัตใิน ป.วิ.พ. และ ป.

ว.ิอ. กล่าวถึงพยานผู้เชียวชาญ 3 ประการคอื  

 1. ผูเ้ชียวชาญ 

 2. ผูมี้ความรู้เชียวชาญ 

 3. ผูเ้ชียวชาญในคดีอาญา (เดิมเรียกว่าผูช้าํนาญการพิเศษ) 

 1. ผูเ้ชียวชาญ เป็นถอ้ยคาํทีบญัญติัไวใ้น ป.วิ.พ. มาตรา 129 ซึงหมายถึงบุคคลทีศาล

แต่งตงั โดยศาลเห็นสมควรหรือโดยทีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึงร้องขอ เพือทีจะทาํหน้าทีในการตรวจ

พิสูจน์บุคคล ว ัตถุ และสถานที โดยใช้วิทยาการทางศาสตร์ต่างๆ หรือความชํานาญจาก

ประสบการณ์ และให้ความเห็นซึงอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยชีขาดข้อความในประเด็น 

ดังนันผู ้ทีจะได้รับการแต่งตังเป็นผูเ้ ชียวชาญจึงจะต้องมีความรู้ความเชียวชาญในศิลปะ 

วิทยาศาสตร์ การฝีมือ การคา้ หรือการงานทีทาํ หรือในกฎหมายต่างประเทศ ซึงอาจมีความรู้ได ้2 

ทาง ทางแรกจากการศึกษาเล่าเรียน เช่นสาํเร็จการศึกษาขนัปริญญาทางวิทยาศาสตร์เคมี ส่วนทางที 

2 ก็อาจ เ รียนรู้ ได้จากก ารปฏิบัติจนเกิดค วามชาํนาญ หรือเ ชียวชาญ ในอาชีพ ของต น 

เช่น มีความเชียวชาญเกียวกบัการดกัสตัวป่์า เป็นตน้ ในทางปฏิบติัมีการขึนทะเบียนผูเ้ชียวชาญ

ของศาลไว ้โดยผูที้มีความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆอาจจะขึนทะเบียนไวใ้นฐานะผูเ้ชียวชาญของศาล

ในสาขา  ต่างๆตามระเบียบทีสาํนกังานศาลยุติธรรมกาํหนด เช่น เป็นผูเ้ชียวชาญในดา้นการตรวจ

พิสูจน์ลายพิมพ ์   นิวมือหรือเป็นผูเ้ชียวชาญในดา้นตรวจพิสูจน์ไม ้การขึนทะเบียนเป็นผูเ้ชียวชาญ

ของศาลย่อมทาํให้เกิดความสะดวกในการทีศาลจะแต่งตงัผูเ้ชียวชาญตามบทบญัญติัของ ป.ว.พ. 
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มาตรา 129 แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าผูที้ไม่ไดขึ้นทะเบียนไวด้งักล่าวจะเบิกความในฐานะพยาน

ผูเ้ชียวชาญไม่ได ้

 2. ผูมี้ความรู้เชียวชาญ เป็นถอ้ยคาํทีบญัญติัอยู่ใน ป.วิ.พ. มาตรา 98 ทีว่า “คู่ความฝ่าย

ใดฝ่ายหนึงจะอา้งบุคคลใดเป็นพยานของตนก็ไดเ้มือบุคคลนันเป็นผูมี้ความรู้ความเชียวชาญใน

ศิลปะ วิทยาศาสตร์ การฝีมือ การค้าหรือการงานทีทํา หรือในกฎหมายต่างประเทศ และซึง

ความเห็นของพยานอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉยัชีขาดขอ้ความในประเด็นทงันีไม่ว่าพยานจะ

เป็นผูมี้อาชีพในการนนัหรือไม่” ดงันนั นอกจากศาลจะตงัพยานผูเ้ชียวชาญไดเ้องแลว้ คู่ความฝ่าย

ใดฝ่ายหนึงก็อาจอา้งพยานผูมี้ความรู้เชียวชาญขึนมาสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งของตนเองได ้ทงันี

เป็นไปตามบทบญัญติัในมาตรา 99 วรรคสอง แห่ง ป.วิ.พ. ทีว่า “บทบญัญติัแห่งมาตรานีไม่ตดัสิทธิ

ของคู่ความในอนัทีจะเรียกบุคคลผูมี้ความรู้เชียวชาญมาเป็นพยานฝ่ายตนได้” ดงันัน “ผูมี้ความรู้

เชียวชาญ” จึงเป็นถอ้ยคาํทีใช้เรียกพยานบุคคลในคดีแพ่งทีมีความรู้ความเชียวชาญในศิลปะ

วิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึงคู่ความอา้งเป็นพยานของตน 

 3. ผูเ้ชียวชาญในคดีอาญา (ผูช้าํนาญการพิเศษเดิม) ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 243 ทีแกไ้ขใหม่

เมือปี    พ.ศ. 2551 ไดแ้กไ้ขมาตรา 243 และเปลียนชือของ “ผูช้าํนาญการพิเศษ” เป็น “ผูเ้ชียวชาญ” 

ดงันี 

 “มาตรา 243 ผูใ้ดโดยอาชีพหรือมิใช่ก็ตาม มีความเชียวชาญในการใดๆ เช่นในทาง

วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย ์หรือกฎหมายต่างประเทศ และซึงความเห็นของผู ้

นนัอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉยัคดีในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา อาจเป็นพยาน

ในเรืองต่างๆ เป็นตน้ว่า ตรวจร่างกายหรือจิตของผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือจาํเลย ตรวจลายมือ ทาํการ

ทดลองหรือกิจการอยา่งอืนๆ 

 ผูเ้ชียวชาญอาจทาํความเห็นเป็นหนังสือก็ไดแ้ต่ตอ้งส่งสาํเนาหนังสือดงักล่าวให้ศาล

และคู่ความอีกฝ่ายหนึงทราบ และตอ้งมาเบิกความประกอบหนังสือนัน เวน้แต่เหตุจาํเป็น หรือ

คู่ความไม่ติดใจซกัถามผูเ้ชียวชาญนนั ศาลจะใหรั้บฟังความเห็นเป็นหนงัสือดงักล่าวโดยผูเ้ชียวชาญ

ไม่ตอ้งมาเบิกความประกอบ   ก็ได ้

 ในกรณีทีผูเ้ชียวชาญตอ้งมาเบิกความประกอบ ใหส่้งสาํเนาหนังสือดงักล่าวต่อศาลใน

จาํนวนทีเพียงพอล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัเบิกความเพือใหคู้่ความอีกฝ่ายหนึงมารับไป 

 ในการเบิกความประกอบ ผูเ้ชียวชาญจะอ่านขอ้ความทีเขียนมาก็ได”้ 

 ดงันัน ต่อไปนีการเรียกชือพยานผูเ้ชียวชาญทีศาลตงัจึงเหมือนกนัทงัในคดีแพ่งและ

คดีอาญา คือเรียกว่า “ผูเ้ชียวชาญ” ส่วน “ผูมี้ความรู้เชียวชาญ” หมายถึงพยานบุคคลซึงคู่ความฝ่ายใด

ฝ่ายหนึงอา้งตาม ป.วิ.พ. มาตรา 99 วรรคสอง (พรเพชร วิชิตชลชยั, 2555: 344-346) 
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 การขึนทะเบียนเป็นผู้เชียวชาญของศาลยุตธิรรม  

 ผูย้ืนคาํขอขึนทะเบียนตอ้งเป็นบุคคลทีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที

กาํหนดไวใ้นขอ้บังคบัประธานศาลฎีกา ว่าดว้ยผูเ้ชียวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546 และตอ้ง 

“เป็นผูมี้ความรู้เชียวชาญหรือมีความชาํนาญพิเศษโดยมีประสบการณ์ในทางทีขอขึนทะเบียนเป็น

เวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี”        

 บุคคลทีมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้สามารถยนืคาํขอโดยมีผูรั้บรองตามแบบทีกาํหนด

ต่อผูอ้าํนวยการสาํนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เพือเสนอต่อคณะกรรมการทีเลขาธิการ

สาํนักงานศาลยุติธรรมแต่งตังขึนและคณะกรรมการจะพิจารณาเสนอความเห็นในการรับขึน

ทะเบียนบุคคลเป็นผูเ้ชียวชาญของศาลต่อเลขาธิการสาํนักงานศาลยุติธรรม ซึงจะเป็นผูพิ้จารณามี

คาํสงัรับหรือไม่รับขึนทะเบียนเป็นผูเ้ชียวชาญของศาล และถา้ไม่รับขึนทะเบียนตอ้งแสดงเหตุผล

ในคาํสงันนัดว้ย        

        เมือได้รับการขึนทะเบียนเป็นผูเ้ชียวชาญของศาลยุติธรรมแลว้ ผูเ้ชียวชาญจาํต้อง

ประพฤติและปฏิบติัตนตามทีกาํหนดไวใ้นประมวลจริยธรรมผูเ้ชียวชาญของศาลยุติธรรม ทาํนอง

เดียวกบักรณีทีผูพิ้พากษาตอ้งประพฤติและปฏิบติัตนตามทีกาํหนดในประมวลจริยธรรมขา้ราชการ

ตุลาการ และ ผูป้ระนีประนอมตอ้งประพฤติและปฏิบติัตนตามทีกาํหนดในประมวลจริยธรรมผู ้

ประนีประนอม นนัเอง 

 ประมวลจริยธรรมผู้เชียวชาญของศาลยุตธิรรม 

 กาํหนดใหต้อ้งประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั อนัไดแ้ก่ 

 1. การใหค้วามเห็นทีเป็นกลาง ซึงผูเ้ชียวชาญตอ้งให้ความเห็นโดยปราศจากอคติ ไม่

เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง และไม่ปล่อยให้มีอิทธิพลใดๆ เขา้มาทาํให้การปฏิบติัหน้าทีของตนขาด 

ความเป็นธรรมหรือเสียความเป็นกลาง และหากมีขอ้เท็จจริงใดอนัอาจเป็นเหตุให้คู่ความมีความสงสัย

ตามสมควรในความเป็นกลาง ผูเ้ชียวชาญตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงให้ผูรั้บผิดชอบราชการศาล องค์

คณะผูพิ้พากษา และคู่ความทราบ        

 2. การใหค้วามเห็นเฉพาะเรือง ทีผูเ้ชียวชาญมีคุณสมบติั ความรู้ ความเชียวชาญ และ

ประสบการณ์ เพียงพอในเรืองนนัๆ เพือทีจะช่วยศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี        

 3. การใหค้วามเห็นตอ้งชดัเจน เป็นไปในลกัษณะทีเขา้ใจง่าย ถกูตอ้ง และไม่คลุมเครือ

เพือลดปัญหาทีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจทีแตกต่างกนั อีกทงัตอ้งไม่ให้ความเห็นหรือรายงานอนั

เป็นเท็จ และหากมีเจตนาปกปิดขอ้เท็จจริงทีควรแสดงก็ถือว่าเป็นการใหค้วามเห็นหรือรายงานเท็จ

ดว้ย        
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 นอกจากการใหค้วามเห็นทีตอ้งมีความเป็นกลาง ชดัเจน และเป็นความเห็นทีเชียวชาญ

เฉพาะเรืองแลว้ ผูเ้ชียวชาญยงัต้องมีจริยธรรมในการประพฤติ ปฏิบัติและดาํรงตนในฐานะ

ผูเ้ชียวชาญอีก อาทิเช่น         

 4. การวิพากษ์วิจารณ์เกียวกบัข้อพิพาทหรือข้อโต้แยง้ในคดี โดยไม่ควรจะแสดง

ความเห็นใดๆ ไม่ว่าจะกระทําต่อสาธารณชนหรือไม่ หากการแสดงความคิดเห็นนันอาจ

กระทบกระเทือนต่อการพิจารณาคดี และทาํใหบุ้คคลทวัไประแวงสงสยัในความเป็นกลาง        

        5. การดาํรงตนในเรืองอืนๆ เช่น ตอ้งไม่กระทาํการใดๆอนัอาจเป็นเหตุใหก้ารพิจารณา

พิพากษาคดีขาดความเป็นอิสระหรือความยุติธรรม ไม่ประพฤติตนให้เกิดความเสือมเสียโดยตอ้ง

ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบของกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม อย่างเคร่งครัด และผูเ้ชียวชาญจะตอ้ง

ไม่อวดอา้งหรือแสวงประโยชน์ใดๆจากการเป็นผูเ้ชียวชาญทีไดรั้บรองจากศาลยติุธรรม        

        จากคุณลกัษณะพิเศษของ “ผูเ้ชียวชาญ” ซึงเป็นบุคคลทีมีความรู้ความเชียวชาญเป็น

พิเศษ และความเห็นของผูเ้ชียวชาญอาจใชเ้ป็นประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทีมี

ผลกระทบต่อคู่ความในคดีโดยตรงนัน บุคคลทีจะเป็นผูเ้ชียวชาญจึงตอ้งปฏิบติัตนให้อยู่ในกรอบ

ของกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม อย่างเคร่งครัด ตามทีประมวลจริยธรรมผูเ้ชียวชาญของศาล

ยติุธรรมกาํหนด เพือประโยชน์ในการรักษาและผดุงความยติุธรรม และเพือเสริมสร้างความเชือมนั

และศรัทธาทีมีต่อกระบวนการยติุธรรมแก่ประชาชน (สราวุธ เบญจกุล, 2558) 

 วิธีการแต่งตงัผูเ้ชียวชาญ 

 หลกัเกณฑใ์นเรืองการแต่งตงัผูเ้ชียวชาญทีบญัญติัไวใ้น ป.วิ.พ. มาตรา 129 ดงันี 

 “มาตรา 129 ในการทีศาลจะมีคาํสงัใหแ้ต่งตงัผูเ้ชียวชาญดงักล่าวมรใน มาตรา 99 โดย

ทีศาลเห็นสมควรหรือโดยทีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึงร้องขอนนั 

 1. การแต่งตงัผูเ้ชียวชาญเช่นว่านนัใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของศาล แต่ศาลจะเรียกคู่ความมา

ใหต้กลงกนักาํหนดตวัผูเ้ชียวชาญทีจะแต่งตงันันก็ได ้แต่ศาลจะบงัคบับุคคลใดให้เป็นผูเ้ชียวชาญ

ไม่ได ้นอกจากบุคคลนนัไดย้นิยอมลงชือเป็นผูเ้ชียวชาญไวใ้นทะเบียนผูเ้ชียวชาญของศาลแลว้ 

 2. ผูเ้ชียวชาญทีศาลแต่งตงัอาจจะถกูคดัคา้นได ้และตอ้งสาบานหรือปฏิญาณตน ทงัมี

สิทธิจะไดรั้บค่าธรรมเนียมและค่าชดใชค่้าใชจ่้ายทีไดอ้อกไปตามทีไดก้าํหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่า

ดว้ยการนนั” 

 ตามบทบญัญติัมาตรา 129 จะเห็นไดว้่าการแต่งตงัผูเ้ชียวชาญอยู่ในดุลพินิจของศาล

โดยศาลจะเรียกคู่ความมาใหต้กลงกนักาํหนดตงัผูเ้ชียวชาญทีจะแต่งตงันนัก็ได ้แต่ศาลไม่อาจบงัคบั

บุคคลใดใหม้าเป็นผูเ้ชียวชาญได ้เวน้แต่บุคคลนนัจะไดย้นิยอมลงชือเป็นผูเ้ชียวชาญไวใ้นทะเบียน

ผูเ้ชียวชาญของศาลในทางปฏิบติัหากมีการขึนทะเบียนผูเ้ชียวชาญของศาลในสาขาใดแลว้ ในการแต่งตงั
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ผูเ้ชียวชาญของศาล ศาลก็จะพิจารณาจากทะเบียนผูเ้ชียวชาญดงักล่าว แต่ส่วนมากศาลมกัจะให้

คู่ความตกลงกนัเพือเลือกผูเ้ชียวชาญ ถา้ตกลงกนัไดศ้าลก็จะอนุญาตตามนนั  

 ในบางกรณีอาจจะไม่ตอ้งมีการระบุตวัผูเ้ชียวชาญโดยชดัแจง้ เช่นในการตรวจพิสูจน์

ลายมือชือ คู่ความอาจตกลงทา้กนัให้ส่งหลกัฐานไปยงัทางกองพิสูจน์หลกัฐาน สาํนักงานตาํรวจ

แห่งชาติ เพือทาํการตรวจพิสูจน์ลายมือชือโดยมิไดรู้้ชือผูเ้ชียวชาญทีจะทาํการตรวจพิสูจน์ เช่นนีถือ

ว่าผูเ้ชียวชาญคนหนึงคนใดในกองพิสูจน์หลกัฐาน สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติย่อมเป็นผูเ้ชียวชาญ

ตรวจพิสูจน์ได ้

 ในกรณีทีคู่ความไม่สามารถตกลงกนัในเรืองการกาํหนดตวัผูเ้ชียวชาญทีจะทาํการตรวจ 

คู่ความมีสิทธิตาม ป.วิ.พ. มาตรา 99 วรรคสอง เช่น โจทกข์อใหต้รวจพิสูจน์โดยเลือกนายดาํเป็นผูมี้

ความรู้เชียวชาญของฝ่ายตน เช่นนีจาํเลยก็มีสิทธิทีจะเลือกนายแดงเป็นพยานผูมี้ความรู้เชียวชาญ

ของฝ่ายตนเช่นกนั ซึงศาลจะตอ้งรับฟังพยานทงัสองฝ่าย ส่วนฝ่ายใดจะมีนาํหนกัดีกว่าเป็นเรืองของ

การชงันาํหนกัพยานหลกัฐาน 

 ความในอนุมาตรา (2) ของมาตรา 129 มีความหมายว่า ผูเ้ชียวชาญทีศาลแต่งตงัอาจถูก

คดัคา้นได้ ปัญหาว่าการคดัค้านผูเ้ชียวชาญนันใชห้ลกัอะไร มีบางท่านเห็นว่าให้ใชห้ลกัทาํนอง

เดียวกับการคดัคา้นผูพิ้พากษาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 11 เช่นผูเ้ชียวชาญนันมีผลประโยชน์ได้เสีย

เกียวขอ้งอยูใ่นคดีนนั หรือเป็นญาติเกียวขอ้งกบัคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึง หรือเป็นผูที้ไดถู้กจา้งเป็น

พยานโดยทีไดรู้้เห็นเหตุการณ์ในคดีนนั แต่การคดัคา้นผูเ้ชียวชาญนันน่าจะเป็นเรืองทีเปิดกวา้งคือ

นอกจากการคดัคา้นว่าผูน้ันไม่สมควรเป็นผูเ้ชียวชาญ เพราะมีส่วนไดเ้สียเกียวขอ้งในคดีแลว้ ยงั

น่าจะคดัคา้นถึงเหตุทีว่าผูน้นัไม่มีความรู้ความชาํนาญพอทีจะเป็นผูเ้ชียวชาญอีกดว้ย แต่ในกรณีที

เป็นผูเ้ชียวชาญทีขึนทะเบียนไวก้บัศาลก็มีขอ้น่าคิดเหมือนกนัว่าคู่ความมีสิทธิคดัคา้นในเรืองความรู้

ความชาํนาญของผูเ้ชียวชาญหรือไม่ อยา่งไรก็ตามในการแต่งตงัผูเ้ชียวชาญไม่ว่าโดยศาลหรือโดย

คู่ความก็มกัจะตอ้งระวงัไม่ให้มีการแต่งตังผูที้มีส่วนไดเ้สียในคดีหรือผูที้ไม่มีความสามารถเป็น

ผูเ้ชียวชาญอยู่แลว้ เพราะการรับฟังความเห็นของผูเ้ชียวชาญนันไม่ใช่ว่าศาลจะต้องเชือแล้ว

พิพากษาไปตามนันเสมอไป ความเห็นของผูเ้ชียวชาญทีสรุปผลเอาลอยๆ ง่ายๆ อาจไม่มีนาํหนัก

เพียงพอใหศ้าลเชือฟังได ้

 ในการเบิกความเป็นพยานต่อศาลนนั ผูเ้ชียวชาญมีฐานะเช่นเดียวกบัพยานบุคคลอืนๆ 

กล่าวคือจะตอ้งปฏิญาณหรือสาบานตนตามลทัธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตนว่าจะให้

การตามความสตัยจ์ริงเสียก่อนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 112 

 ส่วนสิทธิทีจะไดรั้บค่าธรรมเนียมและรับชดใชค่้าใชจ่้ายทีไดอ้อกไปนัน ผูเ้ชียวชาญที

ศาลแต่งตังมีสิทธิไดรั้บโดยศาลจะกาํหนดให้ตามทีเห็นสมควร โดยคาํนึงถึงสภาพแห่งคดีและ  
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ความยากง่ายของงานทีตอ้งทาํ และระยะเวลาทีตอ้งเสียไปในการทาํรายงาน ตลอดจนฐานะทวัไป

ของผูเ้ชียวชาญนนั และค่าธรรมเนียมในการตรวจพิสูจน์ของผูเ้ชียวชาญนนัถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียม 

 ตวัอย่างคาํพพิากษาศาลฎีกา 

 ฎ. 1678/2506 เมือคู่ความทา้กนัใหส่้งสญัญากูเ้งินทีพิพาทไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจพิสูจน์

ลายเซ็นในชือผูกู้เ้ปรียบเทียบกบัลายเซ็นอนัแทจ้ริงของจาํเลยในเอกสารซึงโจทก์จาํเลยรับกนั ย่อม

เป็นทีเขา้ใจว่าไดใ้หผู้เ้ชียวชาญคนใดคนหนึงของกองวิทยาการ กรมตาํรวจเป็นผูต้รวจพิสูจน์ และ

เมือคู่ความทา้กนัไวว้่าถา้ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่าเป็นลายเซ็นคนๆ เดียวกนั จาํเลยยอมแพ ้แต่ถา้ไม่

เชือว่าเป็นลายเซ็นของคนๆ เดียวกนั ดงันี คดีย่อมไม่มีประเด็นทีจะตอ้งวินิจฉัยว่าจาํเลยมิไดร้ะบุ

พยานอา้งผูเ้ชียวชาญและความเห็นของผูเ้ชียวชาญและศาลไดก้าํหนดตวัผูเ้ชียวชาญแลว้หรือไม่ 

ดงันนั เมือผูเ้ชียวชาญตรวจแลว้มีความเห็นว่าไม่เชือว่าเป็นลายเซ็นของคนๆ เดียวกนั โจทกต์อ้งเป็น

ฝ่ายแพค้ดีตามทีทา้กนัไว ้

 ฎ. 1292-1293/2512 การส่งเอกสารไปให้ผูเ้ชียวชาญกองพิสูจน์หลกัฐานกรมตาํรวจ

พิสูจน์ลายมือนนั เมือผูเ้ชียวชาญคนใดของกองพิสูจน์หลกัฐานทาํการตรวจพิสูจน์ไดผ้ลประการใด

และทาํรายงานความเห็นส่งมายงัศาลแลว้ก็เป็นการเพียงพอสาํหรับปัญหาทีโตเ้ถียงกนั ไม่จาํตอ้ง

ส่งไปใหต้รวจพิสูจน์ใหม่เพราะเป็นการตรวจพิสูจน์ซาํไม่น่าจะมีผล เปลียนแปลงจากเดิม และเมือ

คู่ความฝ่ายใดร้องขอให้ศาลตังผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจเอกสารและศาลมีคาํสั งตังตามขอแล้ว

ผูเ้ชียวชาญนนัจึงเป็นผูเ้ชียวชาญทีศาลตงั        ศาลย่อมรับฟังรายงานความเห็นของผูเ้ชียวชาญนัน

ได ้โดยไม่ตอ้งเรียกให้มาสาบานหรือปฏิญาณรับรองรายงานนันอีก (พรเพชร วิชิตชลชยั, 2555: 

346-348) 

 หลกัเกณฑใ์นเรืองการแต่งตงัผูเ้ชียวชาญทีบญัญติัไวใ้น ป.วิ.อ. มาตรา 244/1 ดงันี 

 “ในกรณีความผิดอาญาทีมีอตัราโทษจาํคุก หากมีความจาํเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐาน

ทางวิทยาศาสตร์เพือพิสูจน์ขอ้เท็จจริงใดทีเป็นประเด็นสาํคญัแห่งคดี ให้ศาลมีอาํนาจสั งให้ทาํการ

ตรวจพิสูจน์ บุคคล วตัถุ หรือเอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได ้

 ในกรณีทีการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึง จาํเป็นตอ้งเก็บตวัอย่างเลือด เนือเยือ ผิวหนัง 

เสน้ผมหรือขน นาํลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคดัหลงั สารพนัธุกรรม หรือส่วนประกอบของร่างกาย

จากคู่ความหรือบุคคลใด ให้ศาลมีอาํนาจสั งให้แพทยห์รือผูเ้ชียวชาญดาํเนินการตรวจดงักล่าวได ้

แต่ตอ้งกระทาํเพียงเท่าทีจาํเป็นและสมควรโดยใชว้ิธีการทีก่อใหเ้กิดความเจ็บปวดนอ้ยทีสุดเท่าทีจะ

กระทาํได ้ทงัจะตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรืออนามยัของบุคคลนัน และคู่ความหรือบุคคลที

เกียวขอ้งตอ้งให้ความยินยอม หากคู่ความฝ่ายใดไม่ยินยอม หรือกระทาํการป้องปัดขดัขวางมิให้



 

 

34

บุคคลทีเกียวขอ้งให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้สันนิษฐานไวเ้บืองตน้ว่าขอ้เท็จจริง

เป็นไปตามทีคู่ความฝ่ายตรงขา้มกล่าวอา้ง 

 ในกรณีทีพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงทีอาจทาํ

ใหศ้าลวินิจฉยัชีขาดคดีไดโ้ดยไม่ตอ้งสืบพยานหลกัฐานอืนอีกหรือมีเหตุอนัควรเชือว่าหากมีการ

เนินชา้กว่าจะนาํพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์อนัสาํคญัมาสืบในภายหน้าพยานหลกัฐานนันจะ

สูญเสียไปหรือยากแก่การตรวจพิสูจน์ เมือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึงร้องขอหรือเมือศาลเห็นสมควร 

ศาลอาจสั งให้ทาํการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามความในวรรคหนึงและวรรคสองไดท้นัที 

โดยไม่จาํตอ้งรอใหถึ้งกาํหนดวนัสืบพยานตามปกติ ทงันีให้นาํบทบญัญติัในมาตรา 237 ทวิ มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

 ค่าใชจ่้ายในการตรวจพิสูจน์ตามมาตรานีใหส้งัจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบทีคณะ

กรรมการบริหารศาลยติุธรรมกาํหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั” 

 บทบญัญติัมาตรานีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติมขึนมาใหม่ให้อาํนาจศาลแต่งตงัแพทยห์รือ

ผูเ้ชียวชาญในคดีอาญาใหท้าํการตรวจพิสูจน์บุคคล วตัถุหรือเอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ไดเ้อง หากในคดีนนัเป็นความผดิอาญาทีมีอตัราโทษจาํคุก และมีความจาํเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐาน

ทางวิทยาศาสตร์เพือพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในประเด็นสาํคญัแห่งคดี  

 แต่บทบญัญติัมาตรานียงัไม่ไดใ้ห้อาํนาจแพทยห์รือผูเ้ชียวชาญบงัคบัตรวจเจาะเลือด 

ดึงขน หรือถอนผมหรือตรวจเก็บตวัอยา่งเนือเยอืผวิหนงั นาํลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคดัหลงัสาร

พนัธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากตวัจาํเลย ผูเ้สียหายหรือบุคคลทีเกียวขอ้งมาตรวจโดย

บุคคลดงักล่าวไม่ยนิยอมได ้หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นพยานหลกัฐานทีไดม้าเนืองจากกระทาํโดยมิชอบ 

ตอ้งห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลกัฐานเวน้แต่ศาลจะใชดุ้ลพินิจให้รับฟังพยานหลกัฐานนันตาม

ขอ้ยกเวน้ของมาตรา 226/1 

 แต่อยา่งไรก็ดี ถา้คู่ความฝ่ายใดไม่ยนิยอมหรือกระทาํการป้องปัดขดัขวางมิให้บุคคลที

เกียวขอ้งใหค้วามยนิยอมโดยไม่มีเหตุอนัสมควร กฎหมายให้สันนิษฐานไวเ้บืองตน้ว่าขอ้เท็จจริง

เป็นไปตามทีคู่ความฝ่ายตรงขา้มกล่าวอา้ง เช่น ในคดีอาญาทีจาํเลยถูกฟ้องว่าข่มขืนกระทาํชาํเรา

ผูเ้สียหาย ถา้ศาลมีคาํสงัตงัใหผู้เ้ชียวชาญตรวจเก็บตวัอยา่งเนือเยอืหรือเลือดของจาํเลยเพือตรวจสาร

พนัธุกรรมโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบกบัคราบอสุจิทีอยูใ่นช่องคลอดของผูเ้สียหายว่า

เป็นของจาํเลยหรือไม่ หากจาํเลยไม่ยินยอมให้ตรวจเก็บตวัอย่างเนือเยือหรือเลือดโดยไม่มีเหตุผล

อนัสมควร กฎหมายใหส้นันิษฐานขอ้เท็จจริงไวเ้บืองตน้ว่า เชืออสุจิทีอยูใ่นช่องคลอดของผูเ้สียหาย

เป็นของจาํเลยตามทีโจทกก์ล่าวอา้ง แต่ในคดีอาญาโจทก์มีหน้าทีจะตอ้งพิสูจน์ให้ศาลเห็นไดโ้ดย

ปราศจากเหตุอนัควรสงสยัว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดิในคดีนี ศาลจะอาศยัขอ้สันนิษฐานนีโดย
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ลาํพงัเพือลงโทษจาํเลยไม่ไดเ้วน้แต่จะมีพยานหลกัฐานประกอบอืนมาสนับสนุน(ธานี สิงหนาท, 

2553: 483-486) 

 การแสดงความเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

 “มาตรา 130 ผูเ้ชียวชาญทีศาลแต่งตงัอาจแสดงความเห็นดว้ยวาจาหรือเป็นหนงัสือก็ได้

แลว้แต่ศาลจะตอ้งการ ถา้ศาลยงัไม่เป็นทีพอใจในความเห็นของผูเ้ชียวชาญทีทาํเป็นหนังสือนัน 

หรือเมือคู่ความฝ่ายใดเรียกร้องโดยทาํเป็นคาํร้อง ให้ศาลเรียกให้ผูเ้ชียวชาญทาํความเห็นเพิมเติม

เป็นหนงัสือหรือเรียกใหม้าศาลเพืออธิบายดว้ยวาจา หรือใหต้งัผูเ้ชียวชาญคนอืนอีก 

 ถา้ผูเ้ชียวชาญทีศาลตงัจะตอ้งแสดงความเห็นดว้ยวาจา หรือตอ้งมาศาลเพืออธิบายดว้ย

วาจาใหน้าํบทบญัญติัในลกัษณะนีว่าดว้ยพยานบุคคลมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

 กฎหมายมาตรานีกาํหนดเรืองการแสดงความเห็นของผูเ้ชียวชาญไวเ้ป็นพิเศษ คืออาจ

แสดงความเห็นเป็นหนงัสือต่อศาลก็ได ้ถา้ศาลอนุญาตใหก้ระทาํเช่นนัน แต่ถา้หากศาลยงัไม่พอใจ

ในความเห็นเป็นหนงัสือของผูเ้ชียวชาญ หรือเมือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลอาจให้ผูเ้ชียวชาญแสดง

ความเห็นของตนเป็นหนังสือเพิมเติม หรือจะเรียกให้มาศาลเพืออธิบายด้วยวาจาในฐานะพยาน

บุคคลก็ได ้หรืออาจจะตงัผูเ้ชียวชาญคนอืนอีกก็ได ้แลว้แต่ศาลจะพิจารณาเห็นสมควร 

 ตวัอย่างคาํพพิากษาศาลฎีกา 

 ฎ. 1192/2506 ตามมาตรา 130 แห่ง ป.วิ.พ. ผูเ้ชียวชาญอาจแสดงความเห็นดว้ยวาจา

หรือเป็นหนงัสือก็ไดแ้ลว้แต่ศาลจะตอ้งการ เมือศาลสั งให้ผูเ้ชียวชาญส่งผลแห่งการพิสูจน์เท่านัน 

และโจทกก์็มิไดเ้รียกร้องใหศ้าลเรียกมาเพืออธิบายดว้ยวาจาอีกศาลยอ่มวินิจฉยัตามหนงัสือรายงาน

ของผูเ้ชียวชาญได ้

 ฎ. 1624/2511 เพียงแต่ผูเ้ชียวชาญฝ่ายจาํเลยแสดงความเห็นไม่สมตามความประสงค์

ของจาํเลยไม่เป็นเหตุพอทีจะใหผู้อื้นตรวจเอกสาร หรือเรียกตวัผูเ้ชียวชาญของจาํเลยมาเบิกความใน

ขอ้ทีไดแ้สดงความเห็นไวช้ดัเจนแลว้นนัอีก 

 ฎ. 560/2513 ทา้กนัว่า ถา้ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นว่าลายเซ็นในสญัญากูเ้ป็นลายเซ็นของ

จาํเลยจริง จาํเลยยอมแพค้ดี ถา้เห็นว่าไม่ใช่ โจทกย์อมแพเ้มือผูเ้ชียวชาญรายงานว่าไดต้รวจลายเซ็น

ผูก้็ในสญัญากูเ้ปรียบเทียบกบัตวัอยา่งลายเซ็นของจาํเลยแลว้เห็นว่าน่าเชือว่าเป็นลายเซ็นของบุคคล

คนเดียวกนั ดงันีเท่ากบัมีความเห็นว่าเป็นลายเซ็นของจาํเลยจริงตรงตามคาํทา้แลว้ ไม่ใช่ว่ายงัไม่

แน่ใจ ถือว่าคาํทา้บรรลุผลแลว้ ศาลตอ้งวินิจฉยัใหเ้ป็นไปตามคาํทา้ 

 ในคดีแพ่ง ผู้เชียวชาญจะแสดงความเห็นเป็นหนังสืออย่างเดียวกไ็ด้ 

 ฎ. 1407/2513 ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 130 เมือผูเ้ชียวชาญแสดงความเห็นเป็นหนังสือและ

ไม่มีความจาํเป็น ศาลก็ไม่ตอ้งเรียกใหม้าเบิกความรับรองหรืออธิบายดว้ยวาจา 
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 ฎ. 1260/2518 รายงานผูเ้ชียวชาญพิสูจน์ลายมือชือในเอกสารรับฟังโดยไม่ต้องให้

ผูเ้ชียวชาญเบิกความประกอบ 

 ฎ. 2086/2529 การทีผูเ้ชียวชาญกองพิสูจน์หลกัฐาน กรมตาํรวจไดต้รวจพิสูจน์ลายมือ

ชือของจาํเลยและพยานทีลงชือต่อหน้าศาล และทีลงชือไว้ในด้านหน้าของสัญญาจะซือขาย 

เปรียบเทียบกับลายมือชือของผูที้ลงชือไวใ้นด้านหลงัของสัญญาจะซือขายแลว้ มีความเห็นว่า

ลายมือชือทีตรวจทงัสองแห่งไม่ใช่เป็นลายมือชือของบุคคลคนเดียวกนัถึงแมผู้เ้ชียวชาญจะมิไดม้า

เบิกความประกอบรายงานการตรวจพิสูจน์ก็เป็นหลกัฐานทีรับฟังได ้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 130 

 ผู้ เชียวชาญมีฐานะเป็นพยานบุคคล ความในวรรคสองของมาตรา 130 เป็นกรณีที

ผูเ้ชียวชาญทีศาลตงัจะตอ้งแสดงความเห็นดว้ยวาจาหรือตอ้งมาศาลเพืออธิบายดว้ยวาจา กฎหมาย

ให้นําบทบญัญัติทีว่าด้วยพยานบุคคลใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเช่นก่อนเบิกความผูเ้ชียวชาญจะตอ้ง

สาบานตนตามลทัธิศาสนา หรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าวคาํปฏิญาณว่าจะให้การ

ตามสตัยจ์ริงเสียก่อน หรือในกรณีทีคู่ความฝ่ายทีอา้งผูเ้ชียวชาญนันไม่สามารถนาํพยานของตนมา

ศาลไดเ้อง คู่ความฝ่ายนนัตอ้งขอต่อศาลก่อนวนัสืบพยานให้ศาลออกหมายเรียกพยานมาศาล หรือ

ในการสืบพยาน เมือคู่ความฝ่ายทีอา้งพยานไดซ้กัถามพยานเสร็จแลว้คู่ความอีกฝ่ายหนึงชอบทีจะ

ถามคา้นพยานนันได ้และเมือไดถ้ามคา้นพยานเสร็จแลว้คู่ความฝ่ายทีอา้งพยานชอบทีจะถามติง 

เป็นตน้ 

 การแสดงความเห็นของผู้เชียวชาญในคดีอาญา 

 ในคดีอาญาผูเ้ชียวชาญอาจทาํความเห็นเป็นหนังสือได ้แต่ตอ้งมาเบิกความประกอบ 

เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ เมือมีการแกไ้ข ป.วิ.อ. มาตรา 243 และเปลียนการเรียกชือจาก “ผูช้าํนาญพิเศษ” 

เป็น “ผูเ้ชียวชาญ” ทาํให้การเรียกชือและทาํความเขา้ใจเรืองพยานผูเ้ชียวชาญง่ายขึน และตรงกบั

ถอ้ยคาํในภาษาองักฤษ ทีใชค้าํว่า Expert Witness ทงัในคดีแพ่งและคดีอาญา 

 เดิมกฎหมายบงัคบัใหผู้เ้ชียวชาญตอ้งมาเบิกความประกอบเสมอ แต่ตามบทบญัญติัที

แกไ้ขใหม่ผูเ้ชียวชาญทาํความเห็นเป็นหนังสือก็ได้แต่ต้องส่งสาํเนาหนังสือดังกล่าวให้ศาลและ

คู่ความอีกฝ่ายหนึงทราบ และตอ้งมาเบิกความประกอบหนงัสือนนั เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นหรือคู่ความ

ไม่ติดใจซกัถามผูเ้ชียวชาญนนั ศาลใหรั้บฟังความเห็นเป็นหนงัสือดงักล่าวโดยผูเ้ชียวชาญไม่ตอ้งมา

เบิกความประกอบก็ได ้

 ในกรณีทีผูเ้ชียวชาญตอ้งมาเบิกความประกอบ ใหส่้งสาํเนาหนังสือดงักล่าวต่อศาลใน

จาํนวนทีเพียงพอล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัเบิกความเพือให้คู่ความอีกฝ่ายหนึงมารับไป 

การทีกฎหมายทีแก้ไขใหม่ได้ขยายข้อยกเวน้ให้ผูเ้ชียวชาญไม่ต้องมาเบิกความประกอบก็คง

เนืองมาจากไดก้าํหนดใหต้อ้งส่งสาํเนาความเห็นทีไดท้าํเป็นหนงัสือนนัต่อศาลและคู่ความล่วงหน้า
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ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเบิกความ ส่วนกฎหมายเดิมนันเป็นกรณีทีศาลจะตอ้งสั งให้ผูเ้ชียวชาญ 

(ผูช้าํนาญการพิเศษเดิม) ทาํความเห็นเป็นหนงัสือดว้ย จึงจะมีการส่งสาํเนา ถา้ไม่ส่งใหท้าํความเห็น

เป็นหนงัสือก็ไม่ตอ้งส่งสาํเนา ซึงหลกักฎหมายเดิมทีมี ฎ. 444/2510 และ ฎ. 3396/2528 ยืนยนั หลกั

นีจึงขดัแยง้กบับทบญัญติัของกฎหมายใหม่ 

 จึงสรุปหลกักฎหมายทีแก้ไขใหม่ได้ว่า ในคดีอาญาถา้ผูเ้ชียวชาญทาํความเห็นเป็น

หนงัสือก็ตอ้งส่งสาํเนาความเห็นนนัต่อศาลเพือคู่ความอีกฝ่ายหนึงรับไป แต่ถา้มาเบิกความเองโดย

ไม่ไดท้าํความเห็นเป็นหนงัสือก็ยอ่มไม่มีสาํเนาหนงัสือดงักล่าวทีจะส่ง 

 ในเรืองขอ้ยกเวน้ทีผูเ้ชียวชาญในคดีอาญาไม่ตอ้งมาเบิกความประกอบความเห็นนันมี

การขยายมากขึนตามกฎหมายทีแกไ้ขใหม่ แต่แนวคาํพิพากษาศาลฎีกาเดิมบางเรืองก็น่าจะนาํปรับ

ใชไ้ดว้่าเป็นขอ้ยกเวน้ของการใหผู้เ้ชียวชาญมาเบิกความประกอบ ดงันี 

 ฎ. 76/2529 รายงานการตรวจร่างกายของผูเ้สียหายตามใบชนัสูตรบาดแผลของแพทย ์

แมโ้จทก์จะไม่ได้นําแพทยผ์ูต้รวจมาเบิกความประกอบ หากจาํเลยได้แถลงรับไวใ้นรายงาน

กระบวนพิจารณาว่าแพทยไ์ดต้รวจร่างกายผูเ้สียหายและทาํบนัทึกการตรวจไวจ้ริง เอกสารดงักล่าว

รับฟังเป็นพยานได ้  

 (หมายเหตุ ฎีกานีเป็นการวินิจฉัยว่า เมือมีการรับขอ้เท็จจริงแลว้ก็รับฟังรายงานการ

ตรวจพิสูจน์ได)้ (พรเพชร วิชิตชลชยั, 2555: 346-354) 

 การชังนําหนักพยานผู้เชียวชาญ 

 สาํหรับพยานผูเ้ชียวชาญทีมาเบิกความในศาลนนั แมพ้ยานจะมาเบิกความในประเด็น

ซึงคนธรรมดาไม่มีความรู้ ก็มิใช่ว่าศาลจะเชือผูเ้ชียวชาญทุกกรณีไป ศาลตอ้งพิจารณาถึงเหตุผลและ

นาํหนกัพยานหลกัฐานอืนประกอบกดว้ย ปัจจยัทีช่วยเสริมใหพ้ยานผูเ้ชียวชาญมีนาํหนกัมากมีดงันี 

 1. ความเป็นกลางของพยาน ถา้พยานผูเ้ชียวชาญเป็นพยานทีศาลเป็นผูแ้ต่งตงัทีเรียกว่า

ผูเ้ชียวชาญ หรือเป็นเจา้พนกังานของรัฐทีมีหนา้ทีตรวจพิสูจน์ใหค้วามเห็นในเรืองหนึงเรืองใดเป็น

งานประจาํ เช่น เจา้นา้ทีตรวจลายมือชือปลอมของกองพิสูจน์หลกัฐาน กรมตาํรวจ ยอ่มน่าเชือว่าจะ

ไม่ลาํเอียงเขา้ฝ่ายใด และมีนาํหนกัน่าเชือกว่าผูมี้ความรู้เชียวชาญซึงคู่ความจา้งมา หรือรับจา้งตรวจ

พิสูจน์หรือลงความเห็นเป็นการส่วนตวั เพราะพยานผูเ้ชียวชาญประเภทหลงัอาจเบิกความลาํเอียง

เขา้กบัฝ่ายทีจา้งตนได ้

 ตวัอย่าง การส่งเอกสารไปใหผู้เ้ชียวชาญกองพิสูจน์หลกัฐาน กรมตาํรวจ พิสูจน์ลายมือ

นัน เมือผูเ้ชียวชาญคนใดของกองพิสูจน์หลกัฐานทาํการตรวจพิสูจน์ได้ผลประการใดและทาํ

รายงานความเห็นส่งมายงัศาลแลว้ ก็เป็นการเพียงพอสาํหรับปัญหาทีโตเ้ถียงกนั ไม่จาํตอ้งส่งไปให้
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ตรวจพิสูจน์ใหม่ เพราะเป็นการตรวจพิสูจน์ซาํและไม่น่าจะมีผลเปลียนแปลงจากเดิม (คาํพิพากษา

ฎีกาที 1292-1293/2512) 

 2. ความรู้หรือความชํานาญของพยานผู้เชียวชาญ คู่ความทีอา้งพยานผูเ้ชียวชาญจะตอ้ง

มีหลกัฐานแสดงความรู้ความชาํนาญของพยานผูเ้ชียวชาญให้ศาลเห็น โดยอาจถามจากประวติั

การศึกษาการทาํงานของพยานหรือมีประกาศนียบตัร วุฒิบัตร หรือปริญญามาแสดง ดงันัน ถา้

พยานอา้งตวัว่าเป็นผูเ้ชียวชาญภาษาองักฤษ แต่เมือถูกฝ่ายตรงขา้มถามคา้นให้อธิบายความหมาย

ของศพัทภ์าษาองักฤษง่ายๆ ก็ตอบไม่ได ้ดงันียอ่มทาํใหพ้ยานมีนาํหนกันอ้ย 

 3. เหตุผลประกอบการลงความเห็นของพยาน นับเป็นปัจจยัทีสาํคญัทีสุดทีจะทาํให้

ศาลเชือพยานหรือไม่ พยานทีสรุปความเห็นของตวัเองง่ายๆ อาจไม่มีนาํหนักพอทีศาลจะเชือได ้

ดงันัน การสืบพยานผูเ้ชียวชาญตอ้งให้พยานอธิบายเหตุผลประกอบการตรวจพิสูจน์หรือการลง

ความเห็นใหบุ้คคลธรรมดาซึงไม่มีความรู้ในวิทยาการแขนงนนัไดเ้ห็นจริงเห็นจงัไปดว้ย เช่น การ

ตรวจลายมือชือสองลายมือว่าเป็นของบุคคลเดียวกนัหรือไม่ พยานตอ้งอธิบายวิธีการตรวจประกอบ 

เช่น ใชว้ิธีถ่ายภาพขยายและหาจุดแตกต่าง เพือใหศ้าลเขา้ใจและคลอ้ยตาม 

 4. ความมันใจในการลงความเห็นของพยานผู้ เชียวชาญ ถา้พยานลงความเห็นด้วย 

ความมนัใจว่าถกูตอ้งแน่นอน คาํพยานย่อมมีนาํหนักมาก แต่ถา้พยานไม่มนัใจ เช่น เบิกความว่ามี

โอกาสผดิพลาดได ้20% ดงันียอ่มทาํใหศ้าลไม่แน่ใจวา่จะรับฟังความเห็นนันได ้แต่การทีพยานลง

ความเห็นโดยใชค้าํว่า “น่าจะ” หรือ “น่าเชือว่า” ศาลเคยวินิจฉยัว่ารับฟังไดต้ามความเห็นของพยาน

แลว้ 

 ตวัอย่าง โจทกจ์าํเลยตกลงกนัขอใหศ้าลส่งสญัญากูไ้ปตรวจพิสูจน์ลายมือชือผูกู้โ้ดยทา้

กนัว่าถา้ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นลายเซ็นชือของจาํเลยจริง จาํเลยยอมแพค้ดีถา้ไม่ใช่ของ

จาํเลย โจทกก์็ยอมแพค้ดี ผูเ้ชียวชาญไดต้รวจลายมือชือตรงช่องผูกู้เ้ปรียบเทียบกบัลายมือชือของ

จาํเลยแลว้ มีความเห็นว่าน่าเชือว่าไม่ใช่ลายมือของบุคคลเดียวกนั ดงันีเท่ากบัมีความเห็นว่าลายเซ็น

ชือในช่องผูกู้ไ้ม่ใช่ลายเซ็นชือจาํเลยตรงตามคาํท้าของคู่ความ โจทก์จะเพียงว่า ความเห็นของ

ผูเ้ชียวชาญนีเป็นเพียงแต่ขอ้สนันิษฐานว่าไม่น่าเชือเท่านันหาไดไ้ม่ (คาํพิพากษาฎีกาที 2640/2516, 

2296,2518) (เข็มชยั ชุติวงศ,์ 2557: 464-465) 

 ศาสตราจารยโ์สภณ รัตนากร อธิบายว่า “....ขึนอยู่กบัการตรวจสอบพยานหลกัฐาน

ของพยานผูเ้ชียวชาญดว้ย ถา้พยานไดต้รวจสอบโดยครบถว้นตามหลกัวิชาก็จะมีนาํหนัก เช่น การ

ตรวจลายมือชือในเอกสารว่าเป็นลายมือชือจาํเลยหรือไม่ ก็ต้องมีตัวอย่างลายมือชือของจาํเลยที

รับรองว่าถกูตอ้งจาํนวนมากพอตรวจสอบเทียบเคียงกบัลายมือชือทีมีปัญหาว่าปลอมหรือไม่ เป็น

ตน้ ทีสาํคญัความเห็นของผูเ้ชียวชาญจะมีนาํหนักเพียงใด ก็ตอ้งขึนอยู่กบัความสมเหตุสมผลของ
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ความเห็นนนัดว้ย โดยคุณสมบติั ความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ของผูเ้ชียวชาญ ก็มีส่วนทาํ

ใหค้วามเห็นนนัน่าเชือถือ กรณีทีความเห็นขดัแยง้กบัพยานหลกัฐานอืน ศาลก็ตอ้งวินิจฉัยว่าจะเชือ

พยานความเห็นหรือเชือพยานอืน กรณีทีพยานผูเ้ชียวชาญใหค้วามเห็นทีเกิดจากการตรวจสอบหรือ

ทดลองนัน ถา้พยานจะได้แสดงหลกัการตรวจสอบหรือวิธีการทดลองตามหลกัวิชา ตลอดจน

มาตรฐานในการตรวจสอบหรือแสดงให้เห็นความสมเหตุสมผลของความเห็น และสามารถทาํให้

ศาลตรวจสอบความเห็นของผูเ้ชียวชาญไดด้ว้ย ก็ย่อมทาํให้ความเห็นมีนาํหนักน่าเชือยิงขึนพยาน

ทางวิทยาศาสตร์โดยปกติจะตอ้งมีผูเ้ชียวชาญมาอธิบายข้อมูลหรือผลการทดลองให้ศาลฟัง ซึง

อาจจะต้องมีการอธิบายหลกัวิทยาศาสตร์ด้วย จึงจะทาํให้ความเห็นของพยานน่าเชือถือ ผลการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์จะรับฟังเป็นยุติหรือไม่ ย่อมขึนอยู่กับการยอมรับของวงวิชาการหรือ

วิชาชีพทีเกียวขอ้งนนัเองรวมถึงการโตแ้ยง้ของฝ่ายตรงขา้มดว้ย....” 

 โดยสรุป คาํพยานผูเ้ชียวชาญจะมีนาํหนักมากน้อยเพียงใด ตอ้งแลว้แต่ว่าผูน้ันเป็น

บุคคลทีน่าเชือถือหรือไม่ และมีความรู้ความชาํนาญจริงในสิงทีตนเบิกความนนัหรือไม่ วิธีซึงเขาใช้

ทดลองเพือช่วยในการออกความเห็นเป็นวิธีทีถกูตอ้งหรือไม่ พยานผูเ้ชียวชาญจึงอาจมีนาํหนักน้อย

หรือนาํหนกัมากจนเชือฟังไดอ้ย่างแน่นอนก็ได ้จึงกล่าวไม่ไดว้่าพยานผูช้าํนาญจะมีนาํหนักน้อย

หรือมากกว่าประจกัษพ์ยาน 

 อยา่งไรก็ตาม ถา้คาํเบิกความของประจกัษพ์ยานขดักบัความเห็นของผูเ้ชียวชาญศาลจะ

เชือฝ่ายใด  

 ความเห็นผูเ้ชียวชาญจะมีนาํหนักยิงกว่าประจกัษ์พยานหรือไม่ ตอ้งพิจารณาตามรูป

เรือง เหตุผล และพยานอืนประกอบ (ฎีกาที 1231/2506)  

 พยานผูเ้ชียวชาญเป็นแต่พยานความเห็น ฉะนนั การทีผูเ้ชียวชาญออกความเห็นอยา่งไร 

หาจาํเป็นทีศาลจะตอ้งเชือฟังเสมอไปไม่ (ฎีกาที 696/2503)  

 และถา้คาํพยานผูเ้ชียวชาญขดักบัพยานโดยตรงแลว้ ศาลย่อมฟังคาํพยานโดยตรงยิง

กว่าคาํพยานผูเ้ชียวชาญ เพราะพยานผูเ้ชียวชาญเป็นแต่ผูเ้บิกความตามความเห็นของตนตามหลกั

วิชาทีเรียนรู้มา ยอ่มมีนาํหนกัสูพ้ยานผูที้ไดรู้้เอง เห็นเองไม่ได ้ถา้พยานนันเป็นทีเชือฟังได ้(ฎีกาที 

374,375/2463)  

 ความเห็นของผูเ้ชียวชาญการพิสูจน์ลายมืออาจมีนาํหนักไม่พอหักลา้งคาํประจักษ์

พยานหลายปากทีเบิกความสอดคลอ้งตอ้งกนั (ฎีกาที 1086/2498)  

 พยานผูเ้ชียวชาญเบิกความว่า ลายมือชือในเอกสารไม่ตรงกบัลายมือชืออนัแทจ้ริงของ

จาํเลย จึงเชือว่าไม่ใช่ลายมือของจาํเลย แต่โจทก์มีพยานเบิกความว่าไดเ้ห็นจาํเลยในขณะทีเซ็นชือ
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ลงในเอกสารนนั ถา้คาํเบิกความของพยานนนัควรเชือถือไดศ้าลยอ่มเชือพยานโดยตรงเป็นประมาณ

มากกว่า (ฎีกาที 781/2475)  

 แมมี้ประจกัษ์พยานปากเดียวแต่เบิกความมีเหตุผล ไม่มีพิรุธ ยืนยนัว่าจาํเลยออกตั ว

สญัญาใชเ้งินต่อหนา้พยานยอ่มมีนาํหนกักว่าความเห็นของผูเ้ชียวชาญว่าลายมือชือในตวัสัญญาใช้

เงินน่าจะไม่ใช่ลายมือของจาํเลย (ฎีกาที 401/2532) 

  การทีจะฟังว่าลายมือชือในพินัยกรรมเป็นลายมือชืออนัแท้จริงของผูท้าํพินัยกรรม

หรือไม่ ตามปกติควรเชือประจกัษ์พยานยิงกว่าคาํผูเ้ชียวชาญ เพราะประจกัษ์พยานไดเ้ห็นกบัตา

ตนเอง แต่ทงันีตอ้งคาํนึงถึงเหตุผลต่างๆ ประกอบใหพ้อเชือฟังไดด้ว้ย (ฎีกาที 81/2503) 

 เมือโจทกมี์พยานหลกัฐานมนัคงเชือว่าลายมือชือผูกู้เ้ป็นของจาํเลยทีแทจ้ริง เพียงทีจะ

พิจารณาพิพากษาคดีได ้ก็ไม่จาํตอ้งส่งลายมือชือไปให้ผูเ้ชียวชาญทาํการตรวจพิสูจน์อีก (ฎีกาที 

2605/2524)  

 ถา้ประจกัษพ์ยานมีความไม่น่าเชือถือบางประการ ส่วนพยานผูเ้ชียวชาญ ส่วนพยาน

ผูเ้ชียวชาญมีเหตุผลทางวิชาการสนบัสนุน ศาลก็อาจฟังว่าพยานผูเ้ชียวชาญมีนาํหนกัดีกว่าประจกัษ์

พยานก็ได ้เช่น คาํของแพทยผ์ูเ้ชียวชาญสาขานิติเวชวิทยาศาสตร์ตรวจร่างกายและตรวจเลือดของ

ชายหญิงและเด็ก เห็นว่าไม่มีขอ้ปฏิเสธว่าเด็กไม่ใช่บุตรเกิดจากชายและหญิงมีนาํหนกัรับฟังไดเ้ป็น

อยา่งดี (ฎีกาที 2573/2518)  

 ถา้ประจกัษพ์ยานมีพิรุธ คาํของผูเ้ชียวชาญอาจมีนาํหนกัดีกว่า (ฎีกาที 81/2503) 

 บางคดีคู่ความทงัสองฝ่ายต่างอา้งพยานผูเ้ชียวชาญมาเบิกความสนับสนุนขอ้อา้งและ

ขอ้ต่อสูข้องตน กรณีนีเป็นหนา้ทีของศาลจะตอ้งวินิจฉยัว่า ควรเชือฟังพยานผูเ้ชียวชาญขา้งฝ่ายไหน 

แต่โดยมากศาลก็ยอ่มเชือฟังคาํพยานผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ความชาํนาญและมีเหตุผลดีกว่า (ฎีกาที 

1137/2462) 

 มาตรฐานความน่าเชือถือ 

 ขอ้ทีตอ้งพิจารณาไดแ้ก่ปัญหาว่าพยานหลกัฐานทงัปวงทีคู่ความนาํมาแสดงต่อศาลนัน 

รวมความแลว้จะถึงขนัจูงใจใหศ้าลเชือว่าขอ้เท็จจริงเป็นดงัทีตนกล่าวอา้งหรือไม่ เรียกว่ามาตรฐาน

ความน่าเชือถือ  พึงสงัเกตว่าในการนาํสืบพยานหลกัฐานเพือพิสูจน์ขอ้เท็จจริงตามทีมีการกล่าวอา้ง

นนั คู่ความฝ่ายทีกล่าวอา้งย่อมมีหน้าทีนาํสืบ (Burden of Proof) เพือพิสูจน์ขอ้เท็จจริงตามขอ้อา้ง

ของตนใหถึ้งระดบัมาตรฐานความน่าเชือถือ เพือจะไดช้นะคดี ระดบัมาตรฐานความน่าเชือถือจึง

เป็นจุดปลายทางของคู่ความฝ่ายทีมีหน้าทีนําสืบจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็น ในแง่การพิสูจน์

พยานหลกัฐานใหถึ้งมาตรฐานความน่าเชือถือนี จึงเรียกว่ามาตรฐานการพิสูจน์ (Standard of Proof) 

ซึงก็มีหลกัการเดียวกนักบัมาตรฐานความน่าเชือถือ เป็นแต่มองในแง่ต่างกนัเท่านนั 
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 ในเบืองต้นพึงเข้าใจว่ามาตรฐานความน่าเชือถือนีถูกก ําหนดไว้ต่างกัน หาได้

เหมือนกนัทุกคดีไม่ ถา้เป็นคดีอาญาซึงมีโทษเกียวกบัเสรีภาพในร่างกายหรือชีวิต การทีจะลงเนือว่า

จาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดิตามฟ้องโจทก์ ก็ตอ้งมีพยานหลกัฐานแน่นหนาและมีนาํหนักเพียงพอ

ฟังเป็นความจริงได ้แต่คดีแพ่งส่วนมากเป็นแต่การฟ้องร้องขอให้ศาลบงัคบัให้จาํเลยชาํระหนีตาม

นิติกรรมสญัญา หรือขอใหจ้าํเลยชดใชค่้าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด ซึงหนีไม่พน้การบงัคบัให้มี

การชาํระเป็นเงิน ไม่เหมือนสมยัโบราณ หากลูกหนีไม่ชาํระหนี ศาลจะบงัคับจาํเลยเอาเนือตัว

ร่างกายโดยการมดัแช่นาํ หรือตากแดด จนกว่าจาํเลยจะยอมชาํระหนีให้โจทก์ ฉะนัน การพิสูจน์

ขอ้เท็จจริงในคดีแพ่งในปัจจุบนั จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีพยานแน่นหนาอย่างคดีอาญา มาตรฐานความ

น่าเชือถือในคดีแพ่งจึงไม่เท่ากนั โดยในคดีแพ่งเป็นการชงันาํหนกัพยานว่าฝ่ายใดน่าเชือถือกว่ากนั 

แต่ในคดีอาญาเป็นการชงันาํหนกัจนแน่ใจว่าพยานหลกัฐานโจทกพ์อรับฟังลงโทษจาํเลยไดห้รือไม่ 

(ธีสุทธิ พนัธฤ์ทธิ, 2549: 133-136) 

 บทบาทในอนาคตของพยานผู้เชียวชาญ 

 ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาํให้ศาลต้องพึงพยาน

ผูเ้ชียวชาญมากขึน เพราะพยานผูเ้ชียวชาญจะใหค้วามรู้และขอ้เท็จจริงทีเกิดจากการตรวจพิสูจนท์าง

วิทยาศาสตร์ได ้โดยเฉพาะอยา่งยงิดา้นการพิสูจน์ตวับุคคลดว้ยวธีิการตรวจพิสูจน์ DNA ซึงปัจจุบนั

มีความแม่นยาํในการตรวจพิสูจน์มาก ดงันนัในอนาคบทบาทของพยานผูเ้ชียวชาญจะตอ้งมีมากขึน

อยา่งแน่นอนและเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได ้ดงันันจึงไดมี้การแกไ้ขเพิมเติมกฎหมาย ป.วิ.พ. มาตรา 

128/1 และ ป.วิ.อ. มาตรา 244/1 เรืองการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมทงัการ

ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในชนัสอบสวนตาม ป.วิ.อ.    มาตรา 131/1 ทีอธิบายไวใ้นบทนี บท

กฎหมายเหล่านีจะส่งผลใหมี้การพิสูน์ดว้ยพยานหลกัฐานโดยผูเ้ชียวชาญมากขึนแน่นอน (พรเพชร 

วิชิตชลชยั, 2555: 367)  

  

4.  แนวความคดิเกยีวกบัเอกสาร 

 ความหมายของเอกสาร 

 คาํว่า “เอกสาร” ทีจะกล่าวต่อไปนีเป็นไปในลกัษณะของ “วตัถุพยานประเภทเอกสาร” 

ในความผิดเกียวกบัการปลอมเอกสาร มิใช่ “พยานเอกสาร” ทีใช้การอา้งขอ้ความหรือการสือ

ความหมายทีปรากฏอยูใ่นเอกสารนนัเป็นพยานโดยอาศยัการสือความหมายนนัเพือพิสูจน์ความจริง 

และใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาล ส่วน “วตัถุพยานประเภทเอกสาร” คือ “เอกสารปัญหา” หรือ 

“เอกสารพิพาท” หมายถึงเอกสารทีถูกสงสัยว่าจะมีการปลอมแปลง หรือความเป็นมาของเอกสาร

นนัยงัมีขอ้โตแ้ยง้กนัอยู ่ 
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 ประมวลกฎหมายอาญาได้ให้คาํนิยามของคาํว่า “เอกสาร” ไวต้ามมาตรา 1(7) ว่า 

“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวตัถุอืนใดซึงไดท้าํใหป้รากฏความหมายดว้ยตวัอกัษร ตวัเลข 

ผงั หรือแผนแบบอยา่งอืน จะเป็นโดยวิธีพิมพ ์ถ่ายภาพ หรือวิธีอืนอนัเป็นหลกัฐานแห่งความหมาย

นนั” 

 หากพิจารณาจากคาํนิยามดงักล่าวแลว้ สาระสาํคญัของ “เอกสาร” จะตอ้งประกอบดว้ย

สาระสาํคญั 4 ประการดงันี 

 1. ตอ้งเป็นวตัถุ 

 2. ตอ้งเป็นเจตนาของบุคคลเพือการผกูพนัตามกฎหมาย 

 3. ตอ้งมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

 4. ไม่จาํกดัรูปแบบในการทาํเอกสาร 

 สาํหรับรายละเอียดทีเป็นสาระสาํคญัของเอกสารมีดงันี 

 1. ต้องเป็นวตัถุ: เพอืให้มคีวามมนัคงพอควร  

ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ว่าเอกสารมีความสาํคญัในการใชเ้ป็น “หลกัฐาน” ดงันันสิงทีจะเป็นเอกสารที

กฎหมายยอมรับนันจะต้องเป็นวตัถุเพือให้มีความมนัคงพอควร โดยทั วไปเอกสารมกัจะเป็น

กระดาษ แต่ตามมาตร 1 (7) นีเอกสารอาจเป็น “วตัถุอืน” ก็ได ้ดงันัน เอกสารอาจทาํจากวตัถุอืนๆ 

โดยไม่มีขอ้จาํกดั เช่น แผน่พลาสติก โลหะ ไม ้ฯลฯ 

  คาํพพิากษาฎีกาที 367/2520 วินิจฉัยว่า ป้ายเลขทะเบียนรถยนต์ซึงมิใช่ป้ายของเจา้

พนกังานทีจดัใหไ้วก้บัตวัรถ แต่เป็นป้ายเลขทะเบียนรถ (ทีทาํขึนเอง) ปลอม ผูใ้ชติ้ดกบัรถยนต์มี

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และ 268 วรรคแรก (ฎน.: 229) 

  สิงทีเป็นเอกสารจึงตอ้งเป็นวตัถุเท่านนั โดยอาจเป็นกระดาษ หรือสิงอืนทีมีลกัษณะ

มนัคงพอทีจะเป็นหลกัฐานได ้ถา้เป็นสิงทีไม่มีความม่นคงก็ไม่อาจถือเป็นเอกสารได ้เช่น การยิง

แสงเลเซอร์ขึนบนท้องฟ้า แมจ้ะเขียนเป็นข้อความออกมาได ้การฉายข้อความผ่านเครืองระบบ 

LCD การเขียนขอ้ความบนหาดทรายทีนาํทะเลขึนลงไม่อาจถือเป็นเอกสารไดเ้ช่นกนั เพราะไม่มี

ความมนัคง แต่การเขียนไวบ้นกระดาน หรือฝาผนงัก็อาจเป็นเอกสารไดเ้พราะสิงนนัมีความมนัคง 

  แต่สิงทีจะเป็นเอกสารไดต้อ้งเป็นวตัถุเท่านัน ดงันัน การสักบนตวับุคคล เช่น การ

สกัหมายเลขเครืองหมายทหารไวที้ร่างกายของทหารในสมยัก่อน ก็ไม่น่าจะถือเป็น “เอกสาร” แต่

อยา่งใด เพราะร่างกายไม่ใช่วตัถุแต่อยา่งไร 

 2. ต้องเป็นเจตนาของบุคคล: เพอืสือความหมายทีจะผูกพนัตามกฎหมาย 

  เนืองจากเอกสารเป็นหลกัฐานการแสดงความหมายทีจะผกูพนับุคคลทีเกียวขอ้ง

ในทางกฎหมาย ดังนันสิงทีจะเป็นเอกสารได้จะต้องเป็นการแสดงเจตนาของผูท้าํเอกสารทีจะ
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ผกูพนัดว้ย หากเป็นสิงทีไม่มีการแสดงความหมายอย่างใดก็ไม่ใช่เอกสาร เช่น ป้ายบอกชือตน้ไม ้

แมป้้ายจะมีความคงทนมนัคง แต่ก็มิใช่การแสดงเจตนาของบุคคลทีจะผกูพนัในทางกฎหมายทีจะ

เป็นเอกสารแต่อยา่งไร 

  คําพิพากษาฎีกาที 96/2523 วินิจฉัยว่า จาํเลยพิมพ์ปกหนังสือแบบเรียนซึงเป็น

หนงัสือทีโจทกร่์วมมีลิขสิทธิขึนมีจาํนวนถึง 5,000 แผน่ แสดงว่าเป็นการกระทาํส่วนหนึงของการพิมพ์

คดัลอกหนงัสือแบบเรียนนนัขึนใหม่ทงัเล่มเพือขาย การกระทาํดงักล่าวเป็นเรืองการละเมิดลิขสิทธิ 

ซึงมีกฎหมายบญัญติัเป็นความผดิไวโ้ดยเฉพาะหาใช่ลกัษณะของการทาํเอกสารปลอมไม่ จึงไม่เป็น

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 แต่การทีจาํเลยเอาเครืองหมายอกัษร “ประชาช่าง” 

อยูภ่ายในวงกลมขงโจทกร่์วมมาพิมพไ์วที้ปกหนงัสือของกลางเพือใหป้ระชาชนหลงเชือว่าหนังสือ

ทีใชป้กดงักล่าวเป็นสินคา้ของโจทกร่์วมนนั เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 

(ระบบสืบคน้คาํพิพากษา) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 5674/2544 วินิจฉัยว่า แบบพิมพที์พิมพร์ายการไวบ้างรายการว่า

เป็นเช็ค ชือ ยีห้อ สํานักงานของธนาคาร และสถานทีใชเ้งิน โดยยงัไม่มีรายการอืนให้ครบถว้น

บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 988 ยงัไม่เป็นเช็ค หรือตวัเงินตามกฎหมาย 

(ฎน.: 1579) 

  ตามคาํพิพากษาดังกล่าว ทีศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แบบพิมพ์ของเช็ค ไม่ใช่เอกสาร

เนืองจากยงัไม่มีการ “ทาํให้ปรากฏความหมาย อนัเป็นหลกัฐานแห่งความหมายนัน” ซึงเป็น

สาระสาํคญัของเอกสารทีจะมีความผกูพนัตามกฎหมายโดยถือว่าเป็นเพียงแบบฟอร์ม (Form) ของ

เช็คเท่านนั 

  คําพิพากษาฎีกาที  1530/2522 วิ นิจฉัยว่าจ ําเลยเอาภาพถ่ายผูอื้นรับปริญญา

แพทยศาสตร์บณัฑิตและสวมครุยวิทยฐานะมาปิดภาพถ่ายเฉพาะใบหน้าของจาํเลยลงไปแทน แก้

เลข พ.ศ. 2508 เป็น 2504 แลว้ถ่ายเป็นภาพใหม่ ดูแล้วเป็นภาพจาํเลยรับปริญญา มีอกัษรว่า 

มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2504 เป็นภาพถ่ายทีไม่ไดท้าํให้ปรากฏความหมายดว้ยตวัอกัษรฯ 

ตามมาตรา 1(7) เลข พ.ศ. ก็ไม่ปรากฏความหมายในตวัเองไม่เป็นปลอมเอกสาร (ฎน.: 1227) 

  คําพิพากษาฎีกาที 1507/2514 วินิจฉัยว่า จาํเลยกรอกขอ้ความลงในแบบพิมพเ์ช็ค

เพือให้มีรายการครบถว้นบริบูรณ์ตามกฎหมาย แมแ้บบพิมพเ์ช็คนันจะมิใช่แบบพิมพที์ธนาคาร

จดัพิมพไ์วใ้หใ้ชเ้ป็นเช็ค แต่เมือจาํเลยไดล้งลายมือชือของจาํเลยเองเป็นผูส้ั งจ่าย มิไดป้ลอมลายมือ

ชือของบุคคลอืนใด ถือไม่ไดว้า่เป็นเช็คหรือเอกสารปลอม (ฎน.: 1243) 
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 3. ต้องมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพอืใช้เป็นพยานหลกัฐาน 

  เพือประโยชน์ในการใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิง สิงทีจะเป็นเอกสารได้นันจะต้อง

สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าดว้ย หากไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ยตาเปล่าก็ไม่ใช่เอกสาร เช่น 

แถบแม่เหลก็ในบตัรเครดิต (Credit Card) บาร์โคด้ (Bar Code) บตัรทีใชค้ลืนวิทยุ (RF Card) หรือ

ไมโครชิปต่าง แมจ้ะสามารถเก็บขอ้มลูต่างๆ ไดม้ากมายก็ตามแต่จะตอ้งอ่านขอ้มลูจากระบบอืนซึง

ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า สิงเหล่านีจึงไม่อาจถือเป็นเอกสารตามความหมายของมาตรา 1 

(7) ได ้แต่อาจเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ตามความหมายใน มาตรา 1 (14) 

  ถา้สามารถมองเห็นไดด้้วยตาเปล่าแลว้ก็สามารถเป็นเอกสารได ้แมก้ารทีจะเห็น

ขอ้ความนันอาจต้องผ่านวิธีการบางอย่าง เช่น ฉีกซองเพืออ่านขอ้ความ หรือการขูดเพือให้เห็น

ขอ้ความก็เป็นเอกสารได ้เช่น บตัรเติมเงินโทรศพัทมื์อถือ การทีจะเห็นรหสัไดต้อ้งมีการขูดสิงทีอาํ

พรางรหสั ก็ถือเป็นเอกสารได ้เป็นตน้ 

  สิงทีจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี อาจทาํให้ปรากฏบนวตัถุต่างๆ เหล่านันด้วย

ตวัอกัษร ตวัเลข ผงั หรือแผนแบบอยา่งอืนก็ได ้เช่น ชือ-นามสกุล วนั เดือน ปีเกิดในบตัรประจาํตวั

ประชาชน ผงัทีดินในหน้าโฉนดทีดิน หรือรูปคน ก็เป็นการทาํให้เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าเพือใชเ้ป็น

หลกัฐานของความหมายนนัๆ 

  คาํพพิากษาฎีกาที 4766/2538 วินิจฉยัว่า จาํเลยนาํภาพถ่ายที ม. มอบใหม้าตดัใหพ้อดี

กบัภาพถ่ายในบตัรประจาํตวัประชาชนทีแทจ้ริงของ น. แลว้นาํภาพถ่ายทีตดัแลว้ปิดทบัภาพถ่าย

ของ น. ทีติดอยูใ่นบตัรประจาํตวัประชาชนของ น. แลว้ถ่ายภาพบตัรและนาํภาพถ่ายอดัพลาสติก

มอบให ้ม. ถือไดว้่าจาํเลยมีเจตนาเพือใหผู้พ้บเห็นหลงเชือว่าภาพถ่ายของ ม.ในบตัรประชาชนทีถ่าย

เอกสารมาเป็นภาพถ่ายของ น. โดยมีวนัเดือนปีเกิดและภูมิลาํเนาตามทีระบุไวใ้นบตัรนัน เป็นบตัร

ประจาํตวัประชาชนทีแทจ้ริงจึงเป็นความผดิฐานปลอมเอกสาร 

  แมบ้ตัรประชาชนทีจาํเลยทาํปลอมขึนเป็นเพียงภาพถ่ายเอกสารแต่การกระทาํของ

จาํเลย มีลกัษณะเพือการใชอ้ย่างตน้ฉบบับัตรประจาํตวัประชาชนฉบับทีแทจ้ริง จึงเป็นเอกสาร

ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (8) (ฎน. หนา้ 1123)  

 4. ไม่จาํกดัรูปแบบในการทําเอกสาร: ไม่ว่าจะทาํโดยวิธีใด 

  หากสิงทีมีองคป์ระกอบต่างๆ เป็นเอกสารครบถว้นแลว้ก็นับว่าเป็นเอกสารไดโ้ดย

ไม่จาํกดัรูปแบบว่าจะเป็นเช่นใด เช่น โดยวิธีการพิมพ ์การถ่ายภาพ หรือวิธีอืนไม่จาํกดัวิธีการ เช่น 

ป้ายทะเบียนรถยนต ์หมายเลขพานทา้ยปืน หมายเลขของเครืองรถยนต ์เป็นตน้ 

  คาํพพิากษาฎีกาที 1269/2503 วินิจฉยัว่า จาํเลยรู้อยูแ่ลว้ว่าอกัษรหมายเลขทีพานทา้ย

ปืนของจาํเลยเป็นของทาํปลอมขึน เมือเจา้พนกังานมาขอคน้ จาํเลยไดน้าํปืนดงักล่าวออกแสดงให้
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เจา้พนกังานดูพร้อมใบอนุญาตของจาํเลย ดงันีถือว่าจาํเลยไดใ้ช ้หรืออา้งเอกสรปลอมตาม มาตรา 

286 ประมวลกฎหมายอาญา (ฎน.: 1,347) 

  คาํพพิากษาศาลฎีกาที 1141/2523 วินิจฉัยว่า จาํเลยรู้ว่าหมายเลขประจาํเครืองยนต์

ของกลาง 215173 เป็นเลขประจําเครืองยนต์ปลอม แล้วจ ําเลยนํารถยนต์ของกลางไปตรวจ

เครืองยนต์แสดงว่ามีเลขหมายนันต่อเจ้าหน้าทีและนําไปขายแก่ผูอื้น จาํเลยมีความผิดฐานใช้

เอกสารปลอม แมค้ดีนีโจทก์ฟ้องว่าจาํเลยใชเ้ครืองยนต์ทีปลอมลงในรถยนต์ของห้าง ง. ซึงอยู่ใน

ความดูแลของ จ. แต่ทางพิจารณาปรากฏว่าเลขจาํเลยใชเ้ลขเครืองยนต์ทีปลอมลงในรถยนต์คนัอืน

ขอ้แตกต่างดังกล่าวมิใช่ขอ้สาระสาํคัญ ทงัจาํเลยมิได้หลงต่อสู้ จึงลงโทษจาํเลยได้ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสอง ทีแกไ้ขใหม่  (ระบบสืบคน้คาํพิพากษา) 

  คาํนิยาม “เอกสาร” นี เป็นบทบญัญติัทีกาํหนดความหมายทั วไปเท่านัน ประมวล

กฎหมายอาญายงับญัญติัถึงเอกสารอืนๆ โดยกาํหนดเป็นความผิดเฉพาะเรืองอีกดว้ย เช่น ความผิด

เกียวกบับตัรอิเลก็ทรอนิกส์ และความผดิเกียวกบัหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

  นอกจากนนั ประมวลกฎหมายอาญายงับญัญติัความผิดเกียวกบัเอกสารในลกัษณะ

อืนๆอีกดว้ย เช่น ความผดิทีกระทาํต่อความปลอดภยัของเอกสาร หรือการกระทาํความผิดของเจา้

พนกังานเกียวกบัเอกสาร 

  ประเภทของเอกสาร 

  ประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญติัถึงเอกสารประเภทต่างๆ ไว ้โดยบางประเภทได้

กาํหนดคาํนิยามไวโ้ดยตรงดว้ย ประเภทของเอกสารต่างๆ มีดงันี 

  1.  เอกสารราชการ ตามมาตรา 1 (8) 

  2. เอกสารสิทธิ ตามมาตรา 1 (9) 

  3. เอกสารสิทธิทีเป็นเอกสารราชการ เช่นตามมาตรา 266 (1) 

  4. เอกสารมหาชน เช่นตามมาตรา 267 

  5. เอกสารชุด 

  6. พินยักรรม 

  สาํหรับรายละเอียดของเอกสารแต่ละประเภทมีดงันี 

  1. เอกสารราชการ ตามมาตรา 1 (8) 

   ประมวลกฎหมายอาญาไดใ้ห้คาํนิยามคาํว่า “เอกสารราชการ” ไวใ้นมาตรา 1 (8) 

ดงันี 

  “เอกสารราชการ” หมายความว่า เอกสารซึงเจา้พนักงานไดท้าํขึนหรือรับรองใน

หนา้ที และใหห้มายความรวมถึงสาํเนาเอกสารนนัๆ ทีเจา้พนกังานไดรั้บรองในหนา้ทีดว้ย 
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  จากคาํนิยามดงักล่าว “เอกสารราชการ จึงหมายถึง เอกสาร 2 ประเภทต่อไปนีคือ 

  1.  เอกสารทเีป็น “ต้นฉบบั” (Original) ซึง 

     1.1  เจา้พนกังานไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํขึน เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน โฉนดทีดิน 

    คาํพพิากษาฎีกาที 1347/2541 วินิจฉยัว่า แผน่ป้ายวงกลมแสดงการเสีย

ภาษีรถยน์เป็นเอกสารราชการ (ฎน.: 157)  

   1.2  เจา้พนกังานไดเ้ป็นผูรั้บรองในหนา้ที นอกจากนนัแมเ้จา้พนกังานไม่ได้

เป็นผูจ้ดัทาํขึนเอง แต่เป็นผูรั้บรองในหนา้ทีก็เป็นเอกสารราชการเช่นกนั 

  2.  สําเนาเอกสาร (Certified Copy) ซึงเจา้พนกังานไดรั้บรองในหนา้ที 

   เช่น การขอให้จ่าศาลคัดสําเนาและรับรองเอกสาร หรือคําพิพากษาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 54 ซึงบญัญติัว่า “คู่ความก็ดี หรือพยานในส่วนที

เกียวกบัคาํใหก้ารของตนในคดีนนัก็ดีหรือบุคคลภายนอกผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยชอบหรือมีเหตุผลอนั

สมควรก็ดี อาจร้องขออนุญาตต่อศาล ไม่ว่าเวลาใดในระหว่าง หรือภายหลงัการพิจารณาเพือตรวจ

เอกสารทงัหมดหรือแต่บางฉบบัในสาํนวน   เรืองนนั หรือขอคดัสาํเนา หรือขอให้จ่าศาลคดัสาํเนา

และรับรอง แต่ทงันี...” 

  คาํพพิากษาฎีกาที (950/2537) วินิจฉยัว่า สาํเนา น.ส. 3 ก ทีเจา้พนกังานรับรอง

ในหนา้ทีเป็นเอกสารราชการ (ฎส. ล. 4: 122) 

  คําพิพากษาฎีกาที 4340/2543 วินิจฉัยว่าสําเนาหนังสือรับรองราคาประเมิน

ทีดินทีจาํเลยนําไปใช้ เป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับเอกสารราชการเพียงแต่แตกต่างกันในตัวเลข

เกียวกบัราคาประเมินเท่านัน กล่าวคือ เอกสารทีแท้จริงซึงเป็นตันฉบับระบุราคาประเมินทีดิน

จาํนวน 28,000 บาท แต่ตามภาพถ่ายสาํเนาหนังสือรับรองราคาประเมินระบุราคาประเมินทีดิน

จาํนวน 828,000 บาท ดังนัน สําเนาหนังสือรับรองราคาประเมินจึงเป็นการแกไ้ขตวัเลขอนัเป็นการทาํ

ปลอมขึนจากหนงัสือรับรองราคาประเมินซึงเป็นเอกสารราชการทีแทจ้ริงแมจ้ะเป็นการทาํปลอมใน

สาํเนาเอกสารราชการก็ต้องถือว่าเป็นการปลอมเอกสารราชการ เมือจาํเลยไดน้ําสําเนาหนังสือ

รับรองราคาประเมินไปใชแ้สดงต่อโจทก์ร่วมเพือให้หลงเชือว่าเป็นภาพถ่ายจากเอกสารทีแทจ้ริง 

การกระทาํของจาํเลยจึงเป็นความผดิฐานใชเ้อกสารราชการปลอม (ระบบสืบคน้ขอ้มลู) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 2409/2534 วินิจฉยัว่า บตัรประจาํตวัประชาชนเป็นเอกสารที

เจ้าพนักงานสํานักงานทะเบียนบัตรประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้ทําขึน บัตรประจาํตัว

ประชาชนจึงเป็นเอกสารราชการตามบทนิยามของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (8) จาํเลยที 1 ที 

2 และที 5 กบัพวกร่วมกนันาํบตัรประจาํตวัประชาชนของจาํเลยที 1 ตามกฎหมาย มาทาํปลอมให้

หลงเชือว่าเป็นบัตรประจําตัวประชาชนของ ป. ทีแท้จริง แลว้สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัว
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ประชาชนทีปลอมแล้วเอาไปใช้อ้างต่อโจทก์ร่วม จึงถือได้ว่าสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัว

ประชาชนปลอมนนัเป็นเอกสารราชการปลอมนนัเอง จาํเลยที 1 ที 2 และที 5 กบัพวกจึงมีความผิด

ฐานร่วมกนัปลอมและใชเ้อกสารราชการปลอม (ฎน. หนา้ 1344) 

  คําพิพากษาฎีกาที 1375/2522 วินิจฉัยว่าจาํเลยถ่ายภาพจากเอกสารทีเจ้า

พนักงานได้รับรองในหน้าทีภาพถ่ายเอกสารทีจาํเลยถ่ายมานัน เจา้พนักงานไม่ไดรั้บรองดว้ยจึง

ไม่ใช่เอกสารราชการ แต่เป็นเพียงเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรรา 1 (7) การทีจาํเลย

กรอกขอ้ความรายการตอ้งหาคดีต่างๆ เพิมเติมลงไปในภาพถ่ายเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่ได้

รับความยนิยอมจากเจา้พนักงานผูรั้บรองความถูกตอ้งของเอกสารนัน แลว้นาํเอกสารดงักล่าวไป

แจกจ่ายแก่บุคคลอืน แมข้อ้ความทีกรอกเพิมเติมในเอกสารจะเป็นความจริง ก็เป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคสอง และ 268 แต่ไม่เป็นความผิดฐานปลอมและใช้

เอกสารราชการปลอมตามมาตรา 265, 268 (ระบบสืบคน้ขอ้มลู)  

  เอกสารทีเป็นเอกสารราชการทีจะได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมาย

อาญานีตอ้งเป็นเอกสารราชการไทยเท่านนั เอกสารราชการของต่างประเทศก็จะไดรั้บการคุม้ครอง

ในฐานะเป็นเอกสารทวัไปเท่านนั 

  คาํพพิากษาฎีกาที 5466/2533 วินิจฉยัว่า คาํว่า “เอกสารราชการ” ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 1 (8) หรือมาตรา 265 หมายถึง เอกสารของราชการไทยเท่านนั จาํเลยทงัสอง

ร่วมกนัใชห้นงัสือเดินทางของประเทศองักฤษปลอม จาํเลยทงัสองจึงมีความผดิเพียงฐานใชเ้อกสาร

ปลอมตามมาตรา 268,264 (ฎน.: 3169)  

  3.  เอกสารสิทธิ ตามมาตรา 1 (9) 

  “เอกสารสิทธิ” หมายความว่า เอกสารทีเป็นหลกัฐานแห่งการก่อ เปลียนแปลง 

โอน สงวนหรือระงับซึงสิทธิ ดงันัน “เอกสารสิทธิ” จึงเป็นเอกสารทีเป็นหลกัฐานแห่งสิทธิของ

บุคคลไม่ว่าจะเป็นการ “ก่อสิทธิ”                     

  คําพิพากษาฎีกาที 1508/2538 วินิจฉัยว่า ตวัเครืองบินมีมูลค่าหรือราคาตามที

ปรากฏในตวั ผูมี้ชือในตวัมีสิทธิใชต้วัดงักล่าว จึงเป็นเอกสารทีเป็นหลกัฐานแห่งการก่อซึงสิทธิตวั

เครืองบินจึงเป็นเอกสารสิทธิ (ฎน.: 504)  

  “เปลียนแปลงสิทธิ” เช่น หนังสือเปลียนแปลงกาํหนดระยะเวลาการไถ่ถอน

การขายฝาก เป็นตน้                                   

  “โอนสิทธิ” เช่น หนงัสือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิทีดิน เป็นตน้ 
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  “สงวนสิทธ์” เช่น การแจง้การครอบครองตามประมวลกฎหมายทีดินตามแบบ 

ส.ค. 1 เป็นการสงวนสิทธิของตน                                      

  คาํพพิากษาฎีกาที 456/2506 วินิจฉยัว่า แบบแจง้การครอบครองทีดิน (ส.ค. 1) 

เป็นเอกสารสิทธิตามทีกล่าวถึงในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 (ฎน.: 897) 

  “ระงับสิทธิ” เช่น ใบเสร็จรับเงินถือเป็นเอกสารประเภทระงบัสิทธิ 

  คําพิพากษาฎีกาที 1653/2520 วินิจฉัยว่า จ ําเลยเป็นพนักงานประจาํเขียน

ใบเสร็จรับเงินท่อนแรกใหผู้ช้าํระเงิน 35 บาท แต่เขียนสาํเนาท่อนสองส่งคลงัและท่อนสามติดอยู่

ในเล่มรายละ 25 บาทบา้ง 10 บาทบา้ง ลงวนัคนละวนั ส่งเงินตามสาํเนา ยกัยอกเงินทีเหลือ ดงันีเป็น

การปลอมเอกสารสําเนาใบเสร็จรับเงินอนัเป็นเอกสารสิทธิ ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมตาม 

มาตรา 268 (ฎน.: 1324) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 394/2544 วินิจฉัยว่า สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ซึงทาํปลอมขึนโดยระบุให้จาํเลยผูเ้ดียวมีอาํนาจลงลายมือชือและประทบัตราของบริษทัลงชือ

ผกูพนับริษทัเป็นหลกัฐานเพือระงบัสิทธิของโจทกร่์วมในการร่วมลงลายมือชือผกูพนับริษทั จึงเป็น

เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (9) (ฎน.: 354)  

   4.  เอกสารสิทธิทีเป็นเอกสารราชการ เช่น ตามมาตรา 266 (1) 

   ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ให้คาํนิยามคาํว่า “เอกสารสิทธิทีเป็นเอกสาร

ราชการ”ไวโ้ดยตรง แต่ตอ้งพิจารณาคาํนิยามทีบญัญติัในมาตรา 1 (8) และ (9) ร่วมกนั โดยตอ้งเป็น

เอกสารทีก่อ เปลียนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับซึงสิทธิทีเจ้าพนักงานได้ทาํขึนหรือรับรองใน

หนา้ที และรวมถึงสาํเนาเอกสารนนัๆ ทีเจา้พนกังานไดรั้บรองในหนา้ทีดว้ย 

  5.  เอกสารมหาชน เช่นตามมาตร 267 

   ประมวลกฎหมายอาญาไม่ไดใ้ห้คาํนิยามคาํว่า “เอกสารมหาชน” ไวโ้ดยตรง 

แต่ไดก้ล่าวถึงเอกสารมหาชนไวใ้นมาตรา 267 เอกสารมหาชนอาจหมายความว่า เอกสารทีบุคคล

ทวัไปสามารถ หรือมีสิทธิขอตรวจสอบดูได ้เช่น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หรือสมุดทะเบียนผู ้

ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หรือตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 เป็นตน้ 

  คาํพพิากษาฎีกาที 1430/2537 วินิจฉัยว่า การทีจาํเลยร่วมกบั อ. และให้ อ. ยืน

ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติม กรรมการของบริษัท ก. ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทโดยยืน

เอกสารรายงานการประชุมวิสามญัของบริษทั ก. อนัเป็นเอกสารเท็จประกอบไปดว้ย เป็นเหตุให้

นายทะเบียนรับจดทะเบียนใหเ้ป็นการแจง้ใหเ้จา้พนกังานผูก้ระทาํการตามหนา้ทีจดขอ้ความอนัเป็น
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เท็จลงในเอกสารมหาชน ซึงมีวตัถุประสงค์สาํหรับใชเ้ป็นพยานหลกัฐานโดยประการทีน่าจะเกิด

ความเสียหายแก่โจทก์ซึงเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัท ก. และประชาชน จึงเป็น

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 (ระบบสืบคน้คาํพิพากษา) 

  6.  เอกสารชุด  

   หมายถึง เอกสารในเรืองเดียวกนั แต่ไดจ้ดัทาํ “ตน้ฉบบั” (Original) ขึนหลาย

ชุด โดยแต่ละชุดให้ผูเ้กียวขอ้งเก็บรักษาไว ้เช่น สัญญาซือขายทีดิน ฯลฯ ทงันี เอกสารชุด เป็น

เอกสารไม่ใช่สาํเนาเอกสารแต่อาจมีสําเนาได้ นอกจากนันรวมถึงการจัดทาํใบกาํกับภาษีซึงมี

จาํนวนหลายฉบบัอยูใ่นชุดเดียวกนั 

  7. พนิัยกรรม 

   ไดแ้ก่ เอกสารตามทีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1646 บญัญติัถึง 

“พินยักรรม” ดงันี 

   “มาตรา 1646 บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินยักรรมกาํหนดการเผอืตายใน

เรืองทรัพยสิ์นของตนเอง หรือในการต่างๆ อนัจะใหเ้กิดเป็นผลบงัคบัไดต้ามกฎหมายเมือตนตายก็

ได”้ 

   ข้อสังเกตสําคัญประการหนึงสําหรับการพิจารณาความเป็นเอกสารก็คือ 

โดยทวัไปแลว้เฉพาะเอกสารทีเป็นตน้ฉบบัเท่านนัทีเป็นเอกสารทีไดรั้บการคุม้ครอง จะมีขอ้ยกเวน้

ก็แต่สาํเนาเอกสารราชการ ทีเจ้าพนักงานรับรองในหน้าที ตามมาตรา 1 (8) เท่านันทีประมวล

กฎหมายอาญาถือว่าเป็นเอกสารดว้ย 

  คําพิพากษาฎีกาที  2567/2526 วินิจฉัยว่า สําเนาใบเสร็จรับเงินเป็นเพียง

หลกัฐานแสดงว่าไดมี้การออกตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงินมีขอ้ความตรงกบัสาํเนาใบเสร็จเท่านัน ไม่ใช่

เป็นหลกัฐานแห่งการก่อ เปลียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซึงสิทธิ อนัจะถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (9) (ฎน.: 1887) 

  ลกัษณะการกระทําทีเป็นความผดิ 

  ประมวลกฎหมายอาญาไดก้าํหนดลกัษณะของการคุม้ครองเอกสารต่างๆ โดย

กาํหนดลกัษณะการกระทาํทีเป็นความผดิไวห้ลายลกัษณะ ดงันี 

  การคุ้มครองความจริงแท้แห่งเอกสาร(Authenticity) 

  การคุม้ครองเอกสารในแง่ของ “ความจริงแทแ้ห่งเอกสาร” นีเป็นการพิจารณา

ว่า ผูก้ระทาํมีอาํนาจในการจดัทาํเอกสารหรือไม่ หากผูก้ระทาํไม่มีอาํนาจทาํเอกสารนนัจะเรียกการ

กระทาํเช่นนนัว่าเป็น “การปลอมเอกสาร” แมว้่าการทาํเอกสารนนัจะมีเนือหาตรงกบัความเป็นจริง

ก็ตาม แต่ถา้ผูน้นัเป็นผูมี้อาํนาจทาํเอกสารก็ไม่ใช่การปลอมเอกสารแต่อยา่งใด 
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  คาํพพิากษาฎีกาที 123/2507 วินิจฉยัว่า การปลอมเอกสารเป็นการพิจารณาว่าผู ้

นนัมีอาํนาจทาํเอกสารหรือไม่ 

  การแกไ้ขตดัทอนหนงัสือทีตนเองทาํขึนก่อนส่งมอบใหค้นอืนไปไม่เป็นปลอม

เอกสาร (ฎน.: 187) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 1375/2522 วินิจฉยัว่า เอกสารปลอมอาจมีขอ้ความตรงกบั

ความจริงก็ได ้แต่ผูท้าํไม่มีอาํนาจทาํก็เป็นปลอมเอกสาร (ฎน.: 1008) 

  แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าเป็นการปลอมเอกสารหรือไม่นีเป็นการ

พิจารณาแต่เพียงว่าผูน้นัมีอาํนาจในการทาํเอกสารหรือไม่เท่านนั แมเ้อกสารนนัไม่มีอยูจ่ริงก็ยงัเป็น

ความผดิ ดงันนัการปลอมเอกสารไม่จาํตอ้งมีเอกสารจริงอยู่ก่อน และไม่จาํเป็นตอ้งทาํให้เหมือน

จริง 

  คาํพพิากษาฎีกาที 1650/2493 วินิจฉัยว่า ปลอมใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว 

โดยเอารูปถ่ายของผูถื้อใบต่างดา้ว ซึงเป็นชาวญีปุ่นติดไวใ้นใบต่างดา้วแต่ลงชือว่าเป็นจีนไหหลาํ 

และขอ้ความอืนๆอีก แมจ้ะทาํไม่ถกูตอ้งตามแบบของใบต่างดา้วทีแทจ้ริง แต่ก็มีลกัษณะหลายอย่าง

ทีเหมือนของจริงทาํใหห้ลงหรือเขา้ใจผดิไดน้นัตอ้งถือว่าเป็นการปลอมหนงัสือแลว้ (ฎน.: 1574) 

  การคุ้มครองเนือหาแห่งเอกสาร (Verity/Veracity) 

  การคุม้ครองเอกสารในแง่ของ  “เนือหาแห่งเอกสาร” นีเป็นการพิจารณาว่า  

“เนือหา” (Content) ของเอกสารทีได้ทาํขึนนันมีข้อความตรงกบั “ความเป็นจริง” หรือไม่ หาก

เนือหาของเอกสารไม่ตรงกบัความเป็นจริงแลว้จะเรียกการกระทาํเช่นนันว่าเป็น “การทาํเอกสาร

เท็จ” แต่ถา้เนือหาของเอกสารตรงกบัความเป็นจริงแลว้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการทาํเอกสารเท็จแต่อยา่งใด 

  การคุ้มครองการใช้เอกสาร (Usage) 

  การคุม้ครองเอกสารในแง่ของ “การใชเ้อกสาร” นีเป็นการพิจารณาว่าผูที้นํา

เอกสารทีเกิดจากการกระทาํความผดิไปใช ้ก็จะเป็นการกระทบต่อความน่าเชือถือของเอกสารดว้ย 

การนาํเอกสารทีเกิดจากการกระทาํความผดิกฎหมายไปใชจึ้งกาํหนดใหเ้ป็นความผดิดว้ย 

  การคุ้มครองความปลอดภัยแห่งเอกสาร (Security) 

  การคุม้ครองเอกสารในแง่ของ “ความปลอดภยัแห่งเอกสาร” นีเป็นการพิจารณาว่า

วตัถุประสงค์ทีสําคัญของเอกสารก็คือ การใช้เป็นหลกัฐานในการอา้งอิง ดงันัน การกระทาํที

กระทบต่อความมนัคงปลอดภยัของเอกสาร กฎหมายจึงกาํหนดใหเ้ป็นความผดิ 

  การรับโทษ 

  ในกรณีทีผูก้ระทาํไดก้ระทาํความผิดหลกั กล่าวคือ เป็นผูป้ลอมเอกสาร (รวม

การแปลงเอกสาร) ตามมาตรา 264 มาตรา 265 หรือมาตรา 266 หรือเป็นผูแ้จง้ให้เจา้พนักงานจด
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ขอ้ความอนัเป็นความผดิตามมาตรา 267 และไดน้าํเอกสารนันๆ ไปใชห้รืออา้งเอกสารอนัเกิดจาก

การกระทาํความผดิดงักล่าวในประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้นหรือประชาชนแลว้ประมวล

กฎหมายอาญาบญัญติัใหล้งโทษเฉพาะในความผดิฐานใชห้รืออา้งเอกสารทีเป็นความผิดแต่กระทง

เดียว 

  ความผดิฐานปลอมเอกสาร 

  ไดแ้ก่ ความผดิตามมาตรา 264 วรรค 1 ซึงบญัญติัว่า 

  “มาตรา 264 ผูใ้ดทาํเอกสารปลอมขึนทงัฉบบัหรือแต่ส่วนหนึงส่วนใด เติมหรือ

ตดัทอนขอ้ความ หรือแกไ้ขดว้ยประการใดๆ ในเอกสารทีแทจ้ริง หรือประทบัตราปลอม หรือลง

ลายมือชือปลอมในเอกสาร โดยประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้นหรือประชาชน ถา้ได้

กระทาํเพือให้ผูห้นึงผูใ้ดหลงเชือว่าเป็นเอกสารทีแทจ้ริง ผูน้ันกระทาํความผิดฐานปลอมเอกสาร 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทงัจาํทงัปรับ” 

  องค์ประกอบความผดิ 

  1. องค์ประกอบภายนอก 

       1.1 ผูก้ระทาํ:  ผูใ้ด 

       1.2 การกระทาํทีเป็นความผดิ: การทาํปลอม การเติม หรือตดัขอ้ความ การแกไ้ข                 

                                                                          การประทบัตราปลอมหรือ การลงลายมือชือปลอม  

  2. องค์ประกอบภายใน 

      2.1 เจตนา 

       2.2 เจตนาพิเศษ:  เพือใหผู้อื้นหลงเชือว่าเป็นความจริง 

  สาระสําคญัของความผดิ 

  1. คุณธรรมทางกฎหมาย 

  คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนีก็คือ ความน่าเชือถือไวว้างใจต่อ

เอกสาร กล่าวคือ หากมีการปลอม หรือแปลงเอกสารแลว้ ยอ่มกระทบต่อการใชสิ้งต่างๆ เหล่านีใน

ฐานะหลกัฐานในการอา้งอิง เพราะการปลอม หรือแปลงย่อมทาํให้ความน่าเชือถือของเอกสารที

ไดรั้บการคุม้ครองหมดไป หรือลดลง 

  2. ผู้กระทํา 

  ไดแ้ก่ ผูใ้ดซึงหมายถึง ผูที้ไม่มีอาํนาจจดัทาํเอกสารนนัๆ หากเป็นกรณีทีเป็นผู ้

มีอาํนาจทาํเอกสารแลว้ก็ไม่เป็นความผดิ 

  คาํพพิากษาฎีกาที 1375/2522 วินิจฉยัว่า เอกสารปลอมอาจมีขอ้ความตรงกบั

ความจริงก็ได ้แต่ผูท้าํไม่มีอาํนาจทาํก็เป็นปลอมเอกสาร (ฎน.: 1008) 
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   คาํพพิากษาฎีกาที 123/2507 วินิจฉยัว่า การปลอมเอกสารเป็นการพิจารณาว่า

ผูน้นัมีอาํนาจทาํเอกสารหรือไม่ 

  การแกไ้ขตัดทอนหนังสือทีตนเองทาํขึนก่อนส่งมอบให้คนอืนไปไม่เป็น

ปลอมเอกสาร  (ฎน.: 187) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 7/2516 วินิจฉยัว่า เอกสารทีบุคคลผูมี้อาํนาจหน้าทีกระทาํ

ได้ เป็นผูไ้ด้ทาํขึน แมข้้อความในเอกสารจะไม่ตรงกับความจริง ก็หาเป็นความผิดฐานปลอม

เอกสารไม่ (ฎน.: 9) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 545/2494 วินิจฉยัว่า การลงนามในหนงัสือราชการนนั เมือ

ลงนามแทนผูอื้น โดยมีอาํนาจแลว้ แมจ้ะไม่ระบุขอ้ความว่าลงนามแทนกนั ก็ย่อมไม่เป็นผิดฐาน

ปลอมหนงัสือ (ฏน.: 491) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 34/2491 วินิจฉยัว่า คนขายสุราของบริษทัเอานาํสุราไปขาย

ทีอืน แลว้ทาํบิลว่าขายใหแ้ก่ร้านคา้ปลีกของบริษทัดงันี ถือว่าทาํหนงัสือขึนดว้ยขอ้ความเท็จ ไม่ใช่

ปลอมหนงัสือ (ฎน.: 46)  

  3.  การกระทําทีเป็นความผดิ 

   ไดแ้ก่ การกระทาํตามมาตรา 264 ดงัต่อไปนี 

   3.1  การทําปลอมขึน (ทงัหมด หรือแต่บางส่วน) 

  การปลอมเอกสารทีเป็นการกระทาํทีเป็นความผิดประการแรกนีก็คือ 

การทาํเอกสารปลอมขึนมาไม่ว่าจะเป็นการทาํเอกสารปลอมขึนทงัหมดเลย หรือทาํเอกสารปลอม

แต่เพียงบางส่วนก็ได ้โดยสิงทีทาํปลอมนนัแมจ้ะไม่มีเอกสารทีแทจ้ริงอยูเ่ลยก็เป็นความผดิ 

  คําพิพากษาฎีกาที 1650/2493 วินิจฉัยว่า การปลอมหนังสือตามมาตรา 

224 (มาตรา 265), 222 (มาตรา 204), และ 105 เบ็ญจ (มาตรา 125) โดยทาํปลอมขึนทงัฉบบันันไม่

จาํเป็นตอ้งมีหนงัสือทีแทจ้ริงก็เป็นความผดิได ้(ฎน.: 1,666) 

   3.2  การแปลง โดยเตมิ การตดัข้อความ หรือการแก้ไขด้วยประการใด 

  ในความผดิเกียวกบัการปลอมแปลงอืนๆ เช่น เงินตรา แสตมป์ หรือตวั 

ประมวลกฎหมายอาญาจะแยกการกระทาํความผดิฐานปลอมวตัถุต่างๆ ดงักล่าวจะแยกออกจากการ

กระทาํความผดิฐานแปลงวตัถุดงักล่าว แต่สาํหรับความผดิเกียวกบัเอกสารนีประมวลกฎหมายอาญา

ไดบ้ญัญติัใหค้วามผดิฐานปลอมเอกสารนีไม่เฉพาะแต่ “การปลอม” เท่านนั แต่รวมถึง “การแปลง”

ซึงถือเป็นการกระทาํทีเป็นความผดิฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 นีดว้ย 
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  การแปลงเอกสารทีเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 นี

ไดแ้ก่ การกระทาํต่างๆ ดงันี 

  1. การเติมขอ้ความ 

    ไดแ้ก่ การเติมขอ้ความในเอกสารทีแทจ้ริงโดยทีตนไม่มีอาํนาจ 

   คาํพิพากษาฎีกาที 584/2508 วินิจฉยัว่า จาํเลยเติมขอ้ความในเอกสารที

จาํเลยทาํขึนเองแต่จาํเลยหมดอาํนาจทีจะเติมเช่นนนัแลว้ เพราะไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัฐานในการขาย

สินคา้เชือใหแ้ก่ ส. จน ส. กบัโจทกที์ 1 ไดต้รวจรับสิงของและเซ็นชือไวใ้นบิลส่งของทีซือเชือแลว้ 

จาํเลยจึงมีความผดิฐานปลอมเอกสารได ้(ฎน.: 857) 

   คาํพิพากษาฎีกาที 230/2497 วินิจฉยัว่า เติมคาํว่า “นครสวรรค์” ลงใน

สลากสุราแม่โขงปลอม เป็นขอ้ความอนัแสดงว่าเป็นสุราทีโรงงานสุราส่งมาจาํหน่ายทีนครสวรรค ์

เป็นการปลอมหนงัสือ (ฎน.: 295) 

  2. การตดัขอ้ความ 

   ไดแ้ก่ การตดัขอ้ความทีมีอยูใ่นเอกสารทีแทจ้ริงโดยทีตนไม่มีอาํนาจ 

   คาํพิพากษาฎีกาที 305/2508 วินิจฉัยว่า เมือปรากฏว่าสัญญากูเ้งินซึง

เป็นเอกสารสิทธินนัมีเรืองทีแทจ้ริงรวมกนัอยู ่2 เรือง คือมีหนงัสือสญัญากูเ้งิน และบนัทึกการชาํระ

หนีเงินกูร้ายนีบางส่วน จาํเลยไดล้บบนัทึกดงักล่าวออกเสีย เอกสารสิทธินันก็จะมีหนังสือสัญญากู้

อนัเป็นเอกสารทีจริงเหลืออยูเ่พียงเรืองเดียว การทีจาํเลยลบบนัทึกนันออก ก็เพือให้โจทก์หรือศาล

หลงเชือว่าเอกสารสิทธิมีหนงัสือสญัญากูเ้งินเพียงเรืองเดียว ซึงแสดงว่าไม่เคยผ่อนชาํระหนีกนัเลย 

การกระทาํเช่นนีเป็นการตดัทอนหรือแกไ้ขดว้ยประการใดๆ ในเอกสารทีแทจ้ริง เป็นความผิดฐาน

ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 (ฎน.: 382) 

  3. การแกไ้ขดว้ยประการใด 

   ไดแ้ก่ การแกไ้ขขอ้ความทีมีอยูใ่นเอกสารทีแทจ้ริงไม่ว่าดว้ยประการ

ใดโดยทีตนไม่มีอาํนาจ 

    คาํพิพากษาฎีกาที 255/2507 วินิจฉยัว่า การเขียนกากบาทบนขอ้ความ

ในสมุดบัญชีเงินเชือของผูอื้น โดยมิได้ตัดทอนหรือแก้ไขข้อความในเอกสารนันให้ผิดไปจาก

ขอ้ความเดิมแมจ้ะกระทาํไปเพือใหค้นหลงเชือว่าจาํเลยชาํระหนีแลว้ก็ตาม ยงัไม่เป็นความผิดฐาน

ปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 (ฎน.: 448) 

  มีขอ้สงัเกตว่า ตามคาํพิพากษาฉบบันีทีวินิจฉัยว่า “โดยมิไดต้ดัทอน

หรือแกไ้ขขอ้ความในเอกสารนนัใหผ้ดิไปจากขอ้ความเดิม” จึงไม่เป็นความผดินนั แต่หากพิจารณา
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ว่าการเขียนเครืองหมายกากบาทนันก็ถือว่าเป็นการทาํให้ขอ้ความในเอกสารทีแทจ้ริงเปลียนไป

เช่นกนัเพราะทาํไปเพือใหเ้ขา้ใจว่ามีการชาํระหนีแลว้ 

  แต่อยา่งไรก็ตาม หากไม่ไดแ้ปลงแต่เป็นการทาํใหไ้ม่เห็นขอ้ความใน

เอกสารเดิมเลยก็ไม่เป็นการปลอมเอกสารแต่อาจจะเป็นการทาํลายเอกสารแทน 

  คาํพิพากษาฎีกาที 718/2489 วินิจฉยัว่า การขดูลบทาํลายเครืองหมาย

ประจาํปืนทีเจา้พนักงานทาํไวอ้อกไปทงัหมด ไม่เป็นปลอมหนังสือตามมาตรา 222 (มาตรา 264) 

(ฎน.: 545) 

   3.3  การประทับตราปลอม 

  การปลอมเอกสารรวมถึงการประทบัตราปลอมดว้ย เพราะตราประทบั

ปลอมนนัก็อาจทาํใหก้ระทบต่อคุณธรรมทางกฎหมายดว้ยซึงก็คือ ความน่าเชือถือของเอกสาร 

   3.4  การลงลายมอืชือปลอม 

  การปลอมเอกสารรวมถึงการลงลายมือชือปลอมดว้ย เพราะลงลายมือชือ

ปลอมนันก็อาจทาํให้กระทบต่อคุณธรรมทางกฎหมายด้วยซึงก็คือ ความน่าเชือถือของเอกสาร

เช่นกนั 

  คาํพพิากษาฎีกาที 278-279/2501 วินิจฉยัว่า ลงชือและประทบัตราซึงไม่

มีตวัจริงลงในหนงัสือ เป็นความผดิฐานปลอมหนงัสือ (ฎน.หนา้ 242) 

  4.  กรรม 

   กรรมของการกระทาํความผดิตามมาตร 264 นีขึนอยูก่บัลกัษณะการกระทาํที

เป็นความผดิซึงไดแ้ก่ การทาํปลอม การแปลง (โดยการเติม หรือตดัขอ้ความ การแกไ้ขดว้ยประการ

ใด) การประทบัตราปลอม หรือการลงลายมือชือปลอม ดงันี 

   4.1  เอกสารทัวไป 

  เป็นกรรมของการกระทาํความผดิสาํหรับการปลอมเอกสารไม่ว่าปลอม

ทงัหมด หรือปลอมแต่เพียงบางส่วน รวมทงัการประทบัตราปลอมในเอกสาร หรือการลงลายมือชือ

ปลอมในเอกสารดว้ยไม่ว่าจะมีเอกสารทีแทจ้ริงหรือไม่ก็ตาม 

   4.2  เอกสารทีแท้จริง 

  เป็นกรรมของการกระทาํความผิดสาํหรับการแปลงเอกสาร ไม่ว่าการ

แปลงนนัจะทาํโดยการเติมขอ้ความในเอกสารทีแทจ้ริง การตดัขอ้ความออกไปจากเอกสารทีแทจ้ริง 

หรือการแกไ้ขดว้ยประการใดในเอกสารทีแทจ้ริง 

  คําพิพากษาฎีกาที 1526/2525 วินิจฉัยว่า กรณีเกียวกบัลายมือชือ ไม่มี

กฎหมายใหอ้าํนาจลงลายมือชือแทนกนัได ้แมเ้จา้ของลายมือชืออนุญาตหรือให้ความยินยอมก็ลง
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ลายมือชือแทนกนัไม่ได ้การทีจาํเลยทาํหนงัสือโดยใชชื้อโจทกห์รือลงลายมือชือโจทก์ ถึงผูจ้ดัการ

สหกรณ์แจ้งให้ทราบถึงการที ศ. ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ จึงเป็นการลงลายมือชือปลอมใน

เอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 แต่เมือไดค้วามว่าจาํเลยทาํหนังสือดงักล่าวโดย

ความยนิยอมของโจทก ์โจทกจึ์งไม่อยูใ่นฐานะทีจะไดรั้บความเสียหาย ศ. และสหกรณ์ก็ไม่ไดรั้บ

ความเสียหายจาํเลยจึงไม่มีความผดิตามมาตรา 264 (ฎน.: 1,161) 

  5.  ผล 

   ผลของการกระทาํความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 นีขึนอยู่กับ

ลกัษณะการกระทาํทีเป็นความผดิซึงไดแ้ก่ การทาํปลอม การแปลง (โดยการเติม หรือตดัขอ้ความ 

การแกไ้ขดว้ยประการใด) การประทบัตราปลอม หรือการลงลายมือชือปลอม ดงันี 

   5.1  เอกสารทัวไป 

  สําหรับการปลอมเอกสารไม่ว่าปลอมทังหมด หรือปลอมแต่เพียง

บางส่วน รวมทงัการประทบัตราปลอมในเอกสาร หรือการลงลายมือชือปลอมในเอกสารนันเป็น

ความผิดทีต้องการผลคือ มีเอกสารปลอมทีทาํขึนไม่ว่าทังหมดหรือเพียงบางส่วน หรือมีการ

ประทบัตราปลอม หรือมีลายมือชือปลอมเกิดขึน 

   5.2  เอกสารทีแท้จริง 

  สาํหรับการแปลงเอกสาร ไม่ว่าการแปลนนัจะทาํโดยการเติมขอ้ความใน

เอกสารทีแทจ้ริง การตัดขอ้ความออกไปจากเอกสารทีแท้จริง หรือการแกไ้ขดว้ยประการใดใน

เอกสารทีแท้จริงนีเป็นความผิดทีต้องการผลคือ มีข้อความทีถูกเติม ถูกตัด หรือถูกแก้ไขด้วย

ประการใดๆ 

  6.  องค์ประกอบภายใน 

    ความผดิฐานปลอมเอกสารนี ในส่วนองค์ประกอบภายในจะประกอบดว้ย    

2 ส่วนคือ 

  6.1 เจตนาธรรมดา 

  ไดแ้ก่ การทีผูก้ระทาํจะตอ้งรู้ขอ้เท็จจริงทีเป็นองคป์ระกอบของความผิด 

และมีส่วนตอ้งการ กล่าวคือ 

  1. ในส่วนทีเกียวกบัเอกสารทวัไป ผูก้ระทาํตอ้งรู้ว่าตนไม่มีอาํนาจใน

การทาํเอกสารนนั และตอ้งการทีจะทาํเอกสารนนัขึนทงัฉบบัหรือแต่เพียงบางส่วน หรือตอ้งการที

จะลงลายมือชือปลอม หรือประทบัตราปลอม 
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  2. ในส่วนทีเกียวกบัเอกสารทีแทจ้ริง ผูก้ระทาํตอ้งรู้ว่าเอกสารทีตนทาํ

ต่อเป็นเอกสารทีแทจ้ริง และตอ้งการทีจะแปลงเอกสารนันโดยการเติมขอ้ความ ตดัขอ้ความ หรือ

แกไ้ขดว้ยประการใดในเอกสารทีแทจ้ริงนนั 

  6.2  เจตนาพเิศษ 

    ความผิดฐานนี นอกจากเจตนาธรรมดาแลว้ ผูก้ระทาํจะต้องมีเจตนา

พิเศษอีกดว้ยกล่าวคือ ผูก้ระทาํตอ้งไดก้ระทาํไปเพือใหผู้ห้นึงผูใ้ดหลงเชือว่าเป็นเอกสารทีแทจ้ริง 

    คาํพพิากษาฎีกาที 769/2540 วินิจฉยัขอ้ความในประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 264 ทีว่า “โดยประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้นหรือประชาชน” ไม่ใช่การกระทาํ

โดยแทแ้ละไม่ใช่เจตนาพิเศษ จึงไม่เกียวกบัเจตนา แต่เป็นพฤติการณ์ทีประกอบการกระทาํทีน่าจะ

เกิดความเสียหายไดแ้มจ้ะไม่เกิดความเสียหายขึนจริงก็พิจารณาไดจ้ากความคิดธรรมดาของบุคคล

ทวัไป ส่วนคาํว่า “ไดก้ระทาํเพือใหผู้ห้นึงผูใ้ดหลงเชือว่าเป็นเอกสารทีแทจ้ริงนนั” เป็นเจตนาพิเศษ

โดยมิไดเ้จาะจงผูที้ถกูกระทาํใหห้ลงเชือไวโ้ดยเฉพาะว่าจะตอ้งเป็นผูใ้ด ดงันัน การทีจาํเลยเจตนา

ทาํหนงัสือสญัญากูย้มืเงินขึนเพือให ้ด. หลงเชือว่าเป็นเอกสารทีแมจ้ริงก็เป็นความผดิแลว้ แมจ้าํเลย

ยงัมิไดน้าํเอกสารไปใชแ้สดงต่อ ด. ก็ตาม ทงับุคคลทีจะถกูทาํใหห้ลงเชือนีกฎหมายมิไดก้าํหนดว่า

จาํตอ้งเกียวโยงเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกบับุคคลทีน่าจะเกิดความเสียหาย จึงเป็นบุคคลใดบุคคลหนึงก็

ได ้(ฎน.: 264) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 2995/2537 วินิจฉัยว่า จาํเลยนาํแผ่นกระดาษซึงพิมพ์

ขอ้ความและตวัเลขใหเ้หมือนกบัแผน่ป้ายทะเบียนทีทางราชการไดท้าํขึน แลว้นาํไปใส่กรอบโลหะ

ไวก้บัรถจกัรยานยนตข์องจาํเลย ซึงอยูใ่นระหว่างดาํเนินการขอหมายเลขทะเบียนจากทางราชการ

ทงัยงัปรากฏขอ้ความว่า คุม้ครองป้ายทะเบียนและ ห.จ.ก. รวมการช่าง ผูถื้อสิทธิบตัรเลขที 1091 อยู่

ดว้ย อนัเป็นการแสดงให้เห็นว่า เป็นป้ายทีใชเ้ป็นตวัอย่างในการโฆษณาการจัดทาํป้ายทะเบียน

รถจกัรยานยนตเ์พือจาํหน่ายของหา้งร้านผูจ้ดัทาํจาํหน่าย กรณีจึงมิใช่การทาํเอกสารปลอมเพือให้ผู ้

หนึงผูใ้ดหลงเชือว่าเป็นเอกสารทีแทจ้ริง จาํเลยไม่มีความผดิฐานปลอมเอกสาร (ฎน.: 2261) 

  7.  เงือนไขแห่งการลงโทษ 

  ความผิดฐานปลอมเอกสารนีจะเป็นความผิดและลงโทษไดก้็ต่อเมือการ

กระทาํนนัเป็นการกระทาํ “โดยประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้นหรือประชาชน” ดว้ย 

  คําพิพากษาฎีกาที 1568/2521 วินิจฉัยว่า แกต้วัเลขในสลากกินแบ่ง 1 ตวั 

เป็นหมายเลขทีถกูรางวลั เพือใหเ้พือนเลียงอาหารจาํเลยก่อน แลว้จาํเลยทิงสลากกินแบ่งในถงัขยะ

ในบา้น มีผูเ้ก็บสลากกินแบ่งนนัไปขอรับรางวลันอกความรู้เห็นของจาํเลย การหลอกใหเ้ลียงอาหาร
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เป็นการลอ้เล่นระหว่างเพือนซึงทาํอยู่เป็นปกติ ไม่เป็นความเสียหายแก่ประชาชนหรือเพือนของ

จาํเลย ไม่เป็นความผดิฐานปลอมเอกสาร (ฎน.: 863) 

   คาํพพิากษาฎีกาที 37/2543 วินิจฉยัว่า การปลอมขอ้ความในบนัทึกรายการ

ขาย (Sale slip) โดยปลอมหมายเลขผูถื้อบตัรเครดิต วนัหมดอายุบตัร ชือผูถื้อบตัร และลายมือชือผู ้

ถือบตัร แมย้งัไม่อาจนาํไปเรียกเก็บเงินไดเ้พราะจะตอ้งนาํไปลงขอ้มูลของร้าน จาํนวนเงิน รหัส

อนุมติัวงเงิน วนัทีทาํรายการ และหมายเลขหนังสือเดินทางก่อน ก็น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูถื้อ

บตัรดงักล่าวแลว้ จึงเป็นการกระทาํความผดิสาํเร็จ (ฎส. ล.8: 1) 

   คาํพพิากษาฎีกาที 1112/2507 วินิจฉยัว่า การทีจาํเลยแกต้น้ขวัใบเสร็จรับเงิน

ทีจาํเลยทาํขึนไวเ้ป็นส่วนตวัเพือแสดงทางไดเ้งินจากการจาํหน่ายพระเครืองซึงจาํเลยจาํหน่ายไป

โดยจาํเลยมิไดอ้อกใบเสร็จรับเงินใหก้บัผูมี้ชือในตน้ขวัดว้ยนนั ไม่เป็นการปลอมเอกสาร แต่ถา้หาก

จาํเลยออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูซื้อไป แลว้แกต้น้ขวัใบเสร็จรับเงินใหน้อ้ยลง การกระทาํของจาํเลย

ก็เป็นการแกต้น้ขวัใบเสร็จรับเงินทีแทจ้ริงเพือแสดงให้เห็นเป็นอย่างอืน ทาํให้เกิดเสียหายแก่ผูซื้อ 

จาํเลยจึงมีความผดิฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 (ฎน.: 1,957) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 873/2494 วินิจฉัยว่า ขอ้เท็จจริงไดค้วามเพียงตามคาํรับ

ของจาํเลยว่าจาํเลยไดรั้บอนุญาตใหมี้และใชปื้นแลว้ แต่เลขเครืองหมายเดิมทีพานทา้ยปืนลางเลือน

จาํเลยจึงตอกตราเลขเครืองหมายเสียใหม่ดว้ยตนเอง ดงันี ยงัไม่พอจะชีขาดว่าการกระทาํของจาํเลย

อยูใ่นลกัษณะสามารถทีอาจจะเกิดความเสียหายขึนแก่สาธารณชน หรือแก่ผูห้นึงผูใ้ด จาํเลยจึงยงัไม่

ผดิตามกฎหมายลกัษณะอาญา มาตรา 223 (มาตรา 264), 224 (มาตรา 265) 

  ความผิดฐานปลอมเอกสารโดยการกรอกข้อความในแผ่นกระดาษทีมี

ลายมอืชือผู้อนื 

  ไดแ้ก่ ความผดิตามมาตรา 264 วรรค 2 ซึงบญัญติัว่า 

  “ผูใ้ดกรอกขอ้ความลงในแผ่นกระดาษหรือวตัถุอืนใด ซึงมีลายมือชือของ

ผูอื้นโดยไม่ไดรั้บความยนิยอม หรือโดยฝ่าฝืนคาํสงัของผูอื้นนนั ถา้ไดก้ระทาํเพือนาํเอาเอกสารนัน

ไปใชใ้นกิจการทีอาจเกิดเสียหายแก่ผูห้นึงผูใ้ดหรือประชาชน ให้ถือว่าผูน้ันปลอมเอกสาร ตอ้ง

ระวางโทษเช่นเดียวกนั” 

  องค์ประกอบความผดิ 

  1.  องค์ประกอบภายนอก 

  1.1 ผูก้ระทาํ:  ผูใ้ด 

  1.2 การกระทาํทีเป็นความผดิ: การกรอกขอ้ความโดยไม่ไดรั้บความยนิยอม

หรือฝ่าฝืนคาํสงั 
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  1.3 กรรม: กระดาษหรือวตัถุอืนใด ซึงมีลายมือชือของผูอื้น 

  1.4 ผล: ตอ้งการผล 

  2.  องค์ประกอบภายใน 

  2.1 เจตนา 

  2.2 เจตนาพิเศษ: เพือใชใ้หเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้ดหรือประชาชน 

  สาระสําคญัของความผดิ 

  1.  คุณธรรมทางกฎหมาย 

  คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานปลอมเอกสารโดยการกรอก

ขอ้ความในแผน่กระดาษทีมีลายมือชือผูอื้นเป็นเช่นเดียวกบัความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 

264 วรรคสอง คือ เพือคุม้ครองความน่าเชือถือของเอกสาร 

  2.  ผู้กระทํา 

  ไดแ้ก่ ผูใ้ด ซึงหมายถึงบุคคลใดๆ ทีไม่มีอาํนาจกระทาํในเรืองเอกสาร

ดงักล่าว 

  3.  การกระทําทีเป็นความผดิ 

  ไดแ้ก่ การกรอกขอ้ความในแผน่กระดาษหรือวตัถุอืนใด ซึงมีลายมือชือ

ของผูอื้น ทงันี ศาลฎีกาเคยวินิจฉยัดว้ยว่า “ผูอื้น” ในทีนีแมเ้ป็นลายมือชือของบุคคลทีไม่มีชีวิตอยู่ก็

อาจเป็นความผดิไดด้ว้ยเพราะเมือผูม้อบอาํนาจตาย การมอบอาํนาจก็สินผลแลว้ 

  คาํพพิากษาฎีกาที 6898/2539 วินิจฉัยว่า จาํเลยที 2 และ ป.ทราบแลว้ว่า 

ย. ถึงแก่ความตาย ต่อมาจาํเลยที 2 นาํหนงัสือมอบอาํนาจซึงยงัมิไดก้รอกขอ้ความคงมีแต่ลายพิมพ์

นิวมือของ ย. ในชือผูม้อบอาํนาจมาบอกให ้ส. กรอกขอ้ความ ส.กรอกขอ้ความว่า ย. มอบอาํนาจให้

จาํเลยที 1 ขายทีดินแทน การกระทาํของจาํเลยที 2 เป็นการกระทาํโดยพลการเพือให้จาํเลยที 1 นาํ

หนงัสือมอบอาํนาจไปใชใ้นการทาํสัญญาจะซือขายทีดินกบั ป.ซึงเป็นการกระทาํทีตรงกบัความ

ประสงค์ของ ย. แต่เมือการมอบอาํนาจยงัไม่สมบูรณ์ โดยผูม้อบอาํนาจถึงแก่ความตายเสียก่อน    

การมอบอาํนาจก็สินผล จาํเลยที 2 กลบัทาํใหก้ารมอบอาํนาจ ซึงยงัมิไดเ้กิดขึนโดยสมบูรณ์ดูเสมือน

เกิดขึนโดยสมบูรณ์ดว้ยการกรอกขอ้ความ แม ้ป. ไม่เสียหายแต่ก็อาจเกิดความเสียหายแก่ผูห้นึงผูใ้ด

หรือประชาชน จึงเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคสอง   (ฎน.: 2,013) 

  สาํหรับการกระทาํความผิดตามมาตรา 264 วรรคสอง อาจกระทาํโดย

วิธีการดงันี 
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  3.1  เป็นการกรอกข้อความโดยไม่ได้รับความยนิยอมจากเจ้าของลายมอืชือ 

  ไดแ้ก่ กรณีทีมีผูห้นึงผูใ้ดไดล้งลายมือชือไวใ้นแผ่นกระดาษหรือ

วตัถุอืนใดโดยทียงัไม่ไดมี้ขอ้ความอืนๆ ทีเป็นการแสดงความหมายทีจะผกูพนัตามความหมายของ

คาํว่า “เอกสาร” ตามมาตรา 1 (7) แต่อยา่งใด ดงันนัการทีผูก้ระทาํผิดในความผิดฐานนีจึงไดแ้ก่ การกรอก

ขอ้ความในสิงนนัๆ โดยทีเจา้ของลายมือชือไม่ไดย้นิยอม หรืออีกนยัหนึงก็คือ เจา้ของลายมือชือไม่

ประสงคจ์ะผกูพนัตามขอ้ความนนัแต่อยา่งใด  

  คําพิพากษาฎีกาที 1734-1735/2523 วินิจฉัยว่าโจทก์ไดล้งชือใน

แบบฟอร์มสญัญากูใ้หจ้าํเลยที 1 ไป โดยยงัไม่ไดก้รอกขอ้ควม จาํเลยทงัสองร่วมกนักรอกขอ้ความ

ลงไปในสญัญากูว้่าโจทกก์ูเ้งินจาํเลยที 1 จาํนวนเงิน 92,000 บาท เมือวนัที 10 มกราคม 2514 ซึงเป็น

สญัญาปลอม จาํเลยทงัสองจึงมีความผดิฐานปลอมเอกสารสิทธิ (ฎน.: 1,169) 

  คําพิพากษาฎีกาที 1532/2526 วินิจฉัยว่าจาํเลยกู้เงินโจทก์เพียง 

30,000 บาท ขอ้ความทีกรอกในสญัญากูว้่ากู ้40,000 บาท เขียนขึนภายหลงัโดยไม่ตรงต่อความจริง

และจาํเลยมิไดรู้้เห็นยินยอม สัญญากู้ย่อมเป็นเอกสารปลอม โจทก์ไม่อาจเสวงสิทธิจากเอกสาร

ปลอมได ้ถือไดว้่าการกูร้ายนีไม่มีหลกัฐานแห่งการกูย้ืมไม่อาจฟ้องร้องบงัคบัคดีไดต้ามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 653 (ฎน.: 848) 

  แต่ถา้ทําโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของลายมือชือก็ไม่เป็น

ความผดิ 

  คาํพพิากษาฎีกาที 1526/2525 วินิจฉยัว่า กรณีเกียวกบัลายมือชือนนั

ไม่มีกฎหมายใหอ้าํนาจลงลายมือชือแทนกนัไดแ้มเ้จา้ของลายมือชืออนุญาตหรือให้ความยินยอมก็

ลงลายมือชือแทนกนัไม่ได ้การทีจาํเลยทาํหนงัสือถึงผูจ้ดัการสหกรณ์ แจง้ให้ทราบว่า ศ. น้องสาว

โจทกเ์ดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศและขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ โดยใชชื้อโจทก์หรือลง

ลายมือชือโจทกจึ์งเป็นการลงลายมือชือปลอมในเอกสาร ดงัทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 264 แต่เมือปรากฏว่าจาํเลยทาํหนงัสือดงักล่าวโดยความยนิยอมของโจทก์ โจทก์จึงไม่อยู่ใน

ฐานะทีจะไดรั้บความเสียหาย ศ. และสหกรณ์ก็ไม่ไดรั้บความเสียหาย จาํเลยจึงไม่มีความผิด (ฎน.: 

1,161) 

  3.2   เป็นการกรอกข้อความโดยฝ่าฝืนคาํสังเจ้าของลายมอืชือ 

   ไดแ้ก่ กรณีทีมีผูห้นึงผูใ้ดไดล้งลายมือชือไวใ้นแผ่นกระดาษหรือ

วตัถุอืนใด โดยทียงัไม่ไดมี้ขอ้ความอืนๆ ทีเป็นการแสดงความหมายทีจะผกูพนัตามความหมายของ

คาํว่า “เอกสาร” ตามมาตรา 1 (7) แต่ไดม้อบหมายใหผู้ห้นึงผูใ้ดเป็นผูก้รอกขอ้ความในสิงนนัแทน 
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  การมอบใหผู้อื้นลงลายมือชือในแผน่กระดาษหรือวตัถุอืนใด โดยที

ยงัไม่ไดมี้ขอ้ความนีเท่ากบัเจา้ของลายมือชือรับจะผกูพนัตามทีตนไดม้อบหมายให้ผูอื้นนันเป็นผู ้

กรอกขอ้ความแทนตน เช่นลงนามในหนังสือมอบอาํนาจ แต่ไม่ไดร้ะบุรายละเอียดอืนใดเลยโดย

มอบใหผู้อื้นนนัลงรายละเอียดแทนตน หรือลงนามในแบบฟอร์มเช็คโดยไม่ระบุผูรั้บ หรือจาํนวน

เงิน เป็นตน้ 

  ดงันนัการกระทาํผดิในความผดิฐานนีจึงไดแ้ก่ การกรอกขอ้ความ

โดยฝ่าฝืนคาํสั งเจ้าของลายมือชือ กล่าวคือ ไม่ตรงกับทีได้รับมอบหมาย หรืออีกนัยหนึงก็คือ 

เจา้ของลายมือชือไม่ประสงคจ์ะผกูพนัตามขอ้ความนนัแต่อยา่งใด 

  คาํพพิากษาฎีกาที 203/2505 วินิจฉยั ภรรยาโจทก์มอบแบบสัญญา

เช่าทีโจทก์ลงชือแลว้ในช่องผูใ้ห้เช่าให้จาํเลยขอยืมไปเพือให้คนอืนดู ต่อมาจาํเลยกลบัไปกรอก

ขอ้ความว่า โจทกใ์หจ้าํเลยเช่าหอ้ง โดยโจทกมิ์ไดรู้้เห็นยนิยอมดว้ยเช่นนี จาํเลยย่อมมีความผิดฐาน

ปลอมเอกสาร (ฎน.: 6) 

  คําพิพากษาฎีกาที1734-1735/2523 โจทก์ได้ลงชือในแบบฟอร์ม

สญัญากูใ้หจ้าํเลยที 1 ไปโดยยงัไม่ไดก้รอกขอ้ความ จาํเลยทงัสองร่วมกนักรอกขอ้ความลงไปใน

สญัญากูว้่าโจทกก์ูเ้งินจาํเลยที 1 จาํนวนเงิน 92,000 บาท เมือวนัที 10 มกราคม 2514 ซึงเป็นสัญญา

ปลอม จาํเลยทงัสองจึงมีความผดิฐานปลอมเอกสารสิทธิ (ฎน. หนา้ 1169) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 176/2537 วินิจฉัยว่า โจทก์กูย้ืมเงินจากจาํเลยที 1 

ทาํหนังสือมอบอาํนาจโดยมิได้กรอกขอ้ความให้แก่จาํเลยที 1 เพือให้จาํเลยที 1 ไปจดทะเบียน

จาํนองทีดินเป็นประกนัตามหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ทีมอบให้ไป แต่จาํเลยที 1 กลบัไป

กรอกขอ้ความว่าโจทกม์อบอาํนาจใหจ้าํเลยที 1 ไปจดทะเบียนขายทีดินใหแ้ก่จาํเลยที 1 อนัเป็นการกระทาํ

ทีไม่ไดรั้บความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนคาํสั งของโจทก์ และจาํเลยที 1 ไดน้าํหนังสือมอบอาํนาจ

ดงักล่าวไปจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที จึงเป็นการปลอมเอกสารและใชเ้อกสารปลอม จาํเลยที 

2 เป็นสามีของจาํเลยที 1 และลงลายมือชือเป็นพยานในหนังสือสัญญากูเ้งิน แสดงว่าจาํเลยที 2 รู้

เรืองดงักล่าวดี การทีจาํเลยที 2 ลงลายมือชือเป็นพยานในหนังสือมอบอาํนาจ ถือไดว้่าจาํเลยที 2 

เป็นตวัการร่วมกบัจาํเลยที 1 ปลอมหนงัสือมอบอาํนาจ การปลอมหนงัสือมอบอาํนาจดงักล่าวก็โดย

เจตนาจะนาํไปใชใ้นการจดทะเบียนโอนทีดินมาเป็นของจาํเลยที 1 แมจ้าํเลยที 2 จะไม่ไดไ้ปดว้ยใน

วนัทีนาํหนังสือมอบอาํนาจปลอมไปจดทะเบียนโอนทีดิน แต่จาํเลยที 2 ร่วมกระทาํความผิดกับ

จาํเลยที 1 มาตงัแต่ตน้ทงัเป็นสามีภริยากนัมีส่วนไดเ้สียในทีดินทีรับโอน ถือไดว้าจาํเลยที 2 เป็น

ตวัการร่วมกนัใชเ้อกสารปลอม (ฎน.: 940)  
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  4.  กรรม 

  กรรมของการกระทาํความผิดฐานนีคือ “กระดาษหรือวตัถุอืนใดทีมี

ลายมือชือของผูอื้น” ทงันีเนืองจากยงัไม่ไดมี้ขอ้ความอืนๆ ทีเป็นการแสดงความหมายทีจะผกูพนั

ตามความหมายของคาํว่า “เอกสาร” ตามมาตรา 1 (7) กรรมของการกระทาํความผิดฐานนีจึงไม่ใช่

เอกสาร 

  5.  ผล 

  ความผดิฐานนีเป็นความผดิทีตอ้งการผลคือ มีการเติมขอ้ความเกิดขึน 

  6.  องค์ประกอบภายใน 

  ความผดิฐานนีผูก้ระทาํจะตอ้งทาํโดยมีเจตนา 2 ส่วนคือ 

  6.1  เจตนาธรรมดา กล่าวคือ ผูก้ระทาํตอ้งรู้ว่ามีกระดาษหรือวตัถุอืนใด

ทีมีลายมือชือของผูอื้น และตอ้งการทีจะกรอกขอ้ความลงในสิงนนัโดยไม่ไดรั้บความยินยอม หรือ

แมไ้ดรั้บความยนิยอมแต่ไดก้รอกขอ้ความโดยฝ่าฝืนคาํสงัของเจา้ของลายมือชือ 

  คาํพพิากษาฎีกาที 1504/2514 วินิจฉยัว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์มาตรา 910 วรรคสุดทา้ย ใหอ้าํนาจแก่ผูท้รงโดยชอบดว้ยกฎหมายทีจะจดวนัตามทีถูกตอ้ง

แทจ้ริงลงในตวัแลกเงินทีมิไดล้งวนัออกตวัไวไ้ด ้ดงันัน การทีจาํเลยซึงเป็นผูท้รงเช็คโดยชอบได้

เขียนเลขเดือนและปีเติมลงในเช็ค แมจ้ะกระทาํไปโดยพลการ แต่เมือไม่ปรากฏว่าจาํเลยกระทาํโดย

ไม่สุจริตแลว้ จาํเลยก็ไม่มีความผดิฐานปลอมเอกสาร (ฎน.: 2,082) 

  คาํพพิากษาฎีกาที 7/2508 วินิจฉัยว่า จาํเลยไม่ไดร่้วมรู้เห็นในการ

ปลอมลายมือชือในหนังสือมอบอาํนาจ และไม่ทราบว่าลายมือชือนันเป็นลายมือปลอม จาํเลยได้

กรอกขอ้ความลงในหนงัสือมอบอาํนาจนนั ตามคาํบอกเล่าของผูที้จาํเลยเชือว่าเป็นผูรั้บมอบอาํนาจ 

เมือจาํเลยกรอกขอ้ความลงไปโดยสุจริตจาํเลยไม่มีความผดิฐานปลอมเอกสาร (ฎน.: 31) 

  6.2  เจตนาพเิศษ 

  นอกเหนือจากเจตนาธรรมดา ผูก้ระทาํจะตอ้งมีเจตนาพิเศษในการ

กระทาํไปเพือใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้ดหรือประชาชนดว้ย 

  7.  เงือนไขแห่งการลงโทษ 

  ความผดิทีมาตรา 264 วรรค 2 ทีให้ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารดว้ยนัน 

ประเด็นทีอาจต้องพิจารณาประกอบดว้ยก็คือ ความผิดฐานนีจะตอ้งประกอบด้วยเงือนไขแห่ง      

การลงโทษทางภาวะวิสยัทีว่าตอ้ง “โดยประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้นหรือประชาชน” 

ดว้ยหรือไม่ คาํพิพากษาต่อไปนีแสดงใหเ้ห็นว่าแมจ้ะเป็นความผดิตามมาตรา 264 วรรคสองก็ตอ้งมี

เงือนไขแห่งการลงโทษดว้ย 
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  คําพิพากษาฎีกาที 2481/2528 การกรอกข้อความลงในเอกสารซึงมี

ลายมือชือของผูอื้นโดยไม่ไดรั้บความยนิยอม หรือโดยฝ่าฝืนคาํสงัของผูอื้น จะถือว่าเป็นการปลอม

เอกสารก็ต่อเมือไดก้ระทาํเพือนาํเอกสารนันไปใชใ้นกิจการทีอาจเกิดความเสียหายแก่ผูห้นึงผูใ้ด

หรือประชาชน การทีจาํเลยกรอกขอ้ความในตราสารการโอนหุน้ซึงโจทกล์งลายมือชือไวแ้ลว้ โดย

ไม่ไดรั้บคาํสงัหรือความยนิยอมของโจทก ์และโอนหุน้ของโจทกที์มิไดส้งัขายไปเป็นของบุคคลอืน 

เป็นการกระทาํเพือประโยชน์ของโจทกแ์ละโจทกมิ์ไดเ้สียหาย ทงัไม่ปรากฏว่าอาจเกิดความเสียหาย

แก่ผูห้นึงผูใ้ดหรือประชาชน การกระทาํของจาํเลยยอ่มไม่เป็นความผดิฐานปลอมเอกสารสิทธิหรือ

ใชเ้อกสารสิทธิปลอม 

  จาํเลยทาํตราสารการโอนหุ้นเองทงัฉบบัโอนขายห้นของโจทก์ไปโดย

โจทกมิ์ไดเ้สียหารถึงแมโ้จทกจ์ะมิไดส้งัหรือใหค้วามยนิยอม จาํเลยก็มิไดท้าํปลอมเอกสารของผูใ้ด 

การกระทาํของจาํเลยยอ่มไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและใชเ้อกสารสิทธิปลอม (ฎน.: 

1,017) 

  ความผดิฐานปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ 

  ไดแ้ก่ ความผดิตามมาตรา 265 ซึงบญัญติัว่า 

  “มาตรา 265 ผูใ้ดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกตงัแต่หกเดือนถึงหา้ปี และปรับตงัแต่หนึงพนับาทถึงหนึงหมืนบาท” 

  องค์ประกอบความผดิ 

  1.  องค์ประกอบภายนอก 

  1.1 ผูก้ระทาํ                         :      ผูใ้ด 

  1.2 การกระทาํทีเป็นความผดิ  :      การทาํปลอม 

  1.3 กรรม                     :      เอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ 

  1.4 ผล                                :      ตอ้งผล 

  2.  องค์ประกอบภายใน 

  ไดแ้ก่ เจตนา 

  สาระสําคญัของความผดิ 

  ความผิดตามมาตรา 265 นีแทที้จริงแลว้ก็คือ บทเฉพาะของความผิดฐาน

ปลอมเอาสาร ตามมาตรา 264 โดยมีกรรมของการกระทาํทีกาํหนดไว ้2 ประเภทคือ 

  1.  เอกสารสิทธิ หรือ 

  2.  เอกสารราชการ 
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  ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํพิพากษาเหล่านี 

  คาํพพิากษาฎีกาที 456/2506 วินิจฉยัว่า แบบแจง้การครอบครองทีดิน (ส.ค. 

1) เป็นเอกสารสิทธิตามทีกล่าวถึงในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 (ฎน.: 897)  

  คาํพพิากษาฎีกาที 4018/2542 วินิจฉยัว่า ผูถื้อบตัรเครดิตของธนาคาร ก. ไม่

เคยนาํบตัรเครดิตของธนาคาร ไปสงัซืออาหารหรือใชบ้ริการของจาํเลย และไม่เคยลงลายมือชือใน

ใบบนัทึกรายการขายสินคา้ (แผ่นเซลสลิป) ทีร้านของจาํเลย การทีจาํเลยนาํใบบนัทึกรายการขาย

สินคา้ดงักล่าวทีเป็นเอกสารสิทธิปลอมไปใชเ้บิกเงินจากธนาคาร ก. จนไดรั้บเงินจากธนาคาร ก. จึง

เป็นความผดิฐานใชเ้อกสารสิทธิปลอม และฉอ้โกงธนาคาร ก. (ฎน.: 1,293) 

  คําพิพากษาฎีกาที 2409/2534 วินิจฉัยว่า บัตรประจําตัวประชาชนเป็น

เอกสารทีเจา้พนกังานสาํนกังานทะเบียนบตัรประชาชนกระทรวงมหาดไทยไดท้าํขึน บตัรประจาํตวั

ประชาชนจึงเป็นเอกสารราชการตามบทนิยามของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (8) จาํเลยที 1 ที 

2 และที 5 กบัพวกร่วมกนันาํบตัรประจาํตวัประชาชนของจาํเลยที 1 ตามกฎหมาย มาทาํปลอมให้

หลงเชือว่าเป็นบัตรประจําตัวประชาชนของ ป. ทีแท้จริง แลว้สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัว

ประชาชนทีปลอมแล้วเอาไปใช้อ้างต่อโจทก์ร่วม จึงถือได้ว่าสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัว

ประชาชนปลอมนนัเป็นเอกสารราชการปลอมนนัเอง จาํเลยที 1 ที 2 และที 5 กบัพวกจึงมีความผิด

ฐานร่วมกนัปลอมและใชเ้อกสารราชการปลอม (ฎน.: 1,344) 

  ความผดิฐานปลอมเอกสารสิทธิอนัเป็นเอกสารราชการ พนิัยกรรม ฯลฯ 

ไดแ้ก่ ความผดิตามมาตรา 266 ซึงบญัญติว่า 

  “มาตรา 266 ผูใ้ดปลอมเอกสารดงัต่อไปนี 

  1. เอกสารสิทธิอนัเป็นเอกสารราชการ 

  2. พินยักรรม 

  3. ใบหุน้ ใบหุน้กู ้หรือใบสาํคญัของใบหุน้ หรือใบหุน้กู ้

  4. ตวัเงิน หรือ 

  5. บตัรเงินฝาก 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หนึงปีถึงสิบปี และปรับตงัแต่สองหมืนบาทถึงสองแสนบาท” 

  องค์ประกอบความผดิ 

  1. องค์ประกอบภายนอก 

   1.1 ผูก้ระทาํ                        :    ผูใ้ด 

   1.2 การกระทาํทีเป็นความผดิ  :   การทาํปลอม 
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   1.3 กรรม                              :   เอกสารสิทธิอนัเป็นเอกสารราชการ 

            พินยักรรม ใบหุน้ ตวัเงิน บตัรเงินฝาก 

   1.4 ผล                                :   ตอ้งการผล 

  2.  องค์ประกอบภายใน 

  ไดแ้ก่ เจตนา 

  สาระสําคญัของความผดิ 

  ความผิดตามมาตรา 266 นีแทที้จริงแลว้ก็คือ บทเฉพาะของความผิดฐาน

ปลอมเอกสารตามมาตรา 264 โดยมีกรรมของการกระทาํทีกาํหนดไว ้5 ประเภทดว้ยกนั ดงันีคือ 

  1.  เอกสารสิทธิอนัเป็นเอกสารราชการ 

  เช่น โฉนดทีดิน บตัรประจาํตวัประชาชน เป็นตน้ 

  2.  พินยักรรม 

  3.  ใบหุน้ 

  4.  ตวัเงิน 

  ไดแ้ก่ เอกสารตามทีกาํหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 

898 ทีบญัญติัว่า 

  “อนัตวัเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนีมีสามประเภทๆ หนึงคือ 

ตวัแลกเงิน ประเภทหนึงคือตวัสญัญาใชเ้งิน ประเภทหนึง คือ เช็ค” 

  คาํพพิากษาฎีกาที 3355/2533 วินิจฉัยว่า เช็คทงัสิบฉบบัเป็นเช็คทีสมบูรณ์

ครบถว้นตามกฎหมายแลว้ การทีจาํเลยร่วมปลอมลายมือชือของ ป. เป็นผูรั้บอาวลัเช็คก็เพือให้เช็ค

ทงัสิบเป็นทีน่าเชือถือยิงขึนเท่านัน เช็คดงักล่าวจึงเป็นตวัเงินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

266 (4) ไม่ใช่ความผดิตามมาตรา 264 เท่านนั (ฎน.: 2665) 

  5. บตัรเงินฝาก (Certificate of Deposits: CDs) 

  ไดแ้ก่ ตราสารทีธนาคารออกให้แก่ผูฝ้ากเงิน เพือเป็นหลกัฐานการรับ

ฝากเงินและเพือแสดงสิทธิของผูท้รงตราสารทีจะไดรั้บเงินฝากเมือสินระยะเวลาอนักาํหนดไว ้

โดยทวัไปสามารถซือขายเปลียนมือได ้(สุรศกัดิ ลิขสิทธิวฒันกุล, 2555: 108-136) 
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5.  ทฤษฎีเกยีวกบัวตัถุพยานประเภทเอกสารและการตรวจพสูิจน์ (สมชาย  ศิริพนัธุ,์ 2546: 12-18) 

 เอกสารและเอกสารปัญหา 

 เอกสาร คือ เอกสารตามสามญัสาํนึกกวา้งๆ คือ วตัถุใดๆ ทีปรากฏเครืองหมาย สญัลกัษณ์ 

หรือตวัอกัษร ซึงแสดงความหมายหรือขอ้มูลข่าวสารไปสู่มนุษย ์แต่โดยแทจ้ริง แลว้เอกสารส่วน

ใหญ่จะเขียนบนกระดาษ โดยใชเ้ครืองพิมพ ์เครืองพิมพดี์ด หรือเขียนดว้ยมือ โดยใชดิ้นสอ หรือ

ปากกาและหมึก นอกจากนียงัมีลกัษณะอืนๆ อีก เช่น ขอ้ความแสดงความประสงค์ไวบ้นแผ่นไม ้ก็

เคยไดรั้บการเสนอว่าเป็นพินยักรรม รูปสัญลกัษณ์ดว้ยสีบนกาํแพง ตวัอกัษรสักบนสลกัหิน หรือ

ศิลาจารึกต่างๆ รวมทังเอกสารในลกัษณะอืนๆ ทีสร้างขึนจากวสัดุต่างๆ กนั ดว้ยเครืองมือและ

เครืองเขียนต่างๆ กนัซึงมนุษยใ์ชบ้นัทึกและถ่ายทอดพฤติกรรมและความคิดอนัหลากหลาย 

 อยา่งไรก็ตาม ในประมวลกฎหมายอาญาไทย ไดร้ะบุความหมายของคาํว่า เอกสารไว้

ดงันี เอกสาร หมายความว่า กระดาษหรือวตัถุอืนใด ซึงทาํให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอกัษร 

ตวัเลข ผา้ หรือแผนแบบอย่างอืน จะเป็นโดยวิธีพิมพ ์ถ่ายภาพ หรือวิธีอืนอนัเป็นหลกัฐานแหล่ง

ความหมายนนั 

  เอกสารปัญหา 

  เอกสารปัญหา หรือ เอกสารพิพาท ซึงความหมายก็คือ เอกสารทีถูกสงสัยว่าจะมี     

การปลอมแปลง หรือเอกสารทีความเป็นมายงัมีขอ้โตแ้ยง้กนัอยู ่

 ซึงในบางครังวสัดุซึงประกอบกันขึนเป็นเอกสารนัน อาจจะทาํให้เอกสารนันลด   

ความน่าเชือถือลง หรืออาจดูน่าสงสยัก็ได ้อีกทงัวสัดุซึงเป็นเอกสารนัน มกัจะบ่งบอกความเป็นมา 

และความมุ่งหมายของเอกสาร รวมทงัอาจบอกไดว้่าเอกสารนนัจริงหรือปลอมได ้

 อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเอกสารปัญหาจะเป็นเพียงเอกสารทีมีการปลอมแปลงเกิดขึน

เท่านนั ในบา้งครัง เอกสารปัญหาไม่มีการปลอมแปลงแต่เราอาจตอ้งตรวจเพือหาตวัผูเ้ขียนเอกสาร

นนัๆ ก็ไดอ้ยา่งเช่นในกรณีของจดหมายขู่กรรโชกและบตัรสนเท่ห์ เป็นตน้ 

 เอกสารตวัอย่าง 

  ในการตรวจพิสูจน์เอกสารนัน บางจุดประสงค์สามารถพิสูจน์จากเอกสารปัญหาได้

โดยตรงเลย แต่สาํหรับบางจุดประสงค์จะตอ้งมีการตรวจเปรียบเทียบเอกสารปัญหากบัเอกสาร

ตัวอย่าง ทีทราบแหล่งทีมาด้วย ซึงเอกสารตัวอย่างนีจะต้องมีการคัดเลือกและจัดเตรียมอย่าง

เหมาะสม คือตอ้งประทบัและเป็นตวัแทนของเอกสารทีแทจ้ริงได ้ทงัลกัษณะ วสัดุและแหล่งทีมา 

ซึงรายละเอียดเกียวกบัเอกสารตวัอยา่งนี จะอธิบายไวใ้นหัวขอ้ประเภทต่างๆ ของเอกสารปัญหาที

จะกล่าวถึงในภายหลงั 
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  ลายมอืเขียน ลายมอืชือหรือลายเซ็น  

 ความหมาย  “ลายมือเขียน” การเขียนเครืองหมายหรืออกัษรใดๆ ทีสามารถเขา้ใจ

ความหมายได ้ 

  “ลายมือชือ” หรือเรียกอีกอย่างว่า “ลายเซ็น” หมายความรวมถึง ลายพิมพนิ์วมือและ

เครืองหมายซึงบุคคลลงไวแ้ทนลายมือชือของตน จะอ่านออกหรือไม่ก็ตาม  

  คุณลกัษณะของลายมอืเขียน และลายมอืชือหรือลายเซ็น  

 โดยแท้จริงลายมือเขียนและลายมือชือนันล้วนเป็นอย่างเดียวกัน แต่ต่างกันที

ลายมือเขียนมีอกัษรมากกว่าและอาจมีตวัเลขดว้ย นอกจากนียงัอ่านลายมือเขียนไดง่้ายกว่าลายมือ

ชือ ซึงมกัเขียนไม่บรรจง แต่ก็มีบา้งทีลงลายมือเขียนปกติ กฎเกณฑ์พืนฐานทวัไปของลายมือนัน

กล่าวไดด้งันีคือ คนเราทุกคนเมือตอนเด็กๆ นัน เราเริมฝึกหัดเขียนลายมือ โดยวิธีคดัลายมือ ให้

คลา้ยๆ กนัหมด เป็นการเขียนลายมือในเบืองตน้แต่ต่อมาเมือเราเกิดความชาํนาญ ในการเขียน

ลายมือขึนเรือยๆ จากชนัประถมมายงัชนัมธัยม และจากชนัมธัยมมาสู่มหาวิทยาลยั เป็นการเขียน

ลายมือมาอยา่งสมาํเสมอตลอดมา จนเกิดเป็นความชาํนาญ เฉพาะตวับุคคลนันๆ จึงทาให้การเขียน

ลายมือของแต่ละบุคคลมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ฉะนันความสามารถเฉพาะตวัหรือความเคย

ชินในการเขียนของแต่ละบุคคลจึงยากแก่การลอกเลียนแบบได้ เพราะบุคคลทีเลียนแบบนันไม่มี

ความเคยชินในการเขียนเหมือนเช่นเจา้ของลายมือทีตอ้งการจะปลอม จึงลอกเลียนไดเ้ฉพาะรูปร่าง

ของตวัอกัษร หรือรูปลกัษณะของลายมือเท่านนั แต่ไม่สามารถทีจะลอกเลียนแบบคุณสมบติัในการเขียน

และรายละเอียดความสามารถเฉพาะตวัในลายมือของบุคคลผูเ้ป็นเจา้ ของลายมือนนั คุณสมบติัของ

ลายมือเฉพาะตวับุคคล (Individual) คือความสามารถเฉพาะบุคคล ในการทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

เจา้ของลายมือนนั แบ่งเป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปนี  

 1. คุณสมบัติของลายเส้น (Line Quality) พิจารณาไดจ้ากลกัษณะของลายเส้นของ

ลายมือแบ่งเป็น 3 ระดบั    

1.1  เป็นการเขียนทีรวดเร็ว (Good)  

1.2  เป็นการเขียนทีมีความเร็วพอประมาณ (Fair)  

1.3  เป็นการเขียนทีเลว (Poor)  

 2. ความเอนเอยีงของตวัอกัษร (Slope หรือ Slant) หมายถึง การเขียนตวัอกัษรมีความ

เอนเอียงไปตามองศามากนอ้ยเท่าใด  
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 3. ช่องไฟ (Spacing) พิจารณาไดจ้ากความห่างหรือแคบชิดของตวัอกัษร  

 4. การยกปากกา (Pen lift) สังเกตจากการหยุดยกปากกา ว่าลายมือนันมีจุดหยุดของ

ปากกาหรือจุดยกปากกา และควรพิจารณาการกดและการหมุนของรายเส้นประกอบ ดว้ยความเร็ว

ของลายเสน้ (Speed) เป็นลกัษณะของความเร็วของลายเสน้ทีอยูใ่นมือนนัเป็นส่วนร่วม  

 5. ความชํานาญ (Skill) พิจารณาไดจ้ากลกัษณะการเขียน เช่น ตวัอกัษรกลม กลืน 

ความเร็วสมาํเสมอ การลากเสน้ตวัอกัษรติดต่อกนั เป็นตน้  

 6. สัดส่วนของตัวอักษร (Ratio) พิจารณาจากตวัอกัษร ว่ามีสัดส่วนสูงตาํ หรือการ

เขียนไสข้องตวัอกัษรต่างๆ อยูใ่นตาํแหน่งอยา่งไร  

 นอกจากคุณสมบติัของลายมือเฉพาะตวับุคคลแลว้ สิงสาํคญัอีกขอ้หนึงในการทีตรวจ

ลายมือชือทีตอ้งพิจารณาก็คือ ความผดิเพียนของลายมือทีเกิดขึนเองโดยธรรมชาติ  

 ผู้ตรวจพสูิจน์เอกสาร 

 จากการทีมีเอกสารปัญหาต่างๆเกิดขึนมากมาย แน่นอนจะตอ้งมีการตรวจพิสูจน์คน้หา

ความจริงหรือความเป็นมาของเอกสารปัญหาเหล่านนั จึงทาํใหเ้กิดผูที้จะทาํการตรวจพิสูจน์ดงักล่าว

ขึน กลุ่มบุคคลดงักล่าวจะทาํการศึกษาขอ้มลูแง่มุมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัเอกสารปัญหาอยา่งลึกซึงใน

ทุกแง่ทุกมุมจนมีความเชียวชาญเฉพาะด้านในการตรวจพิสูจน์และไม่เพียงแต่ตอ้งมีความรู้ดา้น   

การตรวจลายมือ แต่ตอ้งสามารถตรวจพิสูจน์เอกสารสิงพิมพช์นิดต่างๆไดด้ว้ย และสามารถตรวจ

ไดว้่าเอกสารชนิดนันเป็นเอกสารจริงหรือเอกสารปลอม หรือมีการปลอมแปลงส่วนหนึงส่วนใด

หรือปลอมแปลงทงัหมด สามารถวิเคราะห์หมึก กระดาษและวสัดุอืนๆได ้และตอ้งสามารถอ่าน

ขอ้ความทีถกูลบลา้งแกไ้ขไดอี้กดว้ย ผูต้รวจพิสูจน์เอกสารจึงเป็นมากกว่าช่างเทคนิค โดยพืนฐาน

แลว้จะตอ้งเป็นนกัวิทยาศาสตร์ทีสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใชก้บัปัญหาแต่ละ

ปัญหา และการทีจะนําไปสู่เป้าหมายดังกล่าวผูต้รวจพิสูจน์จาํเป็นจะต้องมีความแม่นยาํ และ

ปราศจากความลาํเอียงใดๆทังสิน ทังจากผูข้อให้ทาํการตรวจพิสูจน์หรือข้อมูลแวดล้อมใดๆ 

ขอ้สรุปจะตอ้งมาจากการรวบรวมวิเคราะห์รายละเอียดเอกสารปัญหาและเอกสารตวัอย่างดว้ย

ตนเองทงัหมดทงัสิน          

  ภายหลงัจากทาํการตรวจพิสูจน์แลว้ ผูต้รวจพิสูจน์ยงัตอ้งนาํผลสรุปทีไดน้นัมาแปลผล

ใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บขอ้มลูดว้ย ประกอบกบัการนาํเสนอความเป็นเหตุเป็นผลให้บุคคลทวัไปซึงไม่

มีความรู้เกียวกับการตรวจพิสูจน์เอกสารได้รับรู้และสามารถเข้าใจได้อย่างชัดแจ้งถึงข้อมูล

รายละเอียด 
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 การตรวจพสูิจน์เอกสาร 

 ผูช้ ํานาญการตรวจพิสูจน์เอกสารแตกต่างจากบุคคลทั วไปทีพยายามจะตัดสิน

ขอ้เท็จจริงดว้ยตนเอง บุคคลโดยทวัไปหากจะทาํการตรวจพิสูจน์เกียวกบัเอกสารมกัจะมองเพียง

ส่วนหยาบๆทีมองเห็นไดเ้ท่านนั แตกต่างกบัผูช้าํนาญการตรวจพิสูจน์เอกสารทีจะตอ้งมุ่งเนน้ตรวจ

ไปจนถึงรายละเอียดและไดรั้บการฝึกฝนเป็นพิเศษเกียวกบัการรู้จาํและประเมินส่วนประกอบต่างๆ

ของการตรวจพิสูจน์และจะยงัไม่พอจนกว่าจะได้ศึกษาในทุกรายละเอียดทีอาจเกียวกับปัญหา 

(Hilton,1956: 6) 

 ความผิดเพียนของลายมือเขียน ลายมือชือหรือลายเซ็น ทีเกิดขึนเองโดยธรรมชาต ิ

(Variation) 

 ลายมือเขียน ลายมือชือหรือลายเซ็นของบุคคลทวัไปทุกคน เป็นเรืองทีเกิดขึนเองตาม

ธรรมชาติ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่า การเขียนของบุคคลไม่ใช่แม่พิมพห์รือกลไกทีมีการทาํงานอยา่งคงที 

ฉะนนัการเขียนการเซ็นชือของบุคคลคนเดียวกนัในแต่ละครังยอ่มมีความผดิเพียนไปมากบา้ง น้อย

บา้ง บางคนอาจเขียนผดิเพียนมาก ทงัในแง่คุณสมบติัของการเขียน และรูปร่างของตวัอกัษร แต่ก็อยู่

ในกฎเกณฑข์องธรรมชาติทีว่าจะเขียนในลกัษณะทีมีความผดิเพียนมากนอ้ยแค่ไหน คุณสมบติัของ

การเขียนดี-เลวอยา่งไรก็ไม่สามารถจะเขียนในลกัษณะทีมีความผิดเพียนมากน้อยไปกว่าของเดิม 

กล่าวคือ คุณสมบติัของการเขียนดี-เลว อยา่งไร ก็ไม่สามารถจะเขียนไดดี้กว่าขีดความสามารถของ

ตนเองได ้อนงคน์ารถ สร้อยสน (2550) กล่าวถึงสาเหตุทีเกิดความผดิเพียนของลายมือนนั อาจมาได้

จากหลายสาเหตุ เช่น ผูเ้ขียนอายมุาก มีความมึนเมา มีความเจ็บป่วย เขียนโดยขาดความระมดัระวงั 

ไม่ตังใจเขียน ความผิดเพียนจะเกิดขึนมากน้อยแค่ไหน ก็ขึนอยู่กับลักษณะและสภาพของ

สิงแวดลอ้มของการเขียน สภาพของสิงแวดลอ้มขณะทีเขียนลายมือ มีส่วนให้เกิดความผิดเพียนไดม้าก 

เช่น เขียนในขณะทีนั งทาํงานตามปกติ กบัเขียนในขณะทียืนอยู ่ เขียนเมือภายหลงัเกิดความพิการทาง

ร่างกายหรือเจ็บป่วย นอกจากนีความมุ่งหมายของเอกสารทีมีความสาํคญัมากๆ กบัเอกสารทีไม่มี

ความสาํคญั ก็เป็นประเด็นหนึงทีทาํใหเ้กิดความผดิเพียนของลายมือไดม้ากหรือนอ้ยแลว้แต่กรณี  

 การเซ็นชือหรือเขียนหนังสือมากๆ ในคราวเดียวกนัจะทาํให้เกิดความผิดเพียนน้อย

กว่าการเซ็นชือ หรือเขียนหนังสือไวค้นละวนัหรือห่างกนัหลายๆ วนัก็ได ้ตวัอย่างลายมือชือหรือ

ลายเซ็น  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1. ประเภททีเขียนขึนใหม่ เช่น ใหผู้ต้อ้งหา หรือผูต้อ้งสงสยั โจทก ์หรือจาํเลย เขียนขึน

ต่อหนา้ศาล หรือพนกังานสอบสวน (Request Standards)  

 2. ประเภททีเคยเขียนไวเ้ดิมก่อนเกิดเหตุ เช่น ลายมือชือหรือลายเซ็นเก่าๆ ทีผูต้อ้งหา ผู ้

ตอ้งสงสัย โจทก์ หรือจาํเลย ไดเ้คยเขียนหรือเซ็นชือไวใ้นเอกสารต่างๆ ก่อนเกิดเหตุ (Incidental 
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Standards) เช่น ลายมือในสมุดบนัทึก จดหมาย คาํขอทาํบตัรประชาชน บญัชีทะเบียนสมรส คาํขอ

เปิดบญัชีจากธนาคาร เป็นตน้ 

 ลกัษณะของเอกสารสําคญัทีถูกปลอมแปลงขึนและเป็นคดี มดีังนี 

 เอกสารทีเกียวกบัการเงินธนาคาร เช่น เช็ค เช็คเดินทาง ใบถอนเงิน ใบซือสินคา้โดย

บตัรเครดิตโฉนดทีดิน หนงัสือมอบอาํนาจ 

 1. หนงัสือสญัญากูย้มืเงิน หนงัสือสญัญาต่างๆ 

 2. หนงัสือเดินทาง 

 3. จดหมายขู่กรรมโชก บตัรสนเท่ห์ 

 4. หนงัสือพินยักรรม 

 5. ธนบตัร 

 6. บตัรประจาํตวั ใบสูติบตัร ใบสุทธิ 

 ขอบเขตและประเภทของการตรวจพสูิจน์เอกสาร 

 การตรวจพิสูจน์เอกสารมีประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนอยา่งกวา้งขวาง การตรวจ

ลายมือเขียน ลายมือชือ หรือตวัอกัษรพิมพดี์ด และการตรวจสอบหาการปลอมแปลง เป็นการตรวจ

พิสูจน์เอกสารโดยทวัไป แต่ก็ยงัไม่สามารถกล่าวได้ว่าการตรวจสอบเหล่านีจะครอบคลุมงาน

ทงัหมดเกียวกบัเอกสารปัญหาในทุกกรณี 

 สาํหรับปัญหาทงัหมดเกียวกบัเอกสารดงักล่าวมาในขา้งตน้แลว้นัน แบ่งออกไดเ้ป็น 2 

กลุ่ม คือ 

 1. ปัญหาทีสามารถตรวจพิสูจน์ไดโ้ดยการตรวจเพียงเอกสารปัญหาอย่างเดียวหรือ

เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งอา้งอิงทีมีเก็บอยูแ่ลว้ 

 2. ปัญหาทีต้องตรวจพิสูจน์โดยการเปรียบเทียบเอกสารปัญหา กับเอกสารตัวอย่าง

เฉพาะทีทราบแหล่งทีมาเฉพาะราย จึงจะสามารถบรรลุจุดประสงคไ์ด ้

 โดยทวัไปแลว้ทุกคนทราบดีว่า เอกสารประกอบขึนดว้ยวสัดุหลายอย่าง เช่น กระดาษ

กบัหมึกประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยเครืองมือบางอยา่ง เช่น ปากกา หรือเครืองพิมพดี์ด แต่น้อยคนนัก

จะทราบว่าวสัดุและเครืองมือแต่ละชินนนั จะมีอยูล่กัษณะเฉพาะตวัอยู่ ซึงมาตรวจพิสูจน์ประกอบ

กนัแลว้จะช่วยในการทราบแหล่งทีมาและความเป็นมาของเอกสารนนั ได ้ยงิไปกว่านนั เมือเอกสาร

เสร็จสินสมบูรณ์แลว้ หากมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหลงัจากนัน ทงัจากความตงัใจ หรือโดยบงัเอิญ

ตามธรรมชาติก็ตาม จะแสดงว่าเอกสารนนัเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารทีลดความน่าเชือถือ

ลงไปได ้ดงันนั จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งตรวจสอบและประเมินองค์ประกอบต่างๆ เหล่านีอย่าง
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ระมดัระวงั ซึงสิงทีจะกล่าวถึงในลาํดบัต่อไปนี เป็นความรู้เบืองตน้เกียวกบัลกัษณะการตรวจพิสูจน์

ทีจดัแยกเอกสารตามประเภทของปัญหา หรือวตัถุประสงคใ์นการตรวจพิสูจน ์

 การตรวจพสูิจน์ประเภททีต้องมเีอกสารตวัอย่างหรือตวัอย่างอ้างองิอยู่แล้ว 

 1. เอกสารทีถกูขดูลบ ลบลา้งแกไ้ขและอ่านขอ้ความเดิม 

  การปลอมแปลงเอกสารมีทีพบเป็นไดท้วัไปอยู่หลายวิธี แต่บา้งออกไดเ้ป็น 2 พวก

ใหญ่ คือการปลอมทงัฉบบัและการปลอมแต่แต่เพียงบา้งส่วน ซึงปกติแลว้การปลอมแปลงแต่เพียง

บางส่วนนี จะปลอมโดยการนาํเอกสารฉบบัจริงมาเปลียนแปลงแกไ้ขดว้ยวิธีการอยา่งใดอย่างหนึง 

เช่น ขดูลบ ลบลา้งตวัอกัษร หรือขอ้ความเดิมออกแลว้จึงเขียนใหม่ 

   เอกสารทีปลอมด้วยวิธีนีอาจสังเกตร่องรอยของการปลอมจากรอยคาบ รอยขูด

กระดาษ หรืออาจเห็นว่าเนือกระดาษตรงส่วนทีขดูลบบางลงกว่ากระดาษส่วนอืนๆ เมือนาํมาส่องดู

กบัแสงสว่าง อยา่งไรก็ตาม การตรวจพิสูจน์โดยละเอียดตอ้งอาศยัเครืองทางวิทยาศาสตร์เขา้ช่วย

อยา่ง เช่น กลอ้งจุลทรรศน์ และแสงอินฟราเรด เป็นตน้ 

 2. การป้ายทบัดว้ยหมึก หรือนาํยาลบคาํผดิ 

   จุดประสงค์ของการปลอมโดยวิธีนีคือ ทาํให้ไม่สามารถอ่านข้อความเดิมว่าเป็น

อะไร แต่กรณีนีสามารถอ่านขอ้ความเดิมไดคื้อ กรณีของการป้ายทบัดว้ยหมึกจะตรวจอ่านดว้ยแสง

อินฟราเรด หรืออุลตราไวโอเลต ส่วนกรณีนาํยาลบคาํผดิตรวจสอบโดยนาํยาเคมี 

 3. การต่อเติม เขียนแทรก 

  การต่อเติมตวัอกัษรหรือขอ้ความ เช่น ล ต่อเติม เป็น ส หรือ เขียนขอ้ความเพิมเติม

ลงไปในเอกสารนัน พบได้บ่อยๆมกัจะสังเกตได้ง่ายถา้มีสีของหมึกเดิมกับหมึกทีเติมลงไปมีสี

ต่างกัน แต่ถึงแมว้่าจะเห็นว่าสีของหมึกดูเหมือนกันก็ตาม หากเห็นร่องรอยพิรุธอย่างอืน เช่น 

ตวัหนงัสือหรือขอ้ความมีขนาดหรือแบบผดิไปจากขอ้ความในส่วนอืนของเอกสาร หรือมีการเขียนทบั

ก็ใหส้งสยัไวก่้อนว่าเอกสารนนัอาจจะมีการต่อเติมขอ้ความดว้ย 

 4. การอ่านขอ้ความจากกระดาษเปล่า 

  ในบางครังเราอาจพบวตัถุพยานเป็นเพียงกระดาษเปล่า ซึงหากไม่มองผ่านเลยไป

โดยสังเกตหรือดูให้ถีถว้นแลว้ อาจจะไดข้้อเท็จจริงทีช่วยในการสืบสวนและสอบสวนไดม้าก

เท่าๆกบัเอกสารประเภทอืน ความสาํคญัของกระดาษเปล่านีขึนอยูก่บัว่า มนัเกียวขอ้งอย่างไรต่อคดี 

ซึงตามธรรมดา เราจะพิจารณา 3 สิง คือ 

  1. แหล่งทีมาของกระดาษ 

  2. การพิสูจน์ว่าใครเป็นคนถือหรือใช ้

  3. ขอ้ความทีอาจซ่อนอยู ่
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  ซึงแหล่งทีมาของกระดาษอาจดูจากส่วนประกอบของกระดาษ ลายนาํทีปรากฏอยู่

ในกระดาษ รอยฉีก รอยตดั รูทีเจาะ ซึงตรงกนัหรือเขา้กนักบัเอกสารทีไดจ้ากสถานทีตอ้งสงสยั 

                      กระดาษทีเห็นเป็นกระดาษเปล่า อาจมีลายพิมพนิ์วมือแฝง ขอ้ความทีเขียนโดยหมึก

ลบั ขอ้ความทีถกูลบ ขอ้ความทีเลือนหายไป เนืองจากถกูแสงสว่างหรือไหมไ้ฟ หรือขอ้ความทีเกิด

จากรอยขาด เป็นตน้ ซึงสิงเหล่านีเมือนาํมาตรวจอ่าน อาจจะปรากฏขอ้ความทีทาํให้กระดาษเปล่า

นนัมีความหมายขึนมาได ้ดงันนั จึงไม่ควรมองขา้ม หากพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและมีประโยชน์ก็

ควรนาํมาตรวจพิสูจน์ ซึงเทคนิคทีจะใช้ตรวจอ่านขอ้ความในเอกสารทีเป็นกระดาษเปล่า นีจะ

แตกต่างกนัไป ตามลกัษณะของเอกสาร เช่น หากเป็นรอยขาดก็อาจตรวจโดยใชเ้ทคนิคแสงเอียง

หรือตรวจดว้ยเครือง ESDA (Electro Static Diacharged Analyzer) หากเป็นหมึกทีลบเลือนหรือ

หมึกลบ ก็อาจใชแ้สงอุลตราไวโอเลต หรือแสงอินฟราเรดหรือพ่นดว้ยนาํยาเคมี 

  นอกจากนีก็มีการตรวจอ่านขอ้ความจากกระดาษคาร์บอนทีใชท้าํสาํเนาเอกสาร โดย 

วิธีส่องดูดว้ยแสงสว่าง 

 5. การตรวจการเขียนก่อน-หลงั 

  ในกรณีทีลายเสน้ของหมึกของขอ้ความสองขอ้ความ หรือชือสองชือมีการตดักนัก็

อาจตรวจไดว้่าขอ้ความใดเขียนขึนก่อนหรือหลงั โดยการตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ว่าเส้นใดมี

การกระจายออกของหมึก ซึงเทคนิคเดียวกนันียงัใชก้บักรณีการเขียนทีมีลายเส้นตดักบัรอยพบั

กระดาษว่า เขียนก่อนพบัหรือพบัก่อนเขียน 

 6. การตรวจธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ 

  ธนบตัรทีปรากฏอยูใ่นทอ้งตลาดของไทยปัจจุบนั มีทงัธนบตัรไทยและธนบตัรของ

ต่างประเทศ เนืองจากมีการติดต่อธุรกิจหรือเดินทางระหว่างประเทศกนัมากขึน ตามสภาพของ

เศรษฐกิจและสงัคมทีมีแนวโนม้จะเป็นแบบ ไร้พรหมแดน ในอนาคต 

  ธนบตัรต่างประเทศทีพบบ่อยทีสุดและมกัจะมีปัญหาการปลอมแปลงอยูบ่่อยๆ ก็ คือ 

ธนบตัรสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยา่งยงิชนิดราคา 100 ดอลลาร์ เนืองจากเป็นธนบตัรทีมีราคาสูง 

  การตรวจธนบตัรทีสงสยัว่าปลอม ปกติจะตอ้งตรวจเปรียบเทียบกบัตวัอย่างธนบตัร

ทีแทจ้ริงและราคาเดียวกนั โดยเปรียบเทียบอยา่งละเอียดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์และแสงอุลตราไวโอเลต 

ทงัลกัษณะของเทคนิคการพิมพแ์ละสญัลกัษณ์พิเศษต่างๆว่าถกูตอ้งตรงกนัหรือไม่ 

  อยา่งไรก็ตาม การสงัเกตธนบตัรของประเทศไทยในเบืองตน้จะสงัเกตไดด้งันี 
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 ตารางที 1 วิธีการสงัเกต ธนบตัรปลอมและธนบตัรจริง 

 

  ส่วนเหรียญกษาปณ์ รวมทงัเหรียญอืนๆซึงผลิตโดยใชแ้ม่พิมพก์็จะตรวจดว้ยการ

เปรียบเทียบกบัตัวอย่างทีแท้จริงเช่นกนั ซึงเปรียบเทียบไดท้งัเหรียญกบัเหรียญ หรือ เหรียญกับ

แม่พิมพ ์ดูลกัษณะของความคมชดัและตาํหนิต่างๆ 

 7. การตรวจแผน่ป้ายทะเบียนรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

   แผน่ป้ายทะเบียนรถ ทงัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ รวมทงัป้ายวงกลม แสดงการ

เสียภาษีรถ ถือเป็นเอกสารราชการซึงออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการเท่านนั คือ กรมตาํรวจ เหล่าทพั

ต่างๆ และกรมการขนส่งทางบก การทีบุคคลทวัไปทาํแผน่ป้ายทะเบียนขึนใชเ้อง ซึงอาจโดยเท่าไม่

ถึงการณ์ เช่น แผ่นป้ายทะเบียนเดิมหาย ชาํรุด ไม่ชอบรูปลกัษณะของป้ายทะเบียนเดิม หรือทาํ

เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการเพือจุดประสงค์ทางอาญากรรมบางอย่าง เช่นทาํป้าย

ทะเบียนปลอมเพือใชก้บัรถทีขโมยมา แกไ้ขเลขทะเบียนเดิมเพือนาํไปประกอบอาชากรรมลกัษณะ

ต่างๆ เหล่านีถือว่าผดิกฎหมายทงัสิน 

  การตรวจพิสูจน์โดยละเอียดว่า เป็นแผ่นป้ายทีแท้จริงของทางราชการหรือไม่นัน

จะตอ้งตรวจเปรียบเทียบลกัษณะต่างๆ ของแผน่ป้ายทีเป็นปัญหา ทงัลกัษณะของสี ขนาดแผ่นป้าย

และตาํหนิพิเศษต่างๆ ของตวัเลข ตวัอกัษร กบัตวัอยา่งแผน่ป้ายทะเบียนป้ายวงกลมทีแทจ้ริงอยู่ใน

ความรับผดิชอบกรมทางบกเก็บรักษาอยู ่อยา่งไรก็ตาม แผ่นป้ายทะเบียนรถทีแทจ้ริงของกรมทางบก 

ในเบืองตน้อาจสงัเกตไดด้งัรูป 

ธนบัตรปลอม ธนบัตรจริง 

1. กระดาษโดยทวัไปจะหนา 

2. ลวดลายและลายสน้จะเลอะเลือน เสน้โต 

3. ลายนําพระบรมฉายาลกัษณ์ไม่ใช่ลายนําที

แทจ้ริง 

4. ตวัเลขจาํนวนเงิน ตวัหนงัสือรัฐบาลไทยและ

ราคาธนบตัร พิมพต์วัเรียบ 

5. ไม่มีเสน้ขวางแทรกอยู่ในเนือกระดาษแต่จะ

ใชว้ิธีพิมพใ์หแ้ลดูเป็นเสน้ 

1. เนือกระดาษจะแน่น 

2. ลวดลาย ลายเสน้ ละเอียด คมชดั 

3. มีลายนาํพระบรมฉายาลกัษณ์ปรากฏอยู่ใน

เนือกระดาษอยา่งชดัเจน สวยงาม 

4.  ตัวเลขจํานวนเงิน ตัวหนังสือรัฐบาลไทย

และราคาธนบตัร พิมพนู์น สมัผสัได ้

5. มีเส้นขวางเป็นพลาสติกพิมพข์อ้ความกวา้ง

ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร แทรกอยู่ในเนือ

กระดาษ 1 เสน้ 
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 การตรวจพสูิจน์ทีต้องเปรียบเทียบกบัตวัอย่างเฉพาะราย 

 ในขณะทีการตรวจพิสูจน์ เอกสารบางอย่างทาํไดโ้ดยตรวจดูส่วนต่างๆ ของเอกสาร

แผ่นนันเอง เพียงอย่างเดียว ก็ให้ขอ้เท็จจริงต่างๆ ของเอกสารนันได ้ตามทีกล่าวมาแลว้ขา้งต้น     

การหาขอ้เท็จจริงบางอย่างเพิมเติม อาจตอ้งทาํโดยการตรวจพิสูจน์ส่วนทีเป็นปัญหาในเอกสาร

เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งทีแทจ้ริง หรือตวัอยา่งทีทราบมาแน่ชดั การตรวจเปรียบเทียบนี จาํเป็นมาก

ในการพิสูจน์ตัวผูเ้ขียน การปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชือจริงหรือปลอม ทีมาของข้อความ

ตวัอกัษรพิมพดี์ด และขอ้ความจากเครืองพิมพช์นิดอืนๆ รายละเอียดเกียวกบัการตรวจพิสูจน์สิง

เหล่านีจะไป จะขึนอยู่กับความละเอียดรอบครอบในการจัดเตรียมเอกสารปัญหาและเอกสาร

ตวัอยา่งใหถ้กูตอ้งและเพียงพอ 

 ทีกล่าวต่อไปนีเป็นรายละเอียดทีสาํคญั เกียวกบัการจดัเตรียมเอกสารเพือการตรวจ

พิสูจน์ลกัษณะต่างๆของการตรวจพิสูจน์เอกสารปัญหาพอสงัเขป 

 การตรวจพิสูจน์ลายมือขอ้ความ ลายมือชือ (ลายเซ็น) 

 การปลอมแปลงเอกสารลายมือลายเซ็น(Forgery) แบ่งออกเป็นหลกัใหญ่อยู่ 5 ประเภท

คือ 

 1. การปลอมโดยวิธีเลียนแบบ (Simulation) 

 2. การปลอมโดยวิธีลากทาบแบบ (Tracing) 

 3. การถกูจบัมือใหเ้ขียน (Guide Hand) 

 4. การเขียนขึนเองโดยไม่มีตวัอยา่ง (Free-Hand) 

 5. การเขียนขึนโดยบุคคลหลายบุคคล (Joint Writers) 

 หลกัของการตรวจสอบลายมือเขียนขอ้ความและลายมือชือ ก็คือ การศึกษาคุณสมบติั

ของ การเขียน และรูปลกัษณะของตวัอกัษรของลายมือชือเขียนขอ้ความหรือลายมือชือทีเป็นปัญหา

และตวัอยา่ง โดยละเอียด แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนั ซึงปกติแลว้การบงัคบักลา้มเนือของมนุษยเ์รา

ให้เขียนหนังสือหรือสิงใดๆ ในเอกสาร จะไม่มีความเทียงตรงเหมือนกบัเครืองจกัร ดังนัน ใน     

การเปรียบเทียบลายมือปัญหาและตัวอย่าง จึงต้องอาศยัปริมาณการเขียนจาํนวนหนึง ซึงในแต่

ละลายมืออาจจะไม่เท่ากนัขึนอยูก่บัลกัษณะของลายมือแต่ละลายมือ ซึงในขนัตน้ควรจะหาให้ได ้

ปริมาณทีมากทีสุด ตามความเหมาะสมของลกัษณะตัวอย่างซึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทตาม

วิธีการทีไดม้าดงันี 

 1. ตวัอยา่งลายมือทีเคยเขียนไวเ้ดิมก่อนเกิดเหตุ 

 2. ตวัอยา่งลายมือทีเขียนขึนใหม่ 
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 1. ตวัอยา่งลายมือทีเคยเขียนไวเ้ดิมก่อนเกิดเหตุ ตวัอย่างลายมือนีคือ ตวัอย่างลายมือที

เจา้ของลายมือเขียนไวใ้นเอกสารใดๆ ก่อนทีจะเกิดปัญหาขึน เช่น ลายมือในสมุดบนัทึก จดหมาย 

คาํขอบตัรประชาชน บญัชีทะเบียนสมรส คาํขอเปิดบญัชีธนาคาร บญัชีรับบตัรเอทีเอ็ม และบตัร

เครดิต เป็นตน้ 

  ขอ้ดีของตวัอยา่งลายมือชนิดนีคือ จะไดล้ายมือทีเป็นลายมือปกติ ของเจา้ของลายมือ 

และระยะเวลาของการเขียนอาจใกลเ้คียงกบัลายนิวมือในเอกสารปัญหามากกว่า ส่วนขอ้เสียก็คือ ถา้

เป็นตวัอยา่งลายมือเขียนขอ้ความ ขอ้ความและตวัอกัษรในตวัอย่าง อาจจะไม่ตรงกบัขอ้ความใน

เอกสารปัญหาทีจะตรวจเปรียบเทียบ ให้การตรวจพิสูจน์ทาํไดล้าํบากและใชเ้วลามากขึนตวัอย่าง

ชนิดนีควรหาใหไ้ดจ้าํนวนมากทีสุด จะไดช่้วยในการตรวจพิสูจน์อยา่งมาก 

 2. ตวัอยา่งลายมือทีเขียนขึนใหม่ ในทางปฏิบติั การจดัเตรียมตวัอยา่งประเภทนีปกติจะ

ใหเ้จา้ของลายมือ เขียนต่อหนา้พนกังานสอบสอน หรือเจา้หน้าที โดยให้เขียนลงใน กระดาษเปล่า

ซึงวิธีทีถกูตอ้งควรทาํดงันีคือ 

  1.  จดัเก็บอุปกรณ์การเขียนให้เหมือนกบัในเอกสารปัญหา เช่น หากลายมือทีเป็น

ปัญหา เขียนด้วยปากกาหมึกซึม ในการดาษทีมีเส้นบรรทัด ควรให้ผูที้เขียนลายมือตวัอย่างใช้

ปากกาหมึกซึงลงในการดาษเปล่าทีมีเสน้บรรทดัดว้ย 

  2. ใหเ้ขียนตามคาํบอกโดยไม่ตอ้งบอกตวัสะกดการันต ์

  3.  เขียนขอ้ความใหต้รงกบัลายมือปัญหา 

  4. ให้เขียนตัวอกัษรประเภทเดียวกบัลายมือปัญหาเช่น ลายมือหวดั ก็ต้องเขียน

ลายมือหวดั ลายบรรจงก็ตอ้งใหเ้ขียนบรรจง หรือลายมือชือแบบอ่านไม่ออก แต่ถา้หากเป็นกรณีที

ลายมือชือทีเป็นปัญหาเป็นแบบทีอ่านไม่ออก(ไม่เป็นตวัอกัษร)และระบุว่าเป็นลายมือชือของบุคคล

อืนทีไม่ใช่บุคคลทีจะเขียนลายมือชือตวัอย่าง กรณีนีไม่สามารถตรวจพิสูจน์ลายมือประเภทนีได ้

ยกเวน้หากผูต้อ้งสงสัยเป็นผูเ้ขียนลายมือชือปัญหานันจริง และยอมรับเขียนให้เป็นตวัอย่าง อีก

ทงัตวัลายมือมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัทีเด่นชดัพอทีจะตรวจพิสูจน์ไดเ้ท่านนั 

  5.  ใหเ้ขียนซาํกนัใหเ้ต็มหนา้กระดาษประมาณ 5 หนา้กระดาษ 

  6. หากเห็นว่าผูเ้ขียนมีการ ดดัแปลงลามมือ หรือไม่ตงัใจเขียน ควรเก็บตวัอย่างที

เขียนเสร็จแลว้ไม่ใหเ้ห็น แลว้ใหเ้ขียนเพิมเป็น 10-20 หนา้กระดาษ 

  ตวัอยา่งลายมือชนิดนีมีขอ้ดีคือ ไดข้อ้ความและเครืองเขียนตรงกบัลายมือปัญหา ทาํ

ใหก้ารตรวจพิสูจน์ทาํไดเ้ร็วขึน แต่ขอ้เสียก็มีคือ ระยะเวลาของการเขียน อาจห่างจากลายมือปัญหา

มาก ในกรณีทีลายมือปัญหาเขียนไวน้านหลายปีแลว้ แต่อยา่งไรก็ตามตวัอยา่งลายมือประเภทนีตอ้ง
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มีในการตรวจพิสูจน์ ยกเวน้กรณีทีเจา้ของตวัอยา่งลายมือหลบหนีการจบักุม ยงัไม่สามารถตามตวั

มาใหเ้ขียนได ้หรือเสียชีวิต     

 การตรวจพสูิจน์ตวัอกัษรพมิพ์ดีด เครืองพมิพ์จาํนวนเงินบนเช็ค 

 เครืองพิมพดี์ดและเครืองพิมพจ์าํนวนเงินบนเช็คในปัจจุบนั มีหลายยีห้อ หลายรุ่น ซึง

แบบของตวัอกัษรอาจจะแตกต่าง อยา่งไรก็ตามถึงแมจ้ะเป็นเครืองยีหอ้เดียวกนัรุ่นเดียวกนัแต่เป็น

คนละเครืองและตวัอกัษรทีพิมพอ์อกมาจะมีลกัษณะตาํหนิพิเศษเฉพาะตวั ซึงอาจตรวจระบบได ้

เช่น ตวัอกัษรเบียว หรือเส้นขาด เป็นตน้ ดงันันการตรวดพิสูจน์ตวัอกัษร ประเภทนีจึงตอ้งใชว้ิธี

ตรวจเปรียบเทียบลกัษณะขอ้ความตวัอกัษรทีเป็นปัญหานนั ว่าพิมพด์ว้ยเครืองพิมพเ์ดียวกนัหรือไม่ 

 หากเป็นกรณีทีพบเครืองพิมพ์ต้องสงสัยให้พนักงานสอบสวนพิมพ์ข้อความให้

เหมือนกบัในเอกสารปัญหาดว้ยเครืองพิมพน์นัสกั 3-4 หนา้กระดาษ (เต็มหน้ากระดาษ) นาํมาเป็น

เอกสารตวัอยา่งสาํหรับการตรวจพิสูจน์ พนกังานสอบสวนไม่ตอ้งส่งเครืองพิมพที์ตอ้งสงสัยไปยงั

กองพิสูจน์หลกัฐานนอกเหนือจากกรณีหากจาํเป็นอาจตอ้งตรวจเครืองพิมพดี์ดประกอบดว้ย การที

ตอ้งพิมพซ์าํหลายๆ แผน่ เพราะตอ้งการใหเ้ห็นลกัษณะพิเศษของเครืองไดช้ดัเจน เพือทีจะไดน้าํมา

เปรียบเทียบกนัได ้

 ถา้ข้อความตัวอกัษรพิมพ์ดีดทีเป็นปัญหาในเอกสารของกลาง พิมพ์ผ่านกระดาษ

คาร์บอน ตัวอย่างทีพิมพ์ส่งมาเปรียบเทียบ ก็ต้องพิมพ์ข้อความตัวอกัษรพิมพ์ดีดผ่านกระดาษ

คาร์บอนดว้ย 

 การตรวจเอกสารทางเคมแีละฟิสิกส์ 

 ในการพิสูจน์เอกสารทางเคมีและฟิสิกส์นนั บางครังจะตอ้งใชก้รรมวิธีทางเคมี เช่นใน

การตรวจหาหมึก ในกรณีทีมีการเขียนต่อเต็ม แกไ้ข ในเอกสารของกลาง ซึงกรรมวิธีในการตรวจ

พิสูจน์ดงักล่าวจะตอ้งมีการตดัเจาะเอกสาร โดยทาํให้บางส่วนของตวัอกัษรและเอกสาร ตอ้งเลอะเลือน 

และชาํรุด เนืองจากจะตอ้งทาํการเจาะเอกสารตรงบริเวณทีพิสูจน์ชนิดของหมึก แต่ทาํความเสียหาย

เพียงเลก็นอ้ยเท่านนั ดงันนั ถา้พนกังานสอบสวนตอ้งทราบว่าเป็นหมึกชนิดเดียวกนัใช่หรือไม่ และ

เขียนจากปากกาดา้มเดียวกนัหรือไม่ ตอ้งระบุชดัเจน หากไม่ระบุ ผูช้าํนาญกองพิสูจน์หลกัฐาน ก็

จะตอ้งทาํหนงัสือสอบถามความยนิยอมจากพนกังานสอบสวนว่า ผูเ้สียหายหรือผูต้อ้งหายินยอมให้

ตดัเจาะเอกสารใหม่หรือไม่ ซึงจะทาํใหเ้สียเวลาในการทาํหนงัสือโตต้อบ 

 การตรวจเกยีวกบัการพมิพ์ต่างๆ 

 เอกสารต่างๆ ทีผลิตขึนจากกระบวนการพิมพ ์ทงัเอกสารราชการและเอกสารทวัไป          

หรือเครืองหมายการคา้ เช่น โฉนดทีดิน เช็คเดินทาง ฉลากสินคา้ต่างๆ เป็นตน้ เอกสารเหล่านี เมือดู
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ลกัษณะทวัไปโดยผ่านๆ อาจจะคลา้ยกัน แต่เมือนํามาเปรียบเทียบกันดูโดยละเอียดด้วยกลอ้ง

จุลทรรศน์จะเห็นความแตกต่างกนัของเอกสารทีพิมพเ์ลียนแบบกนัโดยมีแม่พิมพค์นละอนัได ้

 การตรวจพสูิจน์จะใช้วธิีตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบในสิงต่างๆ ดงันีคือ 

 1. เทคนิคใชพิ้มพ ์

 2. รูปลกัษณะของลวดลาย ตวัอกัษรต่างๆ 

 3. ความคมชดั และตาํหนิของการพิมพ ์

  เอกสารตวัอย่างในกรณีนีจะหาไดจ้ากตน้กาํเนิดของเอกสารนัน เช่น โฉนดทีดินขอ

จากกรมทีดิน ตวัอย่างเครืองหมายการคา้ ขอจากบริษทัทีเป็นเจ้าของเครืองหมายการคา้นัน โดย

จาํนวนของเอกสารตวัอยา่งทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจจะใชป้ระมาณ 2-3 ตวัอยา่ง 

  5.  การตรวจรอยตราประทบั 

  ทีจริงรอบประทับก็เป็นเทคนิคหนึงของการพิมพ์ แต่กีตรวจพิสูจน์จะต่างกัน

เลก็นอ้ย คือ ตรวจเปรียบเทียบเพียงรูปลกัษณะและตาํหนิของลวดลายต่างๆ โดยเปรียบเทียบรอย

ประทบั กบัดวงตราประทบัเลยก็ได ้

  ตวัอย่างของรอยตราประทบันัน ในการจดัส่งตัวอย่างรอยตราประทบั พนักงาน

สอบสวนไม่ตอ้งส่งดวงประทบัตวัอยา่งไปยงักองพิสูจน์หลกัฐาน แต่พนักงานสอบสวนจะตอ้งส่ง

ตวัอยา่งรอยตราประทบั ซึงพนกังานสอบสวนจะตอ้งเป็นผูตี้ตราประทบัลงบนแผน่กระดาษให้เต็ม

หนา้กระดาษ รวม 5 แผน่ โดยในแต่ละแผ่น ทีดา้นล่างกระดาษ พนักงานสอบสวนจะตอ้งระบุให้

ชดัเจนว่า เป็นตัวอย่างรอยตราประทับจากตราประทับอนัใด ประเภทใด และลงลายมือชือเซ็น

รับรองดว้ยทุกๆ แผน่ 

  ถา้ตราประทบัทีจดัส่งตรวจพิสูจน์เป็นของกลางทียึดได ้พนักงานสอบสวนไม่ตอ้ง

ส่งตราประทบัของกลางทียดึไดด้งักล่าวไปยงักองพิสูจน์หลกัฐาน แต่พนกังานสอบสวนส่งรอยตรา

ประทบัทีเกิดจากตราประทบัของกลางทียดึได ้โดยประทบัในแผน่กระดาษ รวม 5 แผ่น และในแต่

ละแผ่นทีดา้นล่างของกระดาษ พนักงานสอบสวนจะต้องระบุให้ชดัเชนว่าเป็นตวัอย่างรอยตรา

ประทบัทีเกิดจากตราประทบัของกลางทียดึไดอ้นัใด 

 การตรวจพสูิจน์รูปรอยตราบนไม้ซุงหรือตอไม้ 

 หลกัการทาํไมท้วัๆ ไป คือ มีการคดัเลือกโดยเจา้หน้าทีป่าไมว้่าเป็นไมป้ระเภทใดมี

ขนาดทีจะตดัไดห้รือไม่ ถา้อนุญาตได ้เจา้หนา้ทีผูน้นัจะตีตราคอ้นลงบนขา้งตน้ไม ้ทีถกูถากเปลือก

ออก ซึงคอ้นนนัเป็นคอ้นประจาํตวั ของเจา้หนา้ทีป่าไมแ้ต่ละคน เสมือนกบัเป็นตวัเลขบอกว่าเป็น

ใครเช่น (ต.6025, ต1039)เป็นตน้ และเมือมีการตดัไมแ้ลว้ ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีป่าไมอี้กท่านหนึงตีตรา

ตดั เช่น (ตดั 7038) เป็นตน้ และเมือมีการชกัลากไมไ้ปรวมหมอน จะมีการตีตราชกัลาก เช่น (ช.ลาก
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5123) เพือเป็นการอนุญาตใหมี้การชกัลากได ้และจะมีการชาํระค่าภาคหลวง เป็นธรรมเนียนในการทาํ

ไมนี้เช่น (ภล.2023) เป็นตน้ โดยคิดตามปริมาณของไมแ้ต่ละท่อน 

 ฉะนนั ขนัตอนการทาํไม ้ต่างๆทีถกูตอ้ง จะตอ้งมีตราประทบัดว้ยคอ้นประจาํตวัของ

เจา้หนา้ทีป่าไม ้หรือคอ้นส่วนกลางของกรมป่าไม ้ลงบนเขียงและตอไม ้ 

 การพิสูจน์รอยตราประทบับนไม ้ก็เปรียบเสมือนการตรวจรอยตราประทบับนเอกสาร

นนัเอง คือ จะมีการเปรียบเทียบรูปรอยตราปัญหากบัตวัอยา่ง ว่ามีขนาด รูปร่าง ลกัษณะความคมชดั

ของตวัอกัษร ตวัเอก ตลอดจนลกัษณะตาํหนิพิเศษต่างๆ ว่าตรงกนัหรือไม่ถา้ตรงกนัก็สามารถลง

ความเห็นไดว้่า เป็นรอยประทบัทีเกิดจากคอ้นเหล็ก หรือตราประทบัเดียวกนั และผูช้าํนาญจะทาํ

การถ่ายรูปรอยตราประทบัปัญหาแต่ละตวัอยา่ง เป็นหลกัฐานแสดงภาพประกอบรายงานการพิสูจน ์

 เครืองมอืวทิยาศาสตร์ทีใช้ในการตรวจพสูิจน์เอกสาร 

 1. เครือง ESDA (Electrostatic Data Analyzer) 

  การอ่านขอ้ความทีเกิดจากรอยกดบนเอกสาร(Indented Writing) นันสามารถทาํได้

โดยใชเ้ครืองมือ ESDA ดังกล่าว การเขียนข้อความด้วยปากกาหรือดินสอ ซึงเป็นวสัดุทีมีปลาย

แหลม รอยกดจะเกิดขึนบนกระดาษแผน่ทีอยูถ่ดัลงไปจากกระดาษแผน่ทีเขียนขอ้ความดว้ยปากกา

หรือดินสอนนั และจะเกิดขึนบนแผน่ทีอยูร่องลงไปอีกหลายๆ แผน่ขึนอยูก่บัความหนกัเบาของการ

เขียน 

  ขอ้ความรอยกดนีมีประโยชน์อย่างยิงในการสืบสวน สอบสวน เช่น ในกรณีทีมี

คนร้ายคุยกนัทางโทรศพัท์นัดแนะกนัในเรืองทีจะไปก่ออาชญากรรม และไดจ้ดขอ้ความสถานที

ต่างๆ ลงบนสมุดฉีกใกล้ๆ  โทรศพัท ์เมือคนร้ายฉีกเอากระดาษแผน่ทีเขียนไปแลว้ ก็จะไม่ระแวงว่า

กระดาษแผน่ถดัลงไปจะมีขอ้ความเช่นเดียวกบัทีตนเขียนไวน้ัน และเมือไดน้าํกระดาษดงักล่าวนี

ไปทาํกรรมวิธีทางเคมีและฟิสิกส์ ก็สามารถอ่านขอ้ความไดอ้ย่างชดัเจน สามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน

ผกูมดัคนร้ายในการกระทาํผดินนัได ้

  ในอดีต การอ่านข้อความจากรอยกดนัน ทําได้โดยใช้แสงเฉียง เพือให้เกิดเงา

ขอ้ความและบนัทึกภาพไวส้าํหรับความสะดวกในการอ่าน 

  ในปัจจุบัน ไดมี้ผูเ้ชียวชาญทางดา้นตรวจสอบเอกสารของหน่วย Scotland Yard 

ร่วมกบัวิศวกรของประเทศองักฤษ ไดผ้ลิตเครืองมือสําหรับอ่านขอ้ความรอยกดนี โดยเฉพาะ

เครืองมือนี เรียกว่า Electrostatic Data Analyzer หรือ ESDA ซึงจะมีระบบการทาํงานโดยใช้

หลกัการทางฟิสิกส์ทวัไป 
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 2. เครือง Docucenter 

  เป็นเครืองมือทีใชใ้นการตรวจพิสูจน์เอกสาร โดยใชค้ลืนแสงหลายความถี (Light 

Sources) ซึงในแต่ละ Light Sources สามารถทาํการตรวจพิสูจน์เอกสารแต่ละประเภทได ้เช่น การตรวจหา

ร่องรอยของการแกไ้ข ตรวจหาลกัษณะตาํหนิพิเศษของเอกสาร (บตัรประจาํตวัประชาชน) ตรวจหา

ชนิดของหมึก ตรวจหาชนิดของกระดาษ เป็นตน้ โดยในรายละเอียดของ light sources สามารถจะ

ทาํการตรวจพิสูจน์อะไรไดบ้า้งนนั รายละเอียดปรกกฎตาม Chart ต่อไปนี 

 

ตารางที 2 รายละเอียดของเครืองมือ Docucenter ทีสามารถทาํการตรวจพิสูจน์เอกสาร 

  

  

เพอืทําการตรวจสอบ การสังเกต แหล่งกาํเนิดแสง 

-    ร่องรอยการกดบนเอกสาร 

-    โครงสร้างพืนผวิของเอกสาร 

-    ดูการเขียนของหมึก 

-    โครงสร้างพืนผวิทวัๆไป 

-    ร่องรอยของวตัถุ 

-    การประทบัของรอยตราต่างๆ 

-    อืนๆ 

-    ดูชนิดของหมึก หรือสารเคมี

ต่างๆทีใชใ้นการเขียน 

-    ดูการเรืองแสง UV ในหมึกลบั 

-    สารเคมีต่างๆ 

-    ลายนาํ 

-  โครงสร้างและเนือเยือของ

กระดาษ 

-   การพิสูจน์แผ่นโลหะทีอยู่ใน

กระดาษ ทีเป็นความปลอดภัย

อย่างหนึง โดยการสะท้อนแสง

ของธาตุดว้ยแสง Retro 

 

 

 

-   ดว้ยการใชแ้สง IR เป็น

ตวัดูด  

ซึมสี 

 

 

- ด้วยการเรืองแสงในแสง 

IR  

ใชแ้สงเฉียง 

 

 

ใชแ้สง IR 

ใชแ้สงสีขาว (Fluorescent) 

 

 

ใชแ้สงสีฟ้า  (Fluorescent) 

 

 

ใชแ้สง UV 

 

 

ดว้ยการใหแ้สงส่องผา่น 

 

 

ดว้ยแสง Retro 
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6.  งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 จิราภรณ์ เนาวพนานนท ์(2552) ผลงานวิจยัเรือง “พยานผูเ้ชียวชาญในคดีอาญา” เป็น

การศึกษาแนวคิดในการนาํพยานผูเ้ชียวชาญเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม สถานะของพยาน การตรวจสอบ 

และคดัคา้นพยานผูเ้ชียวชาญ ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ  

 และศึกษาในเรืองของการแกไ้ขขอ้กฎหมายในกรณีทีพยานผูเ้ชียวชาญไม่ตอ้งมาเบิก

ความประกอบความเห็นในศาล ซึงไม่เป็นไปตามหลกัการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย ซึงพยาน

ผูเ้ชียวชาญอาจถกูคดัคา้น และ ถามคา้น โดยคู่ความทงัสองฝ่ายในเรืองความ น่าเชือถือ ความเป็น

กลาง และปัญหาทีผูเ้ชียวชาญถกูคุกคามโดยการฟ้องร้องจากฝ่ายทีไม่พอใจในผลการปฏิบติัหน้าที

ของผูเ้ชียวชาญ  โดยทีกฎหมายมิไดใ้หค้วามคุม้ครองผูเ้ชียวชาญเลยทงัทีเป็นผูช่้วยเหลือในการคน้หา

ความจริงใหก้บัคดี 

 จากการศึกษานี มีขอ้เสนอว่า ควรมีการปรับเปลียนตวัผูเ้ชียวชาญทนัทีเมือเล็งเห็นได้

ว่าจะมีความเสียงทีจะทาํใหค้วามยติุธรรมเสียไป และผูเ้ชียวชาญควรจะมาเบิกความ โดยกฎหมาย

ใหค้วามคุม้ครองทีจะไม่ถกูฟ้องร้องดาํเนินคดี 

 ภานุพงศ ์ พณิชยกุล (2555) ศึกษากรณีทีผูล้งลายมือชือในเอกสารทีไม่มีการกรอก

ขอ้ความ และมีบุคคลอืนมากรอกขอ้ความ อนัไม่ตรงกบัเจตนาของผูล้งลายมือชือ ปัญหาว่าจะมีผล

ผกูพนัผูล้งลายมือชืออย่างไร และผูล้งลายมือชือซึงเป็นผูแ้สดงเจตนาสามารถนาํสืบพยานบุคคล

หักลา้งเจตนาทีปรากฏในเอกสารไดห้รือไม่ เมือกฎหมายตามมาตรา 94 ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งก็หา้มไม่ใหน้าํสืบพยานบุคคลหกัลา้งพยานเอกสาร แต่ในขณะทีบางกรณีก็ใหน้าํ

สืบพยานบุคคลหกัลา้งพยานเอกสารได ้

 สุกิจ เชืออินทร์ (2535) ศึกษาปัญหาช่องโหว่ของกฎหมายทีไม่ครอบคลุมการกระทาํ

ความผดิเกียวกบัการปลอมเอกสาร ทาํใหเ้กิดขอ้ขดัขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยเสนอแนะให ้

ปรับปรุงการจดัหมวดหมู่ตลอดจนบทบญัญติัของกฎหมายปลอมเอกสาร ให้มีความสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง ขอ้เสนอทีเกียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ซึงมี

การนาํเอาเครืองคอมพิวเตอร์และเครืองจกัรกลอืนเขา้มาใชใ้นการทาํงานแทนคนมากยงิขึน รวมทงั

เสนอใหข้ยายขอบเขตการทาํเอกสารเท็จซึงเป็นการปลอมเอกสารประเภทหนึง ให้ครอบคลุมถึง

เอกสารเท็จทีทาํขึนโดยเอกชนอืนนอกเหนือจากเจา้พนักงานหรือผูมี้วิชาชีพซึงประมวลกฎหมาย

อาญาบญัญติัใหเ้ป็นความผดิอยูแ่ลว้ นอกจากนียงัเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในทางปฏิบติัเกียวกบั

การดาํเนินคดีความผดิปลอมเอกสารใหมี้ความถกูตอ้งเหมาะสมมากยงิขึน 

 รุจิ รัตน์  ชุมวรเดช (2535) ศึกษาเรือง พยานผูช้ ํานาญการพิเศษในคดีอาญา มี

วตัถุประสงค์เพือคน้หาความจริงให้ไดม้ากทีสุดโดยใชพ้ยานหลกัฐานทีพิสูจน์ความจริงไดม้าก
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ทีสุด แต่ในบางกรณีอาจเป็นเรืองทีอยู่นอกเหนือความรู้ความเข้าใจของศาล จาํเป็นต้องอาศยั

ผูช้าํนาญการในศาสตร์นนัๆ ทีเรียกว่า  “ผูช้าํนาญการพิเศษ” วิทยานิพนธนี์มุ่งศึกษาการเขา้สู่ระบบ

กระบวนการยติุธรรมของ ผูช้าํนาญการพิเศษ ตลอดจนการใชดุ้ลยพินิจของศาลในการรับฟังและชงั

นาํหนกัคาํพยานผูช้าํนาญการพิเศษ ซึงยงัไม่มีวิธีการทีเหมาะสม เป็นผลให้ไม่อาจไดรั้บประโยชน์

จากพยานผูช้าํนาญการพิเศษไดอ้ยา่งเต็มที ดงันนัในการปรับปรุงการรับฟังพยานผูช้าํนาญการพิเศษ

จึงควรดําเนินการจัดให้มีการปฏิบัติเกียวกับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ

ผูช้าํนาญการพิเศษเป็นการเฉพาะ 

 สุรพล จนัทร์สมศกัดิ (2555) ได้ทาํการวิจัยโดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาวิเคราะห์

เปรียบเทียบเกียวกบัผลของความเครียดต่อลายมือชือหรือลายเซ็นของบุคคลว่ามีความแตกต่างกนั

หรือไม่ อยา่งไร โดยทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 

  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัต่อไปนี 1) แบบสอบถามปัจจยัส่วน

บุคคล 2) แบบสอบถามบุคลิกภาพ 3) แบบวดัความเครียดสวนปรุง(SPST – 20) 4) แบบประเมิน

ความเห็นของผูช้าํนาญการ ผลการศึกษาวิจยัพบว่าความเครียดมีความสมัพนัธใ์นทางตรงกนัขา้มกบั

ความเพียนของ  ลายมือชือ กลุ่มตวัอยา่งทีมีความเครียดน้อยหรือภาวะปกติ กลบัมีความเพียนของ

ลายมือชือค่อนขา้งมาก ต่างจากกลุ่มตวัอย่างทีมีความเครียดมาก กลบัมีความเพียนของลายมือชือ

นอ้ย ทงันีผลดงักล่าวอาจจะเป็นผลมาจากตวัแปรอืนๆ ทีเราไม่สามารถควบคุมไดท้าํให้เกิดความ

ผิดเพียน ท่ากบัว่าความเครียดอาจส่งผลกระทบต่อความเพียนของลายมือชือได้ แต่ก็เป็นเพียง

เล็กน้อยเท่านัน ไม่ส่งผลต่อลกัษณะเฉพาะของลายมือชือบุคคลแต่อย่างใด อีกทงัขอ้มูลจากการ

วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การวิจยัสามารถอธิบายความเพียนของลายมือชือไดเ้พียง 22.9% ซึงถือว่า

ยงัอยูใ่นระดบัไม่สูงมากนกั 

 พชระ ศกัดิสุจริต (2543) การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิด

ทางดา้นกฎหมายเกียวกบัลายมือชืออิเลอ็ทรอนิกส์ (Electronic Signature)โดยมีความมุ่งหมายทีจะ

หาทิศทางและมาตรการทางกฎหมายทีมีความเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย โดยคาํนึงถึงความ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศดว้ย จากการวิจยัพบว่าลายมือชือ คือ เครืองหมายใดๆ ที

ผูก้ระทาํเครืองหมายมีเจตนาจะใชเ้ป็นเครืองมือในการตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงของเอกสาร

เพือเป็นการส่งเสริมการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยลีายมือชือดิจิตอล (Digital Signature) จึง

ไดถ้กูคิดคน้ขึนมาเพือนาํมาใชแ้ทนการลงลายมือชือในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงในหลาย ๆ 

ประเทศ รวมทงัประเทศไทยประสบปัญหาในการนาํตวับทกฎหมายเกียวกบัลายมือชือทีมีอยูเ่ดิมมา

ปรับใชก้บัลายมือชือดิจิตอล ในกลุ่มประเทศทีพฒันา แลว้ รวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ

ประเทศสิงคโ์ปร์และประเทศมาเลเซีย ไดมี้การบญัญติักฎหมายเฉพาะขึนเพือทาํการรับรองสถานะ
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ทางกฎหมายของลายมือชือดิจิตอล โดยกาํหนดถึงหน้าที ความสัมพนัธ์และความรับผิดของแต่ละ

ฝ่ายทีเกียวขอ้งกบัการใชล้ายมือชือดิจิตอล และไดท้าํการศึกษารูปแบบในการร่างกฎหมาย รวมไป

ถึงหลกักฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ลายมือชือดิจิตอลของต่างประเทศกฎหมายแม่แบบของ

องคก์ารระหว่างประเทศ เพือนาํผลทีไดม้าเปรียบเทียบกบัร่างกฎหมายของไทย ซึงทางผูเ้ขียนพบว่า

ในบางมาตรามีความไม่ชดัเจนและยงัคงขาดไปซึงหลกัการทางกฎหมายทีสาํคญัทางผูเ้ขียนจึงไดท้าํ

การสรุปและจดัทาํขอ้เสนอแนะดงันี 1. คงรูปแบบในการร่างกฎหมายทีรักษาความเป็นกลางทาง

เทคโนโลยีและมีส่วนเพิมเติมข้อสันนิษฐานไว ้เพราะจะไม่เป็นการบิดเบือนสภาพตลาดและยงั

สามารถประยกุตใ์ชก้บัเทคโนโลยีลายมือชือดิจิตอลได ้2. ทาํการปรับปรุงแกไ้ขร่างกฎหมาย โดย

คาํนึงถึงหลกักฎหมายทีเกียวขอ้งและสภาพสังคมของไทยรวมไปถึงเพิมเติมหลกัการทีสาํคญัซึง

เป็นหวัใจในการร่างกฎหมายตามรูปแบบในขอ้ 1. ใหช้ดัเจนยงิขึน 

 ปภาวรินท ์จีนสลุต (2555) ศึกษาเกียวกบัปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินกระบวนการพิจารณา

คดีปัจจยัหนึงคือ การรับฟังพยานหลกัฐาน ซึงตอ้งเขา้ใจในหลกั ประเด็น และขอ้ห้ามทางกฎหมาย 

เนืองจากจะมีผลต่อขนัตอนการชงันาํหนัก ซึงเป็นคนละขนัตอนกนั ดงันันพยานหลกัฐานจะตอ้ง

เกิดขึน และไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

 ในคดีอาญา พยานหลกัฐานใดก็ตามทีจะช่วยยืนยนัการกระทาํความผิด หรือยืนยนั

ความบริสุทธิของจาํเลยไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย ย่อมนาํสืบได ้แต่กฎหมายไดมี้ขอ้ห้ามในการรับ

ฟังพยานในบางลกัษณะ คือบทตดัพยานบอกเล่าซึงต้องห้ามไม่ให้ศาลรับฟังพยานดังกล่าว แต่

กระนนักฎหมายก็ยงัมีขอ้ยกเวน้ในการทีศาลจะรับฟังพยานบอกเล่านนัไดโ้ดยใชห้ลกัดุลพินิจ 2 ขอ้

คือ หลกัความน่าเชือถือของพยานบอกเล่าและหลกัจาํเป็นทีจะตอ้งรับฟังพยานบอกเล่า การวิจยันีได้

ศึกษาเปรียบเทียบความเป็นมาของปัญหาการแกไ้ข เปลียนแปลงขอ้กฎหมายกลบัไปกลบัมาทีทาํให้

ผูพิ้พากษาเกิดความเขา้ใจผดิในเรืองการใชดุ้ลพินิจ ทาํใหศ้าลเกิดปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นในการ

ใชดุ้ลพินิจในการรับฟังพยาน เพือชงันาํหนกัพยานหลกัฐานในคดีอาญา 

 สุรัตน์ชัย ศิลาภากุล (2552) ศึกษาปัญหาความล่าช้าในกระบวนการพพิจารณาคดี 

เนืองจากในแต่ละปีมีปริมาณคดีความเกิดขึนเป็นจาํนวนมากในขณะทีงบประมาณ และอตัรากาํลงัผู ้

พิพากษามีไม่เพียงพอต่อการรองรับ โดยทีผา่นมาศาลยติุธรรมไดพ้ยายามคน้หาแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาความล่าชา้ในการพิจารณาคดี และคดีทีคงัคา้งสะสมจาํนวนมาก ซึงอาจส่งผลต่อความศรัทธา

เชือถือของประชาชนทีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของศาลยติุธรรมได ้

 สาํนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิมเติมขอ้กฎหมายในเรืองของการตรวจ

พยานหลกัฐาน โดยกาํหนดให้มีการตรวจพยานหลกัฐานก่อนเริมทาํการสืบพยานในคดีอาญาที

จาํเลยไม่ใหก้ารหรือใหก้ารปฏิเสธ เพือใหก้ารพิจารณาคดีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ต่อเนืองและเป็น



 

 

82

ธรรม ซึงบทบญัญติัดงักล่าวไดใ้หอ้าํนาจศาลในการกาํหนดให้มีกระบวนการตรวจพยานหลกัฐาน

ไดเ้อง และศาลมีอาํนาจสอบถามคู่ความถึงความเกียวขอ้งของประเด็นและความจาํเป็นทีจะตอ้งสืบ

พยานหลกัฐานทีอา้ง รวมทงัการยอมรับขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานของอีกฝ่ายหนึงก่อนเริมทาํ

การสืบพยาน ทาํให้ศาลทราบแนวทางการสืบพยานของคู่ความ และสามารถกาํหนดเวลาในการ

พิจารณาคดีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการแกไ้ขเพิมเติมกฎหมายเพือใหเ้กิดความรวดเร็วแลว้ แต่ในทาง

ปฏิบติัพบว่าศาลหลายแห่งไม่ไดน้าํวิธีการนนัมาใช ้จึงยงัเกิดปัญหาความล่าชา้ในการพิจารณาคดีและมี

คดีคงัคา้งสะสมเพิมขึนเช่นเดิม งานวิจยันีจึงทาํการศึกษาปัญหาอุปสรรค ขอ้บกพร่อง และนาํเสนอ

แนวทางการนาํกระบวนการตรวจพยานหลกัฐานมาใชใ้นการบริหารจดัการคดีอาญา เพือให้การพิจารณา

คดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

 ภาวดี ทบัศรีแกว้ (2557) งานวิจยัศึกษาวิเคราะห์หมึกพิมพ์บนกระดาษสาํหรับวตัถุ

พยานประเภทเอกสาร เพือนาํไปสืบสวนหาตวัผูก้ระทาํผิด โดยใชเ้ทคนิค Thin-Layer Chromatography 

(TLC) ร่วมกบัโปรแกรมวิเคราะห์ภาพของ Chromatogram ผลของการวิเคราะห์ทีไดจ้ะถกู นาํมาใช้

ประเมินความเหมือนหรือความแตกต่างของหมึกพิมพ์ทีใช้ นําตัวอย่างหมึกพิมพ์ทังหมด 20 

ตวัอย่าง จาก การศึกษาเฟสเคลือนทีทีเหมาะสม คือ ระบบตวัทาํละลาย N-Butanol, Ethanol และ 

Distilled Water ใน อตัราส่วน (10:2:3, v/v/v) ตวัทาํละลายในการสกดัหมึก แผน่ TLC ทีไดจ้ะนาํไป

สแกนดว้ยเครืองสแกนเนอร์ทีใช ้ในสาํนกังาน และบนัทึกเป็นแฟ้มประเภท Bitmap (bmp) จากนัน

นาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ซึง โปรแกรมจะอ่านและเปรียบเทียบค่าความเขม้ของ สี

แดง สีเขียว และสีนาํเงิน (RGB) บนภาพ TLC ผลจากการ วิเคราะห์ภาพบนแผน่ TLC พบว่ามาจาก

หมึกพิมพช์นิดเดียวกนั 41.43% มาจากหมึกพิมพต่์างชนิดกนั 48.57% และไม่สามารถจาํแนกชนิด

ได ้16.19% ผลการศึกษาในครังนีแสดงใหเ้ห็นความเป็นไปไดใ้นการใชว้ิธี TLC ร่วมกบัโปรแกรม

วิเคราะห์ภาพเพือตรวจพิสูจน์เอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์ 
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7.  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

มผีลเป็นตวัแปรสําคญัต่อความเชือมนัของ

ทนายความทีจะอ้างความเหน็ของพยาน

ผู้เชียวชาญขนึเป็นข้อต่อสู้หักล้างในกระบวนการ

พจิารณาคดีของศาลและ การยอมรับผลการตรวจ

พสูิจน์การปลอมแปลงเอกสารปัญหาโดย

ผู้เชียวชาญดังกล่าว 

ความรู้และประสบการณ์ทีเกียวกับ

ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องใน  

การส่งตรวจพิสูจน์พยานวัตถุ

ประเภทเอกสาร โดยผู้ เชียวชาญ 

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

อุปสรรค ข้อบกพร่อง และ

แนวทางการพัฒนานําหนักของ

พยานผู้เชียวชาญทางด้านการ

ตรวจพิสูจน์เอกสาร เพือ

เสริมสร้างความเชือมันของ

ทนายความในการใช้ประโยชน์

จากความเห็นของผู้เชียวชาญใน

การพิสูจน์ข้อเท็จจริงทีเป็น

ประโยชน์ในชันศาล 

ความเชือมนัของทนายความและ ผู้เข้าอบรม

วชิาว่าความทีมต่ีอผู้เชียวชาญทางด้านการ

ตรวจพสูิจน์การปลอมแปลงเอกสาร 
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บทที 3 

วธิดีําเนินการวจิยั 

 

การศึกษาวิจยัเรือง “ความเชือมนัของทนายความและผูเ้ขา้อบรมวิชาว่าความทีมีต่อ

ผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร”  

เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยศึกษาระเบียบวิธีวิจยัดงันี 

 

1.  วธิีการวจิยั 

1.  ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์และ

งานวิจยัทีเกียวขอ้ง (Documentary Research) เพือนาํมาอา้งอิงประกอบการศึกษา 

2.  ศึกษาภาคสนาม (Field Survey) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) และแบบ

สมัภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เป็นเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 

2.  เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

 ในการศึกษาครังนี ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทนายความและผูเ้ข้ารับ       

การอบรมวิชาว่าความ ซึงสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์จาก

สถาบนัทีสภาทนายความอนุมติั โดยมีเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ แบบสอบถามทีผูศึ้กษา

สร้างขึนมาเองและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะมีทังแบบสอบถามปิด ซึงไดก้าํหนดคาํตอบให้

ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบขอ้ทีตอ้งการมากทีสุด และแบบสอบถามปลายเปิด ซึงเปิดโอกาส

ใหผู้ต้อบสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยส่วนการสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

คือ  

 ตอนที 1 เป็นคาํถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของเขา้รับการอบรมวิชาว่าความ ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา การศึกษาอบรมเพิมเติม สถานภาพการสมรส การเคยเข้ารับการอบรม

หลกัสูตรการตรวจพิสูจน์เอกสาร และความสมัพนัธส่์วนตวั 

 ตอนที 2 เป็นคาํถามเกียวกบัความเชือมนัและความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมวิชาวา่

ความทีมีต่อผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 
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 ตอนที 3 เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึกเพือศึกษาปัญหา และ อุปสรรค ในการส่งเอกสารให้

ผูเ้ชียวชาญตรวจพิสูจน์ และมีผลอย่างไรในการนาํความเห็นของผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์

เอกสารมาใชใ้นทางกระบวนพิจารณาในชนัศาล 

 

3.  การทดสอบเครืองมอืทีใช้ 

1. ศึกษาองคป์ระกอบต่างๆทีส่งผลต่อความเชือมนั จากหนงัสือ เอกสาร วารสาร 

2. นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

3. นาํแบบสอบถามทีได้ไปทดสอบ (Pre-test) กบันักกฎหมายทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 20 คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 

3.1  ตรวจสอบความเขา้ใจในแบบสอบถามและการใชภ้าษาในแบบสอบถาม เมือ

ผูต้อบอ่านแลว้มีปัญหาหรืออุปสรรคในการตอบประการใดบา้งเพือแกไ้ขใหดี้ขึน 

3.2  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเนือหาและวตัถุประสงค ์โดยตรวจสอบคาํถามที

ใชใ้นแบบสอบถาม ทาํใหผู้ต้อบเขา้ใจรายละเอียดมากยิงขึนและตรงกบัเนือหา ความหมายทีผูว้ิจยั

ตงัหรือไม่ 

3.3  ทดสอบความเชือถือไดโ้ดย คาํถามเกียวกบัความเชือมนัของนักกฎหมายทีมีต่อ

ผูเ้ชียวชาญทางด้านการพิสูจน์เอกสาร ใช้วิธีการหาค่าความเชือถือได้ (Reliability) ตามแบบ

สมัประสิทธิอลัฟา(Alpha) ของครอนบคั (Cronbach)สาํหรับแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนโดยมี

สูตรการคาํนวณ ดงันี (วิเชียร เกตุสิงห์, 2537: 116) 

สูตร Alpha Coefficient   =         

เมือ      α   คือ  ค่าความเชือถือได ้

 K   คือ จาํนวนขอ้แบบสอบถาม 

 Vi  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

 Vt  คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ้ 

  ผลจากการคาํนวณค่าความน่าเชือไดใ้นส่วนของความเชือมนัเท่ากบั 0.8272 

สาํหรับคาํถามส่วนอืนๆเนืองจากเป็นขอ้มูลประเภทนามบญัญติั จึงมิไดน้าํมาคาํนวณหาค่าความ

น่าเชือถือ (Trust) จากนันไดน้าํแบบสอบถามทีได้ทาํการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่ง นกักฎหมาย 
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4.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยได้กาํหนดประชากรตัวอย่างไปทีผูเ้ข้าอบรมวิชาว่าความ

ภาคทฤษฎีรุ่นที 43 โดยใชป้ระชากรทงัหมด 

 

5.  วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวมรวบขอ้มลูของการศึกษาครังนี ผูศึ้กษาไดท้าํการส่งแบบสอบถามใหก้บั

นกักฎหมาย ใชเ้วลาเก็บขอ้มลูระหว่าง วนัที 4 ถึง วนัที 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 

 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เมือผูศึ้กษาไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ทาํการสร้างสมุดคู่มือลงรหัสในแต่ละชุด

แลว้ บนัทึกขอ้มลูลงเครืองคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรหสัอีกครังเพือป้องกนัความผดิพลาด 

 ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นหรือทศันะของนักกฎหมาย ประกอบดว้ย องค์ประกอบ    

4 ดา้น วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานแลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑป์ระเมินค่า

ความคิดเห็นหรือความเชือมนัในการรับบริการ จากนันจึงนาํผลทีไดม้าทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social 

Science)  

 ใชก้ารประมวลผลแบบสอบถามทีใชใ้นการศึกษา จะใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale 

ตามวิธีของ Likert โดยมีระดบัการวดั 5 ระดบั ดงันี 

 

ตารางที 3 แสดงระดบัความคิดเห็น 

 

ระดับความคดิเห็น นําหนักคะแนน 

เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

เห็นดว้ย 

ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

4.21-5.00 

3.41-4.20 

2.61-3.40 

1.81-2.60 

1.00-1.80 
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7.  สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) ของคาํถามเกียวกับขอ้มูลส่วนตวัและคาํถามแบบ

ปลายเปิดใหเ้ลือกตอบโดยแยกหาร้อยละเป็นรายขอ้ประกอบการบรรยาย ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา

ใช้ร้อยละเพือดูการกระจายของตวัแปรและเพือนาํเสนอข้อมูลทวัไปของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

หมวดหมู่ของตวัแปร 

  ใชสู้ตร        ค่าร้อยละ    =      

2. การหามชัฌิมเลขคณิต (Mean,X) 

  ใชสู้ตร       X   =   

                            N  

       X   =  ค่าคะแนนเฉลีย 

  =  จาํนวนความถีของแต่ละคาํตอบ 

  =  ค่าเฉลียนาํหนกัในแต่ละคาํตอบ 

 N  =  จาํนวนคาํตอบทงัหมด 

 3. การหาส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  โดยใชสู้ตร   S.D.   =    N  

       

  

             =  ค่าเฉลียนาํหนกัในแต่ละคาํตอบ 

        N   =  จาํนวนคาํตอบทงัหมด 

 

8.  การนําเสนอผลการวจิยั 

ในการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอขอ้มลูในรูปแบบของตารางประกอบการพิจารณา ซึง

เกียวกบัขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในเรืองของความเชือมนัต่อผูเ้ชียวชาญทางดา้นการ

ตรวจพิสูจน์เอกสาร 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยั เรือง ความเชือมนัของทนายความและผูเ้ขา้รับการอบรมวิชาว่าความทีมีต่อ

ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร เป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหว่าง

การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากทนายความ และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมวิชา

ว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที 43 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์การวิจยัและเรียบเรียงใน

รูปแบบการวิจยัเชิงพรรณนาและการวิจยัเชิงอนุมาน ดงัแสดงรายละเอียดต่อไปนี 

1. ขอ้มลูทวัไปของประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

2. ประสบการณ์และสาเหตุความเชือมนัของผูที้เขา้รับการฝึกอบรมวิชาว่าความทีมีต่อ

ผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

3. ประสบการณ์และสาเหตุความเชือมนัของทนายความทีมีต่อผูเ้ชียวชาญดา้นการ

ตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

4. การเปรียบเทียบความเชือมนัของทนายความ และผูที้เขา้รับการฝึกอบรมวิชาว่า

ความ ทีมีต่อการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

 

1.  ข้อมูลทัวไปของประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 

 1.1  ข้อมูลทัวไปของผู้ให้ข้อมูลสําคญั จาํนวน 10 คน พบว่า   

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 1 เป็นเพศชาย อายุ 53 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์ และเนติบณัฑิตไทย โดยมีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 32 ปี  

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 2 เป็นเพศชาย อาย ุ58 ปี จบการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์ โดยมีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 35 ปี 

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 3 เป็นเพศหญิง อาย ุ39 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์ โดยมีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 10 ปี 

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 4 เป็นเพศชาย อายุ 63 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์ โดยมีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 35 ปี 

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 5 เป็นเพศชาย อายุ 45 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์บณัฑิต โดยมีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 18 ปี 
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ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 6 เป็นเพศชาย อาย ุ58 ปี จบการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์บณัฑิต โดยมีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 30 ปี 

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 7 เป็นเพศชาย อายุ 32 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญา

โท สาขานิติศาสตร์มหาบณัฑิต โดยมีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 8 ปี 

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 8 เป็นเพศชาย อาย ุ55 ปี จบการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์บณัฑิต และเนติบณัฑิตไทย มีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 30 ปี 

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 9 เป็นเพศชาย อาย ุ43 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบั ปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์บณัฑิต มีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 10 ปี 

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรายที 10 เป็นเพศชาย อาย ุ47 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบั ปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์บณัฑิต และเนติบณัฑิตไทย มีประสบการณ์การทาํงานในอาชีพทนายความ 25 ปี 

 1.2 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มประชากร (ดงัแสดงในตารางที 4)  

เพศ พบว่า เป็นเพศชาย จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 65.35 รองลงมา เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.65 

อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 25 ปี จาํนวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ 

43.56 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ46-55 ปี จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42 ช่วงอายุ 26-35 ปีจาํนวน 

62 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.46 และอยูใ่นช่วงอาย ุ36-45 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ11.55 

ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ดา้นนิติศาสตร์เพียงอยา่งเดียว จาํนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 79.53 ดา้นนิติศาสตร์และอืนๆ เช่น 

บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19 ดา้นนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.96 ดา้นนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จาํนวน 7 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 2.31 

การศึกษาอบรมเพิมเติม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาอบรม

เพิมเติมในระดบัเนติบณัฑิต จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.39 รองลงมา คือ มีการศึกษาอบรม

เพิมเติมในระดับปริญญาโท จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 16.83 การศึกษาอบรมเพิมเติมอืนๆ 

จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 และการศึกษาอบรมเพิมเติมในระดบัปริญญาเอก จาํนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.33 

สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ ยงัไม่สมรส จาํนวน 201 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.34 และ รองลงมาคือ สมรสแลว้ จาํนวน 102 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.66 
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การเขา้รับการอบรมหลกัสูตรการตรวจพิสูจน์เอกสารของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ไม่เคยผา่นการอบรม จาํนวน 275 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 90.76 และรองลงมาคือ เคยผ่านการอบรม 

มีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.24 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้จักเป็นการส่วนตัวกับเจา้หน้าทีกองพิสูจน์

หลกัฐาน จาํนวน 290 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 95.71 รองลงมา คือ รู้จกัในฐานะติดต่องาน จาํนวน 6 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.98 รู้จกัในฐานะเพือน จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 และเพือนรู้จกัใน

ฐานะญาติ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 

สรุปจากขอ้มลูทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย

อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 25 ปี คุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีจบการศึกษาดา้นนิติศาสตร์ มี

การศึกษาอบรมเพิมเติมในระดบัเนติบณัฑิต สถานภาพยงัไม่สมรส ไม่เคยผา่นการเขา้รับการอบรม

หลกัสูตรการตรวจพิสูจน์เอกสาร และ ไม่มีความรู้จักเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าทีกองพิสูจน์

หลกัฐาน  

 

ตารางที 4 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 198 65.35 

หญิง 105 34.65 

รวม 303 100.00 

อาย ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 25 ปี 132 43.56 

26-35 ปี 62 20.46 

36-45 ปี 35 11.55 

46-55 ปี 74 24.42 

รวม 303 100.00 
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ตารางที 4 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

คุณวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน (คน)  ร้อยละ 

นิติศาสตร์ 241 79.53 

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 12 3.96 

นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 7 2.31 

นิติศาสตร์และอืนๆ 

รวม 

43 

303 

14.19 

100.00 

การศึกษาอบรมเพิมเติม จาํนวน(คน)  ร้อยละ 

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 51 16.83 

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 1 0.33 

เนติบณัฑิต 83 27.39 

อืนๆ 

ไม่ไดศึ้กษาอบรมเพิมเติม 

รวม 

40 

128 

303 

13.20 

42.24 

100.00 

สถานภาพสมรส จาํนวน(คน) ร้อยละ 

สมรสแลว้ 102 33.66 

ยงัไม่สมรส 

รวม 

201 

303 

66.34 

100.00 

การเขา้รับการอบรมหลกัสูตรการ

ตรวจพิสูจน์เอกสาร 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เคย 28 9.24 

ไม่เคย 275 90.76 

รวม 303 100.00 

ความรู้จกัเป็นการส่วนตวักบัเจา้หนา้ที

กองพิสูจน์หลกัฐาน 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ไม่รู้จกั 290 95.71 

รู้จกั (ติดต่องาน) 6 1.98 

รู้จกั (เพือน) 4 1.32 
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ตารางที 4 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

2. ประสบการณ์และสาเหตคุวามเชือมนัของผู้ทีเข้ารับการฝึกอบรมวชิาว่าความทีมต่ีอผู้เชียวชาญ

ด้านการตรวจพสูิจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

 

ตารางที 5 ความเชือมนัของผูที้เขา้รับการฝึกอบรมวิชาว่าความทีมีต่อผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจ

 พิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

 

 

ข้อ 

 

คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น  

Mean 

 

S.D. 

 

แปล

ผล 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิง 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

เห็นด้วย

อย่างยิง 

 

1. 

ท่านมีความเข้าใจในเรืองการ

ตรวจพิสูจน์เอกสารและการ

ปลอมแปลง(ลายมือและลายมือ

ชือ) 

1.32 4.62 30.03 44.22 19.80 

3.77 0.87 
เห็น

ดว้ย (4คน) (14คน) (91คน) (134คน) (60คน) 

 

2. 

พยานเอกสารมีความน่าเชือถือ

มากกว่าพยานบุคคลหรือพยาน

ด้านอนืๆ 

0.33 9.90 17.16 46.53 26.07 
3.88 0.92 

เห็น

ดว้ย 
(1คน) (30คน) (52คน) (141คน) (79คน) 

 

3. 

ผู้เชียวชาญด้านพยานประเภท

เอกสารมีความสําคญัเป็นอย่าง

มากต่อกระบวนการยุติธรรม 

0.33 0.66 1.98 43.56 53.47 

4.49 0.61 

เห็น

ดว้ย

อย่าง

ยิง 
(1คน) (2คน) (6คน) (132คน) (162คน) 

 

4. 

ผู้ตรวจพิสูจน์เอกสารมีบทบาท

สําคัญใ นคดีแ พ่งทีโจทย์ และ

จําเลยท้ากนัโดยขอให้ศาลตัดสิน

ผลตามผลการตรวจพิสูจน์ 

0.33 1.98 4.95 46.86 45.87 

4.36 0.70 

เห็น

ดว้ย

อย่างยิง (1คน) (6คน) (15คน) (142คน) (139คน) 

 

ความรู้จกัเป็นการส่วนตวักบัเจา้หนา้ที

กองพิสูจน์หลกัฐาน 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

รู้จกั(ญาติ) 3 0.99 

รู้จกั(อืนๆ) - - 

รวม 303 100.00 
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ตารางที 5 ความเชือมนัของผูที้เขา้รับการฝึกอบรมวิชาว่าความทีมีต่อผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจ

 พิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร (ต่อ) 

 

 

 

ข้อ 

 

คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น  

Mean 

 

S.D. 

 

แปล

ผล 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิง 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ดว้ย 

เห็นดว้ย

อย่างยิง 

 

5. 

ผลการตรวจวัตถุพยาน

ประเภทเอกสารของ

ผู้เชียวชาญท่านคดิว่าท่าน

ยอมรับในผลการตรวจพิสูจน์

ได้ 

0.33 0.66 14.52 66.67 17.82 

4.01 0.62 
เห็น

ดว้ย 
(1คน) (2คน) (44คน) (202คน) (54คน) 

 

6. 

ท่านคดิว่าผู้ปฎบัิตหิน้าทใีนการ

ตรวจพิสูจน์เอกสารปฏบัิติ

หน้าทด้ีวยความซือสัตย์และ

เชือถือได้ 

 0.33 33.99 47.85 17.82 

3.83 0.71 
เห็น

ดว้ย 
 (1คน) (103คน) (145คน) (54คน) 

 

7. 

ท่านคดิว่าผลการตรวจพิสูจน์

ของผู้เชียวชาญศาลมีส่วนช่วย

ให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจใน

การตัดสินคดีได้ดขีึน 

- 0.33 2.64 63.70 33.33 

4.30 0.53 

เห็น

ดว้ย

อย่าง

ยิง 
- (1คน) (8คน) (193คน) (101คน) 

 

8. 

ท่านคิดว่าผลการตรวจพิสูจน์

เอกสารจาก ผู้ เ ชีย วชาญศ าล

( ผู้ เ ชี ย ว ช า ญ ที เ ก ษี ย ณ อ า ยุ

ราชการแล้ว)ท่านยอมรับในผล

การตรวจพิสูจน์ได้ 

- 1.65 11.88 62.38 24.09 

4.09 0.65 
เห็น

ดว้ย 

- (5คน) (36คน) (189คน) (73คน) 

9. เอกสารทีปลอมแปลงขึนแม้จะ

แนบเนียนอย่างไร ผู้เชียวชาญก็

สามารถตรวจพิสูจน์เพือทราบ

ข้อเทจ็จริงได้ 

0.33 5.28 27.06 42.57 24.75 

3.86 0.86 
เห็น

ดว้ย 
(1คน) (16คน) (82คน) (129คน) (75คน) 

10. การตรวจพิสูจ น์เอกสารโด ย

ผู้ เ ชี ย ว ช า ญ มี ขั น ต อ น แ ล ะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที

พิสูจน์ได้จริง 

0.33 3.30 10.23 52.15 33.99 

4.16 0.76 
เห็น

ดว้ย 
(1คน) (10คน) (31คน) (158คน) (103คน) 
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 สรุปจากตารางที 5 พบว่า ความเชือมั นของผูที้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ

ภาคทฤษฎี รุ่นที 43 ทีมีต่อผูเ้ชียวชาญทางดา้นการตรวจพิสูจน์เอกสาร เรียงตามลาํดบั ไดด้งันี  

 ท่านมีความเขา้ใจในเรืองการตรวจพิสูจน์เอกสารและการปลอมแปลง (ลายมือและ

ลายมือชือ)โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.22 มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยไม่แน่ใจ      

ร้อยละ 30.03 เห็นดว้ยอยา่งยงิร้อยละ 19.80 ไม่เห็นดว้ยร้อยละ 4.62 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิร้อยละ 1.32

มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.77 แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเรืองทีว่า ท่านมีความเขา้ใจในเรืองการตรวจ

พิสูจน์เอกสารและการปลอมแปลง (ลายมือและลายมือชือ)อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 พยานเอกสารมีความน่าเชือถือมากกว่าพยานบุคคลหรือพยานด้านอืนๆโดยกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.53 มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย เห็นดว้ยอย่างยิงร้อยละ 26.07 ไม่

แน่ใจร้อยละ 17.16 ไม่เห็นดว้ยร้อยละ 9.90 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิงร้อยละ 0.33 มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.88     

แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเรืองทีว่า พยานเอกสารมีความน่าเชือถือมากกว่าพยานบุคคล

หรือพยานดา้นอืนๆอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 ผูเ้ชียวชาญดา้นพยานเอกสารมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อกระบวนการยุติธรรมโดย

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.47 มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิงเห็นดว้ยร้อยละ 43.56

ไม่แน่ใจร้อยละ 1.98 ไม่เห็นดว้ยร้อยละ 0.66 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิร้อยละ 0.33 มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.49

แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเรืองทีว่า ผูเ้ชียวชาญดา้นพยานเอกสารมีความสําคญัเป็น

อยา่งมากต่อกระบวนการยติุธรรมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิ 

 ผูต้รวจพิสูจน์เอกสารมีบทบาทสาํคญัในคดีเพ่งทีโจทยแ์ละจาํเลยทา้กนัโดยขอให้ศาล

ตดัสินผลตามผลการตรวจพิสูจนโ์ดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.86 มีความคิดเห็นในระดบั

เห็นดว้ยอย่างยิงเห็นดว้ยร้อยละ 45.87 ไม่แน่ใจร้อยละ 4.95 ไม่เห็นดว้ยร้อยละ 1.98 ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยงิร้อยละ 0.33 มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.49 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเรืองทีว่า ผูต้รวจ

พิสูจน์เอกสารมีบทบาทสาํคญัในคดีแพ่งทีโจทยแ์ละจาํเลยทา้กนัโดยขอให้ศาลตดัสินผลตามผลการตรวจ

พิสูจน์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิ 

 ผลการตรวจพยานเอกสารของผูเ้ชียวชาญท่านคิดว่าท่านยอมรับในผลการตรวจพิสูจน์

ไดโ้ดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.67 มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย เห็นดว้ยอยา่งยงิร้อยละ

17.82 ไม่แน่ใจร้อยละ 14.52 ไม่เห็นดว้ยร้อยละ 0.66 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิงร้อยละ 0.33 มีค่าเฉลีย

เท่ากับ 4.01 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรืองทีว่า ผลการตรวจพยานเอกสารของ

ผูเ้ชียวชาญท่านคิดว่าท่านยอมรับในผลการตรวจพิสูจน์ไดอ้ยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 ท่านคิดว่าผูป้ฎิบติัหนา้ทีในการตรวจพิสูจน์เอกสารปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัยแ์ละ

เชือถือไดโ้ดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.85 มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยไม่แน่ใจร้อยละ
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33.99 เห็นดว้ยอย่างยิงร้อยละ 17.82 ไม่เห็นดว้ยร้อยละ 0.33 มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.83 แสดงว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเรืองทีว่า ท่านคิดว่าผูป้ฎิบติัหนา้ทีในการตรวจพิสูจน์เอกสารปฏิบติัหนา้ที

ดว้ยความซือสตัยแ์ละเชือถือได ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 ท่านคิดว่าผลการตรวจพิสูจน์ของผูเ้ชียวชาญศาลมีส่วนช่วยให้ศาลสามารถใชดุ้ลยพินิจใน

การตดัสินคดีไดดี้ขึน โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.70 มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยเห็น

ดว้ยอยา่งยงิร้อยละ 33.33 ไม่แน่ใจร้อยละ 2.64 ไม่เห็นดว้ยร้อยละ 0.33 มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.30 แสดง

ว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเรืองทีว่า ท่านคิดว่าผลการตรวจพิสูจน์ของผูเ้ชียวชาญศาลมีส่วน

ช่วยใหศ้าลสามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินคดีไดดี้ขึน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิ 

 ท่านคิดว่าผลการตรวจพิสูจน์เอกสารจากผูเ้ชียวชาญศาล(ผูเ้ชียวชาญทีเกษียณอายุ

ราชการแลว้) ท่านยอมรับในผลการตรวจพิสูจน์ได ้โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.38 มี

ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยเห็นดว้ยอยา่งยงิร้อยละ 24.09 ไม่แน่ใจร้อยละ 11.88 ไม่เห็นดว้ยร้อย

ละ 1.65 มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.09 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเรืองทีว่า ท่านคิดว่าผลการตรวจ

พิสูจน์เอกสารจากผูเ้ชียวชาญศาล (ผูเ้ชียวชาญทีเกษียณอายุราชการแลว้) ท่านยอมรับในผลการ

ตรวจพิสูจน์ได ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 เอกสารทีปลอมแปลงขึนแมจ้ะแนบเนียนอย่างไร ผูเ้ชียวชาญก็สามารถตรวจพิสูจน์

เพือทราบขอ้เท็จจริงไดโ้ดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.57 มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย        

ไม่แน่ใจร้อยละ 27.06 เห็นดว้ยอย่างยิงร้อยละ 24.75 ไม่เห็นดว้ยร้อยละ 5.28 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิง

ร้อยละ 0.33 มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.86 แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเรืองทีว่า เอกสารทีปลอม

แปลงขึนแมจ้ะแนบเนียนอย่างไร ผูเ้ชียวชาญก็สามารถตรวจพิสูจน์เพือทราบขอ้เท็จจริงได้อยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย 

 การตรวจพิสูจน์เอกสารโดยผูเ้ชียวชาญมีขนัตอนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที

พิสูจน์ไดจ้ริงโดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.15 มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยเห็นดว้ย

อยา่งยงิร้อยละ 33.99 ไม่แน่ใจร้อยละ 10.23 ไม่เห็นดว้ยร้อยละ 3.30 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิร้อยละ 0.33 

มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.16 แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเรือง ทีว่าการตรวจพิสูจน์เอกสารโดย

ผูเ้ชียวชาญมีขนัตอนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีพิสูจน์ไดจ้ริงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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3.  ประสบการณ์และสาเหตุความเชือมนัของทนายความทีมต่ีอผู้เชียวชาญด้านการตรวจพสูิจน์การ

ปลอมแปลงเอกสาร 

 3.1 ประสบการณ์ด้านการส่งเอกสารให้ผู้ เชียวชาญตรวจพิสูจน์การปลอมแปลง

เอกสาร 

 จากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 10 คน คือ ทนายความทีมีความเชียวชาญ

ทางดา้นคดีความผิดเกียวกบัการปลอมแปลงเอกสาร โดยมีประสบการณ์ตงัแต่ 8 ปี ขึนไป ผูใ้ห้

ขอ้มลูสาํคญัทงัหมดเคยส่งเอกสารใหผู้เ้ชียวชาญตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร ส่วนใหญ่จะ

ตรวจพิสูจน์หลกัฐานในคดีแพ่งมากกว่าคดีอาญา ซึงเป็นการปลอมแปลงลายมือชือ สาํหรับคดีแพ่ง

ทีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัเคยมีประสบการณ์ในการตรวจพิสูจน์ ไดแ้ก่ การตรวจลายมือ ลายมือชือ 

บนเอกสารประเภท พินยักรรม สญัญากูย้มืเงิน และการทาํนิติกรรมกบัสถาบนัทางการเงินหรือการทาํ

นิติกรรมอืนๆ ส่วนคดีอาญาทีผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัเคยมีประสบการณ์ในการตรวจพิสูจน์ส่วนใหญ่เป็น

คดีเกียวกบัแคชเชียร์เช็ค (Cashier's Cheque) การทาํหนงัสือสญัญาปลอม เป็นตน้  

 การตรวจพิสูจน์ทีนาํเสนอต่อชนัศาลและประสบความสาํเร็จ จะใชร้ะยะเวลาใน

การตรวจประมาณ 1-3 เดือน และเมือตรวจพิสูจน์แลว้สามารถนาํไปใชย้นัในชนัศาลได ้ซึงศาลก็จะ

เชือในความเห็นนัน แต่ศาลยงัต้องดูขอ้เท็จจริงอืนๆ ประกอบด้วย ไม่ได้ถือเอาความเห็นของ

ผูเ้ชียวชาญเป็นทียุติ ผูว้ิจยัไดย้กกรณีศึกษาทีผูใ้ห้ข้อมูลสาํคญัทีเคยมีประสบการณ์ในการตรวจ

พิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร จากคดีแพ่ง “การตรวจพิสูจน์ลายมือชือของคู่กรณี” ในคดีฟ้องแบ่ง

สินสมรสในศาลเยาวชนและครอบครัว เอกสารทีตรวจพิสูจน์ คือ หนังสือนิติกรรมทีภรรยาอา้งว่า

สามียกทรัพยสิ์นให้กับตน ในขณะทีสามีอา้งว่าได้ลงลายมือชือในเอกสารทีว่างเปล่าและไม่มี

รายละเอียดของขอ้ความใดๆ ทงัสิน ซึงภรรยาไดน้าํเอกสารทีว่างเปล่าแต่มีเพียงลายมือชือของสามี

ไปกรอกรายละเอียดเองโดยพละการซึงสามีไม่ทราบเรืองดงักล่าว และไม่ใช่ความประสงคข์องสามี 

จึงเกิดการฟ้องร้องกนั ผลการตรวจพิสูจน์ไดถ้กูนาํมาพิจารณาคดีในศาล แต่ผูเ้ชียวชาญมีความเห็น

ว่าไม่สามารถตรวจสอบนาํหมึกไดว้่า การลงลายมือชือและการใส่ขอ้ความในเอกสารไดท้าํพร้อม

กนัหรือไม่ นนัหมายถึงผูเ้ชียวชาญไม่สามารถใหค้วามเชือมนัต่อพยานหลกัฐานดงักล่าวได ้ดงันัน 

ศาลจึงนาํเอกสารดงักล่าวไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงจากหลกัฐานพยานส่วนอืนๆ ต่อไป  

 ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัท่านหนึงไดก้ล่าวถึงประสบการณ์การส่งตรวจเอกสาร ว่า 
 

 ผมเคยส่งตรวจเอกสารเกียวกับสินเชือบุคคล ซึงมีประเด็นว่าลูกค้าปฏิเสธว่า 

ไม่ไดส้มคัรสินเชือบุคคล ไม่ไดล้งนามในเอกสารต่างๆ ซึงมีเหตุจะตอ้งเอาเอกสารเหล่านีมา

ส่งเปรียบเทียบกบัผู ้เชียวชาญศาลเป็นประจาํ ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารประเภทใบสมคัร

สินเชือบุคคล บตัรประชาชน ทะเบียนบา้นและเอกสารประกอบการขอสินเชือ เช่น สลิป
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เงินเดือน หนงัสือรับรองรายได ้สเตทเมน้ท์ ซึงลูกคา้จะปฏิเสธว่าไม่ไดล้งชือทุกหน้าทุก

ฉบบัเลย  ในส่วนของผมอาจไม่ถึงขนัในชนัศาล เพราะเรามีผูเ้ชียวชาญซึงศาลรับรอง คือ

ท่านเป็นผูเ้ชียวชาญของศาลอยู่แลว้ ฉะนนัความเห็นของท่านก็จะมีนาํหนกัในการทีจะไป

ประกอบกบัหลกัฐานอืน  ถา้มีการดาํเนินคดีถึงในชนัศาลก็อาจจะส่งตรวจไปยงั พฐ. อีกครัง

หนึง ก็คงมีความเห็นไม่แตกต่างกนั แลว้ผมเคยอบรมกบัท่าน ซึงจะมีมาตรฐานในการตรวจ

ทางวชิาการอยู่แลว้ (นางประภา นามสมมติ, 2558) 
 

 อย่างไรก็ตาม ในการส่งตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารดงักล่าวยงัมีปัจจัย

หลายประการทีมีผลต่อความสาํเร็จในการตรวจพิสูจน์เอกสาร  ผูใ้ห้ข้อมูลสาํคญัไดใ้ห้ขอ้คิดเห็น

เกียวกบักระบวนการการตรวจพิสูจน์เอกสารของศาล ดงันี 

 1. ผลการตรวจทีศาลได้นํามาใช้ในการประกอบดุลยพินิจ บางกรณีก็มีความ

น่าเชือถือ และบางกรณีก็ไม่น่าเชือถือ เนืองจากตอ้งฟังพยานหลกัฐานอืนประกอบดว้ย เพราะผล

การตรวจในชนัศาลเป็นเพียงพยานความเห็นของผูเ้ชียวชาญ ซึงไม่สามารถนาํไปตดัสินในชนัศาล

ไดท้งัหมดทุกกรณี เวน้แต่ว่าถา้การตรวจพิสูจน์นันมีพยานหลกัฐานชดัเจนว่าเอกสารนันมีเจตนา

ปลอมแปลง และสามารถตรวจสอบได ้เช่น มีการแทรกตวัอกัษรลงไปในขอ้ความ ซึงสามารถเห็น

ไดช้ดัเจน ศาลก็จะนาํมาประกอบการพิจารณาคดีต่อไป 

 2. การตรวจพินัยกรรม และหนังสือสัญญา ถา้ผลการตรวจพิสูจน์เอกสารจาก

ผูเ้ชียวชาญของสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ และกองพิสูจนห์ลกัฐานของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ หรือ

ผูเ้ชียวชาญจากภายนอกมีความเห็นต่อผลการตรวจพิสูจน์แตกต่างกนั  ศาลจะไม่ยกขึนวินิจฉัยเลย  

เนืองจากบางครังผลการตรวจพิสูจน์ทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญก็ขดัแยง้กนักบัการวินิจฉัยของศาล ทนาย 

หรือแมแ้ต่บุคคลทวัไปก็สามารถเห็นขอ้แตกต่างไดช้ดัเจน  แต่ผูเ้ชียวชาญแต่ละฝ่ายก็ยงัยนืยนัในผล

การตรวจของตน  

 เมือได้ผลตรวจมาแลว้ ศาลจะนํามาเป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณาคดี มิได้

นาํมาเป็นตวัชีขาดคาํตดัสิน แต่อย่างไรก็ตามศาลก็จะให้นาํหนักต่อความเห็นของผูเ้ชียวชาญใน

ระดบัหนึง มีเพียงบางกรณีทีศาลไม่ใหน้าํหนกัเลย 

 เอกสารส่วนใหญ่ทีส่งตรวจไปจะไม่ลงความเห็นแบบฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่ ปลอม

หรือไม่ปลอม เพียงแต่นําผลมาแสดงในศาลเท่านัน ถา้ลงความเห็นสรุปไม่ได้ศาลก็นําสืบ

พยานหลกัฐานอยา่งอืนต่อไป 

 3.2 ความเชือมนัของทนายความทีมต่ีอการตรวจพสูิจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญทัง 10 ราย พบว่า มีความคิดเห็นไม่

สอดคลอ้งกนั โดยผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั จาํนวน 8 ราย ทีไม่เชือมนัต่อการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลง
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เอกสารของผูเ้ชียวชาญ และทีเหลือ 2 ราย มีความเชือมนัต่อการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร

ของผูเ้ชียวชาญ ซึงใหเ้หตุผลต่อความคิดเห็นทีขดัแยง้กนั ดงันี 

1. สาเหตุทีเชือมนั 

หน่วยงานทีทาํหน้าทีตรวจพิสูจน์หลกัฐาน เป็นหน่วยงานของรัฐทีสังคมให้

ความเชือถือและยอมรับในระดบัชาติ บุคลากรในหน่วยงานคือผูที้ไดรั้บการสรรหาและคดัเลือก

มาแลว้เป็นอย่างดี เป็นผูมี้คุณวุฒิจากการทีไดเ้ข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ มี

คุณสมบติัและทกัษะเฉพาะทีจะทาํหนา้ทีในการตรวจพิสูจน์หลกัฐาน ดว้ยความซือสัตยสุ์จริต และ

ในส่วนขันตอนการตรวจพิสูจน์ ผูเ้ชียวชาญก็ได้ด ําเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ทีใหผ้ลเทียงตรงและแม่นยาํตามหลกัวิชาการ เมือนาํผลการตรวจพิสูจน์ไปใชใ้นชนั

ศาลมกัจะไดรั้บการยอมรับซึงส่วนใหญ่แลว้ศาลจะมีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกนักบัผูเ้ชียวชาญ 

2. สาเหตุทีไม่เชือมนั     

เนืองจากการตรวจพิสูจน์ลายมือชือ ลายมือเขียน มกัเป็นการวิเคราะห์ในเชิง

ความเห็น ซึงไม่ไดเ้กิดจากการทีเป็นประจกัษพ์ยานรับรู้เหตุการณ์เองโดยตรง ซึงความเห็นอาจจะมี

ความผิดพลาดได้โดยสุจริต และในการทาํหน้าทีของผูเ้ชียวชาญนันอาจเกิดปัจจยัพิเศษเขา้มา

แทรกแซงการใหค้วามเห็นของผูเ้ชียวชาญ เช่นในเรืองของการเสนอผลประโยชน์จากคู่ความ หรือ

ระบบการบงัคบับญัชาภายในองค์กรทีส่งผล ให้ผูเ้ชียวชาญไม่อาจทาํหน้าทีไดอ้ย่างอิสระ อาจทาํ

ใหผ้ลการตรวจพิสูจน์มีการเบียงเบนไปจากความเป็นจริงได ้

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัท่านหนึงไดก้ล่าวถึงกรณีความไม่เชือมนัอยูช่่วงหนึงว่า 
 

  ก็รู้อยู่ว่าสังคมไทยอาจมีสิงทีโทษใครไม่ได ้เพราะเราไม่เห็น แต่เรารู้ว่ามี

แน่นอน เช่น ถ้ากองมรดกเยอะๆ  อาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้เป็นเปอร์เซ็นเพือให้

เขา้ขา้ง แต่ไม่รู้จะทางบวกหรือลบ  เชือผมเถอะวา่มนัมีของอย่างนี  คนทีเป็นคู่ความจะหาวธีิ

จนเจาะเขา้ไปถึงตวัผูต้รวจจนได ้แต่ทีบา้นเรามนัยงัดีทีมนัยงัน้อย ผมเจอบางเคสนีปวดหวั

เลย เห็นๆ เลย เอาสําเนาตรวจกบัสําเนาแลว้บอกวา่ใช่ ซึงมนัไม่เห็นลายเซ็นจริง แลว้บอกวา่

ใช่ ซึงในความเป็นจริงมนัจะมีรายละเอียดมากกวา่นนั  เช่น สีหมึก นาํหนกั ลีลา บางคนเขา

ฉลาดเซ็นยอ้นหลงั แต่ดนัไปตรวจขา้งหนา้มาซึงมนัไม่ใช่  บางคนตายไดซื้อไม่ได ้แต่บาง

คนขอใหมี้การเสนอ  เท่าไหร่ก็เอาหมด (นายสมศกัดิ นามสมมติ, 2558) 

 3.3  ปัญหาหรืออุปสรรคทีมต่ีอการส่งตรวจเอกสาร 

  ปัญหาอุปสรรคทีพบคือ  

 1. การหาตวัอยา่งทีมีความสาํคญัและมีช่วงเวลาทีใกลเ้คียงกนักบัเอกสารปัญหาที

ส่งตรวจพิสูจน์ เพือเปรียบเทียบเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เพราะตอ้งเสาะหาจากหลายสถานทีซึง
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แต่ละทีก็มีขนัตอนความยุง่ยากในการขอตวัอยา่ง และในบางกรณีผูที้เป็นเจา้ของลายมือ ลายมือชือ 

ไดเ้สียชีวิตไปแลว้โดยมิไดทิ้งตวัอยา่งลายมือ ลายมือชืออืนๆเอาไวเ้ลย 

  2.  ปัจจัยในเรืองความซือสัตยสุ์จริต เนืองจากเจา้หน้าทีของรัฐมีสายการบังคับ

บญัชาทีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที และบางกรณีอาจมีการเสนอผลประโยชน์จาก

คู่ความเพือใหผู้เ้ชียวชาญมีความเห็นทีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน 

  3.  ผูเ้ชียวชาญไม่อาจใหข้อ้สรุปทีชีชดัไดจ้นเป็นทีพอใจแก่คู่ความ เนืองจากเกรง

ว่าถา้ยงิบรรยายความเห็นมากเท่าไหร่ หรือชีชดัความเห็นลงไปทางใดทางหนึงอย่างเด็ดขาด อาจ

สร้างความไม่พอใจแก่คู่ความฝ่ายทีเสียประโยชน์จากความเห็นนัน จนอาจนาํไปสู่การฟ้องร้อง

ดาํเนินคดีต่อตวัผูเ้ชียวชาญว่าทาํหนา้ทีโดยมิชอบจนกลายเป็นคู่ความในคดีใหม่เสียเอง 

  4.  การใชว้ิธีการทางกฎหมายบางประการซึงทาํให้การพิสูจน์ความจริงไม่อาจ

ดาํเนินไปจนสุดสินกระบวนการ เพือไม่ใหมี้การนาํผลการตรวจพิสูจน์นนัมาเปิดเผยสู่ศาล ศาลไม่

อาจไดรั้บขอ้มลูเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณาตดัสินคดี ซึงแมศ้าลจะมีพยานหลกัฐานอืนอยู่

แลว้ แต่การไดข้อ้มลูประกอบเพิมเติม ก็จะทาํให้ศาลพิจารณาตดัสินคดีไดอ้ย่างละเอียดรอบคอบ

มากขึน 

  5.  เมือผูเ้ชียวชาญซึงคู่ความแต่ละฝ่ายแสวงหามา ไดใ้ชห้ลกัทางวิชาการตรวจ

พิสูจน์แลว้มีความเห็นขดัแยง้สวนทางในเรืองเดียวกัน และเนืองจากการตรวจพิสูจน์ ลายมือ 

ลายมือชือ เป็นเรืองของความเห็นผูเ้ชียวชาญ ซึงบุคคลอืนไม่อาจจะทราบขอ้แตกต่างในความขดัแยง้

นนัได ้

  6.  การไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของลายมือ ลายมือชือ เนืองจากในรายที

ปฏิเสธว่าตนมิไดท้าํนิติกรรมทงัทีทาํจริง จะไม่ตอ้งการให้มีการตรวจพิสูจน์ และจะบ่ายเบียงไม่

ยอมใหต้วัอยา่งลายมือ ลายมือชือ หรือถา้ยอมให้ก็จะทาํให้บิดเบือน ผิดเพียน ไปจากปกติและใน

ส่วนทีแมต้นจะไม่ไดท้าํจริงๆ ก็ไม่เห็นความสาํคญัว่าการให้ความร่วมมือต่อเจา้หน้าทีผูร้วบรวม

หลกัฐานนนัจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง 

  7.  ค่าธรรมเนียมในการส่งตรวจพิสูจน์ค่อนขา้งสูงประชาชนส่วนหนึงอาจขาด

โอกาสจากการคน้หาความจริงในดา้นนี และในกรณีทีผูเ้ชียวชาญดาํเนินการตรวจพิสูจน์เรียบร้อย

แลว้แต่มีเหตุทาํใหผ้ลการตรวจพิสูจน์ไม่ถกูเปิดเผย ผูเ้ชียวชาญก็จะเกิดความเสียหายจากการไม่ได้

รับชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

  8.  ระยะเวลาในการตรวจพิสูจน์ไม่มีความแน่นอน และไม่สัมพนัธ์กนักบัเวลาที

ดาํเนินกระบวนการพิจารณาในศาล คือถา้ผลตรวจยงัไม่ได ้ศาลก็จะเลือนนัดไปตามลาํดบัเรือยๆ 

ซึงคดีในศาลมีมาก การเลือนนดัแต่ละครังตอ้งไปเริมต่อลาํดบัใหม่ ซึงจะกินเวลานาน 
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  9.  ประชาชนโดยทวัไปเขา้ถึงไดย้าก เพราะขาดการประชาสมัพนัธ ์

 3.4 แนวทางในการพฒันาแก้ไขปรับปรุงงานด้านการตรวจพสูิจน์เอกสารของ 

  1. ผูเ้ชียวชาญจะตอ้งอธิบายใหบุ้คคลอืนๆเขา้ใจใหไ้ดถึ้งเหตุผลของความเห็นตาม

หลกัวิชาการ ต้องขยายความให้เกิดความเข้าใจชัดเจน เช่นใชว้ิธีการตรวจพิสูจน์แบบไหน ใช้

หลกัการอะไรเป็นตวัพิสูจน์ และในการตรวจพิสูจน์ลายมือชือน่าจะมีการนาํเครืองมือใหม่ๆ เขา้มา

ช่วยเพิมเติมเพือใหมี้ความน่าเชือถือมากขึน 

  2. เพิมจาํนวนผูเ้ชียวชาญในการปฏิบติัหนา้ทีใหม้ากขึนเพือลดภาระต่อผูเ้ชียวชาญ

แต่ละราย เพือจะใชค้วามละเอียดรอบคอบไดม้ากขึน และสามารถใหค้วามเห็นไดร้วดเร็วขึนดว้ย 

  3.  กาํหนดเวลาทีแน่นอนสาํหรับการทีจะไดรั้บผลการตรวจพิสูจน์เอกสารปัญหา

ว่าแต่ละราย แต่ละประเภทจะใชเ้วลานานเท่าใด เพือทีคู่ความจะไดว้างแผนการดาํเนินการในส่วน

อืนต่อไป 

  4.  แกไ้ขภาพลกัษณ์ กฎหมายและระบบการใหคุ้ณให้โทษของผูเ้ชียวชาญของรัฐ

เพือไม่ใหถ้กูครอบงาํโดยผูมี้อาํนาจ และสายการบงัคบับญัชาเพือใหห้น่วยงานและตวัผูเ้ชียวชาญมี

ความคล่องตวัและมีอิสระในการปฏิบติัหนา้ที 

  5.  กาํหนดตารางค่าใชจ่้ายให้เหมาะสมและชดัเจนว่าการตรวจพิสูจน์ประเภทใด

จะตอ้งมีค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง   

  6. ต้องมีการประชาสัมพันธ์การตรวจพิสูจน์ในลักษณะนีให้เป็นทีรู้จักแก่

สาธารณะ  

  7.  ควรมีกฎหมายเพือคุม้ครองความเป็นอิสระทีผูเ้ชียวชาญจะใหค้วามเห็นในการตรวจ

พิสูจน์ไดเ้ต็มทีไม่ตอ้งถกูฟ้องร้องในภายหลงั 

  8. จดัใหมี้การดูแลผลการตรวจพิสูจน์อีกชนัหนึงโดยผูเ้ชียวชาญระดบัทีสูงกวา่ขึน

ไปและในชนันีตอ้งตรวจสอบกนัอยา่งจริงจงั ไม่ใช่แค่อนุมติัใหผ้ลการตรวจพิสูจน์ผา่นไปโดยมิได้

มีการตรวจสอบซาํจริง 

  9.  ในกรณีทีผูเ้ชียวชาญมีความเห็นขดัแยง้กัน ตอ้งมีคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญ

ขึนมาตรวจสอบซาํโดยอาจจะมีการตงังบประมาณสาํหรับเบียประชุมของคณะกรรมการ เพือใหผ้ล

การตรวจพิสูจน์นนัโปร่งใสเป็นธรรม และคู่ความไดรั้บความยติุธรรม 

   10.  มีบทบงัคบัทางใดทางหนึงใหมี้การเปิดผลการตรวจพิสูจน์เพือให้กระบวนการดาํเนิน

ไปจนสุดสิน 

   11. การพูดคุยทาํความเข้าใจแก่ผูที้เป็นเจา้ของลายมือ ลายมือชือ เพือให้ได้รับ  

ความร่วมมือในการแสวงหาพยานหลกัฐาน 
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4 .  การเปรียบเทียบความเชือมนัของทนายความ และผู้ทีเข้ารับการฝึกอบรมวชิาว่าความทีมต่ีอการ

ตรวจพสูิจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

  ทนายความ และผูที้เขา้รับการฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ต่างก็มีความเชือมนัทีสอดคลอ้ง

กนัสาํหรับความรู้ความสามารถของผูเ้ชียวชาญ ว่าจะใชห้ลกัทางวิชาการ และกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ตรวจพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในพยานหลกัฐานได ้และสามารถนาํความเห็นของผูเ้ชียวชาญ

ไปใชย้นัในศาลเพือต่อสูค้ดีได ้ส่วนสิงทีมีความเห็นต่างกนัก็คือในเรืองของความซือสัตยสุ์จริต ซึง

ในแง่มุมของผูที้เขา้รับการฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผูเ้ชียวชาญปฏิบติัหน้าที

ในการตรวจพิสูจน์ดว้ยความซือสตัยสุ์จริต และใหค้วามเห็นอยา่งถกูตอ้ง เชือถือได ้แต่ในส่วนของ

ทนายความกลบัมองว่า ผูเ้ชียวชาญไม่อาจทาํหน้าทีไดอ้ย่างอิสระ เนืองจากมีปัจจยัพิเศษทีทาํให้

ความเห็นของผูเ้ชียวชาญเบียงเบนไปจากความเป็นจริง เช่นการเสาะแสวงหาช่องทางในการเขา้ถึง

ตวัผูเ้ชียวชาญของคู่ความเพือข่มขู่หรือเสนอผลประโยชน์ หรือการทีผูมี้อาํนาจซึงมีส่วนไดเ้สียใน

คดีอาจใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัทีเชือมโยงไปถึงหน่วยงานทีผูเ้ชียวชาญสังกดัอยู่ และใชอิ้ทธิพล

กดดนัผูเ้ชียวชาญใหล้งความเห็นตามทีตอ้งการได ้
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บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจิยั 

 การศึกษาวิจยัเรือง ความเชือมนัของทนายความและผูเ้ขา้อบรมวิชาว่าความทีมีต่อ

ผูเ้ชียวชาญด้านการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร: ศึกษาเฉพาะกรณีทนายความผูมี้

ประสบการณ์ดา้นคดีการปลอมแปลงเอกสาร จาํนวน 10 คน และผูเ้ขา้อบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี 

รุ่นที 43จาํนวน 303 คน เป็นการศึกษาเพือให้ทราบถึงความรู้ความเขา้ใจและระดบัความเชือมนั 

ความไวว้างใจ และการเล็งเห็นความสําคัญต่อผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลง

เอกสาร ของทนายความและผูเ้ขา้อบรมวิชาว่าความกลุ่มดงักล่าวว่ามีมุมมองเป็นอย่างไร เพือเป็น

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ทีของผูเ้ชียวชาญ 

 เพือการศึกษาวิจัยในเรืองนี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเพิมเติมในแง่ของแนวความคิด ทฤษฎี 

ผลงานวิจยัและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เพือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเขา้ใจ ความเชือมนั 

ความไวว้างใจ มุมมอง และทรรศนะคติของนักกฎหมายทีมีต่อการปฏิบัติหน้าทีของผูเ้ชียวชาญ

ทางดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

 ผูว้ิจ ัยได้วางกรอบแนวความคิดในการศึกษาไปที ความรู้และประสบการณ์ ที

ทนายความไดเ้คยสมัผสัเกียวกบัผูเ้ชียวชาญและงานดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

ก่อนทีจะศึกษาต่อว่ามีความเชือมนัเป็นอย่างไร แลว้ทาํไมจึงมีความเชือมนัเช่นนัน ในดา้นของ

ปัญหา อุปสรรคขอ้บกพร่อง ซึงเป็นตวัแปรสาํคัญต่อความเชือมนัของนักกฎหมาย อะไร ทีเป็น

ปัจจัยให้นักกฎหมายตัดสินใจอ้าง ยอมรับ หรือปฏิเสธการยอมรับในความเห็นของพยาน

ผูเ้ชียวชาญทีปฏิบติัหนา้ทีตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารปัญหา 

 ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารศึกษาเชิงสาํรวจและเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการจดัทาํแบบสอบถาม และ

การสมัภาษณ์เชิงลึก และก่อนทีจะใชเ้ครืองมือดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้าํไปทดสอบกบันักกฎหมายทีเขา้

รับการอบรมอีกสถานทีหนึงซึงไม่ใช่สถานทีเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 เบืองต้นข้อมูลเกียวกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชายอยู่

ในช่วงอายไุม่เกิน 25 ปี คุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีจบการศึกษาดา้นนิติศาสตร์มีการศึกษา

อบรมเพิมเติมในระดบัเนติบณัฑิต สถานภาพยงัไม่สมรส ไม่เคยผา่นการเขา้รับการอบรมหลกัสูตร

การตรวจพิสูจน์เอกสาร และ ไม่มีความรู้จกัเป็นการส่วนตวักบัเจา้หนา้ทีกองพิสูจน์หลกัฐาน 
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 สิงทีพบในการทาํแบบสอบถามคือผูที้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเลยทีเดียวให้

ความเชือมนัต่อผูเ้ชียวชาญทางดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารในทุกดา้น ทงัในเรือง

ความรู้ ความสามารถ ว่าสามารถทีจะตรวจสอบไดไ้ม่ว่าการปลอมแปลงนันจะแนบเนียนสมจริง

เพียงใดก็ตาม  มีมุมมองต่อกระบวนการและวิธีการพิสูจน์ว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที

น่าเชือถือไดต้ามหลกัวิชาการ และมีความเชือมนัในตวัผูเ้ชียวชาญทีทาํหนา้ทีว่าทาํดว้ยความซือสตัย์

สุจริต และมีความเห็นว่าการมีผูเ้ชียวชาญทางดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร เป็นสิง

สาํคญัและมีส่วนช่วยในการเป็นขอ้มูลอีกประเภทหนึงซึงจะไปผนวกกบัพยานหลกัฐานชนิดอืน 

เพือทีศาลจะใชป้ระกอบการพิจารณาเพือตดัสินคดีไดอ้ยา่งมีนาํหนกัมากขึน 

 ในส่วนของแบบสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ทนายความซึงมีทงัเป็นทีปรึกษา

ฝ่ายกฎหมาย เป็นเจ้าหน้าทีฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ซึงแต่ละท่านมี

ประสบการณ์อยูใ่นวิชาชีพของตนมายาวนานตงัแต่แปดปีไปจนถึงสูงสุดสามสิบหา้ปี 

 จากการสมัภาษณ์พบว่า ทนายความมีทงัทีส่งตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารกบั

ผูเ้ชียวชาญด้วยตนเองโดยตรงและโดยฝ่ายอืนในสํานักงานเป็นผูจ้ ัดส่ง และการส่งผ่านทาง

กระบวนการในชนัศาล ซึงผูเ้ชียวชาญทีตรวจก็มีทงัทีเป็นขา้ราชการทีปฏิบติัหน้าทีในหน่วยงาน

ของรัฐ และผูเ้ชียวชาญจากภายนอกซึงศาลรับรอง  

 เอกสารปัญหาจะเป็นเอกสารประเภทสัญญาการกู้ยืมเงิน สินเชือบุคคล สัญญาคาํ

ประกนั หนงัสือมอบอาํนาจ เช็ค พินยักรรม และสญัญาทางธุรกิจอืนๆ มกัมีปัญหาขอ้พิพาทในเรือง

การปฏิเสธเอกสารจากคู่กรณีว่าเป็นเอกสารปลอม มีการปลอมแปลงลายมือและลายมือชือใน

เอกสารนนั แต่ส่วนนอ้ยทีจะฟ้องเป็นคดีอาญา เพราะโดยมากคู่ความมีความตอ้งการทีจะไดรั้บการ

ชาํระหนี การก่อ โอน สงวน หรือระงบัซึงสิทธิตามนิติกรรมในเอกสารนันมากกว่าทีจะให้ลงโทษ

ผูก้ระทาํความผดิในทางอาญา และในการส่งตรวจพิสูจน์เอกสารปัญหาแต่ละครังกระทงัไดรั้บผล

การตรวจส่งกลบัมาใชร้ะยะเวลาไม่ตาํกว่าหนึงเดือนถือว่าเป็นอยา่งเร็ว 

 ผลทีไดจ้ากการส่งตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารโดยผูเ้ชียวชาญ ศาลให้การยอมรับ

ทีจะนาํมาเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาคดี แต่ไม่ไดใ้หน้าํหนกัถึงขนัทีจะตดัสินดว้ยผลการตรวจ

พิสูจน์นนั เพราะศาลยงัตอ้งพินิจพิเคราะห์ในพยานหลกัฐานและพฤติการณ์แวดลอ้มอย่างอืนอีก

ดว้ย มีบางกรณีทีคู่ความทา้ทายกนัในคดีแพ่งให้ผลการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารโดย

ผูเ้ชียวชาญถือเป็นทียุติ เมือมีการรับคาํทา้ และศาลอนุญาตการเปิดผลการตรวจพิสูจน์นันออกมา

เป็นอยา่งไร ศาลก็จะตดัสินไปตามผลการตรวจพิสูจน์นนั 

 ทนายความต่างมีความเชือมนัต่อผูเ้ชียวชาญทางดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลง

เอกสารทงัจากกองพิสูจน์หลกัฐานของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติและสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ ว่า
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เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถทีแท้จริงเพราะต้องเป็นผูที้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผ่านขันตอน       

การคดัเลือกมาเป็นอยา่งดีกว่าจะไดม้าทาํหนา้ทีนี และกระบวนการตรวจพิสูจน์ก็ลว้นเป็นขนัตอน

การปฏิบติัทางวิทยาศาสตร์ มีหลกัการทางวิชาการเป็นทียอมรับเชือถือได ้และบุคลากรของทงัสอง

หน่วยงานนนักมี็ความเชือมโยงสมัพนัธม์าจากกลุ่มเดียวกนั แต่สิงทียงัมีความกงัวล และคลางแคลง

ใจอยู ่ก็คือการถกูครอบงาํดว้ยผลประโยชน์และความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ทีของผูเ้ชียวชาญ 

เนืองจากในบางคดีนนัเป็นคดีทีมีทุนทรัพยม์าก อาจมีการไขว่ควา้หาช่องทางการทุจริตจากคู่ความ

ซึงจะทาํทุกวิถีทางเพือใหไ้ดใ้นสิงทีตอ้งการ เช่นในคดีมรดกทีมีมูลค่ามหาศาล อาจมีการสืบเสาะ

แสวงหาจนเขา้ถึงตวัผูเ้ชียวชาญและเสนอผลประโยชน์เพือโน้มน้าวให้ผูเ้ชียวชาญแสดงความเห็น

ต่อศาลไปในทางทีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน โดยเฉพาะอย่างยิง กองพิสูจน์หลกัฐานของสาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ ซึงทนายความมีมุมมองต่อภาพลกัษณ์ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติว่าเป็นองค์กรที

มีขนาดใหญ่ มีระบบการควบคุมบงัคบับญัชามากมายหลายชนั ผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจและอิทธิพล

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากกว่าระบบของขา้ราชการพลเรือนทวัไป  และความทีเป็นองค์กรขนาดใหญ่

ทีมีบุคลากรจํานวนมากจึงเป็นองค์กรทีสามารถเข้าถึงและแทรกแซงได้ง่ายกว่าสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ การปฏิบติัหนา้ทีของผูเ้ชียวชาญในกองพิสูจน์หลกัฐานของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

จึงไม่ไดเ้ป็นไปโดยอิสระและยงัมีปัจจยัพิเศษทีจะทาํใหผ้ลการตรวจพิสูจน์เบียงเบนคลาดเคลือนไป

จากความเป็นจริงไดม้ากกว่าหน่วยงานอืน 

 ปัญหาและอุปสรรคทีทนายความพบเจอเมือส่งเอกสารปัญหาไปตรวจพิสูจน์          

การปลอมแปลงคือ เรืองการหาตวัอยา่งลายมือ ลายมือชือ เพือส่งไปเป็นตวัเปรียบเทียบกบัเอกสาร

ปัญหา ซึงตอ้งใชใ้นปริมาณมาก ตอ้งมีความสาํคญัเท่าเทียมและมีช่วงระยะเวลาใกลเ้คียงกนักับ

เอกสารปัญหาทีส่งไปตรวจพิสูจน์  

 เมือส่งตรวจไปแลว้ก็มีปัญหาอีกว่าระยะเวลาในการได้รับผลการตรวจพิสูจน์ไม่

สมัพนัธก์บัระยะเวลาทีศาลนดัพิจารณาจนตอ้งเลือนนดั และเมือไดผ้ลการตรวจพิสูจน์มาแลว้กลบั

ปรากฏว่าผูเ้ชียวชาญไม่ได้ลงความเห็นให้เป็นทีประจักษ์ชดัเจนสรุปแน่นอนไม่ได้ ไม่สมกับ

ระยะเวลาทีรอคอยผลการตรวจนนั และบางกรณีก็มีการใชก้ลอุบายทางกฎหมายจนไม่อาจเปิดเผย

ผลการตรวจพิสูจน์นนัได ้การส่งตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารนนัก็ยงัไม่ค่อยเป็นทีรู้จกัและ

ยงัมีค่าธรรมเนียมทีค่อนขา้งสูงอีกดว้ย 

 ในกรณีทีคู่ความต่างนาํผูเ้ชียวชาญมาใหค้วามเห็นสนับสนุนนาํหนักฝ่ายของตน แลว้

ปรากฏว่าผูเ้ชียวชาญของแต่ละฝ่ายมีความเห็นทีแตกต่างกนั ก็เป็นปัญหาเพราะต่างฝ่ายก็อา้งว่าได้

ใหค้วามเห็นไปตามหลกัวิชาการทีไดศึ้กษารําเรียนมา และต่างก็ไดป้ระกอบวิชาชีพมีชือเสียงเป็นที
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ยอมรับอยู่ในแวดวงผูเ้ชียวชาญเช่นกัน ซึงบุคคลทั วไปไม่อาจทีจะทราบหรือเข้าใจถึงขนัตอน      

การวินิจฉยัลงความเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัสองฝ่ายนนัได ้

 อีกทงักรณีความซือสตัยข์องผูเ้ชียวชาญก็ยงัเป็นสิงทีนกักฎหมายมีความคลางแคลงใจ

ต่อการปฏิบติัหนา้ทีว่ามีความน่าเชือถือไดเ้พียงใดไม่ว่าจะเป็นผูเ้ชียวชาญจากหน่วยงานในภาครัฐ 

หรือผูเ้ชียวชาญอิสระจากภายนอก เพราะคดีทีเกียวขอ้งส่วนใหญ่มกัเป็นคดีทีมีทุนทรัพย ์มีการก่อ 

โอน สงวน หรือระงบัซึงสิทธิตามกฎหมายซึงฝ่ายทีชนะคดีจะไดรั้บผลประโยชน์ทีเมือคิดเป็น

มลูค่าแลว้ค่อนขา้งสูง ซึงปัจจยัในเรืองของผลประโยชน์อาจทาํใหผู้เ้ชียวชาญเกิดความเอนเอียงได ้

 นอกจากนียงัพบปัญหาในเรืองของการไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของลายมือ 

ลายมือชือ ในเอกสารปัญหา ซึงปฏิเสธว่าลายมือ ลายมือชือ ในเอกสารนิติกรรมนันไม่ใช่ของตน 

จากกรณีนีอาจสนันิษฐานไดว้่าน่าจะเกิดจากการทีผูน้ันไม่ตอ้งการให้มีการตรวจพิสูจน์ว่าลายมือ 

และลายมือชือนนัเป็นของตนหรือไม่ แมใ้นรายทีถกูแอบอา้งจริง ก็ยงัไม่เห็นความสาํคญัในการให้

ความร่วมมือในจุดนี 

 ขอ้เสนอแนะจากการใหค้วามคิดเห็นของทนายความ 

 1. การส่งตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารควรมีการกาํหนดระยะเวลาทีแน่นอนว่า

การตรวจแต่ละประเภทใช้ระยะเวลานานเท่าใด และควรมีรายละเอียดเกียวกับค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียม ในการตรวจพิสูจน์แต่ละประเภท เพือทีคู่ความจะไดว้างแผนดาํเนินการในส่วนที

เกียวขอ้งได ้

 2. ในการทาํความเห็นต่อผลการตรวจพิสูจน์ของผูเ้ชียวชาญควรมีกฎหมายทีให้     

ความคุม้ครองตวัผูเ้ชียวชาญทีลงความเห็น เพือใหผู้เ้ชียวชาญมีความมนัใจทีจะบรรยายผลการตรวจ

พิสูจน์ เช่น ใชว้ิธีการตรวจพิสูจน์แบบใด หรือมีหลกัการทางวิชาการอยา่งใดรองรับเพือให้กระจ่าง

ชดัเพียงพอทีจะใหศ้าลและคู่ความสามารถเขา้ใจไดว้่าเหตุใดผูเ้ชียวชาญจึงมีความเห็นเช่นนนั 

 3. ทงันีปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัตวัผูเ้ชียวชาญในเรืองความซือสตัยสุ์จริตก็เป็นสิงสาํคญัอีก

ประการหนึง ซึงบุคคลทีเข้ามาทาํหน้าทีนีต่างก็ต้องได้รับการตรวจสอบทังคุณวุฒิ คุณสมบัติ 

ประวติัและความประพฤติมาเป็นอยา่งดีแลว้ในเบืองตน้ก็ยอ่มเป็นทีน่าเชือถือได ้แต่กระนนัก็ยงัอาจ

มีปัจจยัพิเศษทีจะเขา้มาทาํใหผู้เ้ชียวชาญเกิดความไขวเ้ขว หรือมีสิงจูงใจใหมี้ความเห็นทีไม่ตรงกนั

กบัความเป็นจริงจากผลการตรวจพิสูจน์ทีได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรการเพือป้องกนัผลทีจะเกิดจาก

ปัจจยัพิเศษ และสิงจูงใจ  เช่น ตอ้งมีการตรวจสอบผลการพิสูจน์ซาํโดยผูเ้ชียวชาญในระดบัทีสูงกว่า

ขึนไป หรือเป็นระบบแบบคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ เพือให้ความคลาดเคลือนเกิดไดย้ากขึนกว่า

การตรวจพิสูจน์ทีเสร็จสินกระบวนการโดยผูเ้ชียวชาญเพียงคนเดียว  และอีกสิงทีจะมองขา้มมิไดก้็

คือความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าทีซึงเป็นอีกปัจจยัหนึงทีแทรกแซงผลการตรวจพิสูจน์ให้
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ผดิเพียนไปจากความจริง จึงควรดาํเนินการให้ผูเ้ชียวชาญมีความเป็นอิสระ โดยเฉพาะกองพิสูจน์

หลกัฐานของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติควรมีการแกไ้ขระบบการใหคุ้ณใหโ้ทษและการบงัคบับญัชา

ใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีของผูเ้ชียวชาญสร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหเ้กิดขึนกบัหน่วยงาน หรือแยก

ออกเป็นเอกเทศจากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 4. เมือกล่าวถึงประสิทธิภาพแลว้ก็ต้องกล่าวถึงปริมาณด้วย ในขณะทีคดีความที

ตอ้งการการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกิดขึนทุกวนั แต่จาํนวนของบุคลากรทีเป็นผูเ้ชียวชาญ

ทางดา้นการตรวจพิสูจน์กลบัมีจาํนวนทีจาํกัด ซึงกว่าจะได้ผูเ้ชียวชาญหนึงรายต้องใช้เวลาใน      

การเสริมสร้างความรู้และบ่มเพาะประสบการณ์ทีเข้มข้นและยาวนานอาจมีไม่เพียงพอต่อ

ภาระหนา้ที ซึงผูเ้ชียวชาญทีมีอยูอ่าจจะตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรีบเร่ง และอ่อนลา้ อยู่ภายใตภ้าวะ

กดดนัดว้ยปริมาณงานทีมาก ซึงอาจมีความบกพร่องโดยสุจริตเกิดขึนได ้ฉะนันควรมีการวางแผน

เพิมจาํนวนของผูเ้ชียวชาญในระยะยาวใหเ้พียงพอต่อปริมาณของงาน เพือทีการตรวจพิสูจนน์ันจะ

ไดรั้บความสนใจและความรอบคอบจากผูเ้ชียวชาญอยา่งเต็มที และไดผ้ลการตรวจพิสูจน์เร็วขึน มี

คุณภาพมากขึน 

 5. ในกรณีทีผูเ้ชียวชาญซึงคู่ความแต่ละฝ่ายนํามาให้ความเห็นเพือเพิมนําหนัก        

ความน่าเชือถือใหก้บัฝ่ายของตนนัน ต่างฝ่ายต่างก็มีความเห็นไปในทิศทางทีตรงกนัขา้ม เป็นการยากที

บุคคลทวัไปจะทราบถึงปัจจยัทีทาํให้ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นทีแตกต่างกนั เพราะต่างก็เป็นผูที้ได้

ศึกษาและมีความเชียวชาญในศาสตร์วิชาอย่างเดียวกัน ฉะนันจึงควรต้องมีคณะกรรมการ

ผูเ้ชียวชาญในศาสตร์นนัเป็นผูต้รวจสอบใหค้วามเห็นอีกไม่นอ้ยกว่าชนัหนึงขึนไป เพือจะชีขาดว่า

ความเห็นต่อผลการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารของผูเ้ชียวชาญฝ่ายไหนแม่นยาํ ถกูตอ้งตาม

หลักวิชาการมากทีสุด เพือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทังนีอาจมีการตัง

ค่าธรรมเนียมหรือค่าดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามความเหมาะสมกับการทาํหน้าทีสาํหรับ

คณะกรรมการดงักล่าว  

 6. งานในดา้นนิติวิทยาศาสตร์ประเภทการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร ยงัไม่

ค่อยเป็นทีรู้จกัจากสาธารณะมากนกัจึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้มากขึนเพือทีประชาชนจะไดมี้

โอกาสเขา้ถึงกระบวนการทางดา้นนีไดม้ากขึน 

 7. ควรแก้ไขขอ้กฎหมายหรือให้มีบทบงัคบัในทางใดทางหนึงเพือให้ผลการตรวจ

พิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารทีไดน้นัถูกเปิดเผยเพือให้กระบวนการตรวจพิสูจน์ดาํเนินไปจนถึง

ทีสุดดว้ยความโปร่งใส 

 8. เมือเจา้หน้าทีขอความร่วมมือในการให้ตัวอย่างเปรียบเทียบจากเจ้าของลายมือ 

ลายมือชือ แต่ไม่ไดรั้บความสนใจ สิงทีทาํไดคื้อสร้างความเขา้ใจว่าการไดต้วัอย่างเปรียบเทียบนัน
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จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองอย่างไร และถา้ไม่ให้อาจจะส่งผลเสียอย่างไรเพือให้เขารักษา

ผลประโยชน์ของตวัเอง 

 

2.  อภิปรายผลการวจิยั 

 จากการตอบแบบสอบถาม และหาค่าเฉลียพบว่า ความเชือมนัของนักกฎหมายทีมีต่อ

ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการตรวจพิสูจน์เอกสารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยเกือบทุกดา้นแต่หลงัจากทีผูว้ิจยัได้

ทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อนักกฎหมายทีมีประสบการณ์ในการทํางานเป็นเวลายาวนานและ

ตรวจสอบภูมิหลงัของนกักฎหมายกลุ่มตวัอยา่งกลบัไดพ้บมุมมองบางประเด็นในอีกดา้นหนึง ดงันี 

 ประเด็นทีหนึง 

 นกักฎหมายกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากร้อยละ 44.22 เห็นดว้ย และ ร้อยละ 30.03 เห็นดว้ย

อยา่งยงิ ว่าตนมีความเขา้ใจว่าการดาํเนินการดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารประเภท

ลายมือ  ลายมือชือ ว่าเป็นอย่างไร แต่จากการศึกษาภูมิหลงักลบัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถึง

ร้อยละ 90.76ไม่เคยผา่นการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรเกียวกบัการตรวจพิสูจน์เอกสารเลย และร้อย

ละ 95.71ไม่มีความรู้จกัเป็นการส่วนตวักบัเจา้หน้าทีกองพิสูจน์หลกัฐาน ซึงผูว้ิจยัเกิดขอ้สงสัยว่า

นักกฎหมายกลุ่มตวัอย่างมีความเข้าใจในเรืองการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารประเภท

ลายมือ ลายมือชือ จริงหรือไม่  หรือเพียงแต่อาจจะเคยไดย้นิและรู้จกับา้งเพียงผวิเผนิเท่านนั 

 ประเด็นทีสอง 

 ในหวัขอ้คาํถามทีว่า ผูเ้ชียวชาญดา้นพยานประเภทเอกสารมีความสาํคญัเป็นอย่างมาก

ต่อกระบวนการยติุธรรมซึงมีคะแนนความเชือมนั โดยนกักฎหมายกลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัความเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 43.56 และระดบัเห็นดว้ยอย่างยิง คิดเป็นร้อยละ 53.47 ซึงทงั

สองความเห็นทีเป็นไปในแนวทางเดียวกนันีรวมกนัแลว้มีความเชือมนัอยูที่ร้อยละ97.03  

 และอีกขอ้หนึงทีว่า ผลการตรวจพิสูจน์จากผูเ้ชียวชาญศาลมีส่วนช่วยให้ศาลสามารถ

ใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินคดีไดดี้ขึน โดยนกักฎหมายกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นระดบัทีเห็นดว้ยร้อย

ละ 63.70 และในระดบัทีเห็นดว้ยอยา่งยงิร้อยละ 33.33 ซึงทงัสองความเห็นทีเป็นไปในทางเดียวกนั

รวมกนัแลว้อยูที่ ร้อยละ 97.03เช่นเดียวกนั 

 จะเห็นไดว้่าคาํถามทงัสองขอ้นีมีความเชือมโยงกนัอยู่คือตวัผูเ้ชียวชาญและความเห็น

ของผูเ้ชียวชาญต่างมีความสาํคญัต่อกระบวนการศาลเป็นอย่างมาก ซึงค่าคะแนนในระดบัทีเห็น

ดว้ยและระดบัทีเห็นดว้ยอยา่งยิง เมือรวมกนัในแต่ละขอ้มีค่าสูงเท่ากนัคือ ร้อยละ 97.03 และเป็น

คะแนนความเชือมนัทีสูงกว่าทุกขอ้ 
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 นกักฎหมายกลุ่มทีตอบแบบสอบถามให้ความเชือมนัในสองขอ้นีสูงทีสุด และผูว้ิจยั

เองก็มีความเห็นอย่างเดียวกัน แต่หลงัจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลบัไดข้้อมูลอีกแง่มุมหนึงว่า

ผูเ้ชียวชาญเมือขึนสู่ศาลจะมีฐานะเท่าเทียมกบัพยานบุคคลประเภทบอกเล่า คือไม่ใช่ประจกัษพ์ยาน

ทีได้รู้เห็นเหตุการณ์ดว้ยตวัเอง เพียงแต่ได้ใชว้ิชาความรู้ความเชียวชาญในศาสตร์เฉพาะแขนง 

ตรวจพิสูจน์วตัถุพยานและทาํเป็นผลแสดงความเห็นออกมาเท่านัน ส่วนผลทีได้จากการตรวจ

พิสูจน์ด้วยหลักทางวิชาการ โดยผูที้ มีความรู้และเชียวชาญ กลับไม่มีนําหนักทีจะใช้เป็น

พยานหลักฐานในชันศาลได้เลยศาลให้นําหนักเป็นเพียงแค่ข้อมูลซึงศาลใช้ประกอบกับ

พยานหลกัฐาน และพยานแวดลอ้มอืนๆ ในการพิพากษาตดัสินคดีเท่านัน และโดยเฉพาะอย่างยิง 

การตรวจพิสูจน์ลายมือ ลายมือชือนนั แมจ้ะมีหลกัการทางวิชาการทีเป็นวิทยาศาสตร์รองรับ แต่ก็

เป็นเรืองของความเห็นของผูเ้ชียวชาญในแง่ของประสบการณ์เสียมากกว่า เป็นเจตนาทีอยู่ภายใน

ซึงบุคคลภายนอกไม่อาจรู้เห็นได ้ว่าเพราะเหตุใดผูเ้ชียวชาญจึงไดมี้ความเห็นเช่นนัน และในบาง

คดีศาลไม่ไดใ้หน้าํหนกัความสาํคญัต่อผลการตรวจพิสูจน์นนัเลยเสียดว้ยซาํ  

 มีเพียงการท้าทายกันในคดีแพ่งโดยให้ถือผลการพิสูจน์ของผูเ้ชียวชาญเป็นข้อยุติ

เท่านันทีศาลจะให้นาํหนักความสาํคญัถึงขนัตดัสินไปตามความเห็นของผูเ้ชียวชาญ โดยมิตอ้ง

พิจารณาพยานหลกัฐานหรือประเด็นขอ้ต่อสูอื้นๆ เพราะคู่ความเมือมีการทา้และรับคาํทา้กนัแลว้ก็

ถือเป็นอนัสละขอ้ต่อสูอื้นทงัหมด ซึงนกักฎหมายกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่อกรณีนีว่าผูเ้ชียวชาญมี

บทบาทความสาํคญัต่อคดีเป็นอยา่งยงิโดยเห็นดว้ยร้อยละ 46.86 และเห็นดว้ยอยา่งยิงร้อยละ 45.87

ถา้รวมคะแนนความเห็นทีเป็นไปในทางเดียวกนัก็จะอยู่ทีร้อยละ 92.73 กลบัน้อยกว่าคะแนนใน

สองขอ้ก่อนหนา้นีทีมีค่าคะแนนรวม ร้อยละ 97.30 ห่างกนัร้อยละ 4.57 ทงัทีประเด็นเรืองการทา้กนัใน

คดีแพ่งศาลให้ความสาํคัญต่อผลการตรวจพิสูจน์จากผูเ้ชียวชาญมากทีสุดถึงขนัใชต้ดัสินคดีได ้

ในขณะทีสองขอ้แรกศาลใหน้าํหนกัเพียงเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสิน 

 ประเด็นทีสาม 

 ความเชือมนัทีว่าผลการตรวจวตัถุพยานประเภทเอกสารของผูเ้ชียวชาญเป็นทียอมรับ

ได ้มีผูที้เห็นดว้ย ร้อยละ 66.67 เห็นดว้ยอย่างยิงร้อยละ 17.82 มีผูที้ไม่แน่ใจร้อยละ 14.52 ซึงมีผูที้

ไม่เห็นดว้ยสองรายคิดเป็นร้อยละ 0.66 และผูที้ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิเพียงรายเดียว คิดเป็นร้อยละ 0.33  

 และอีกเรืองทีเชือมโยงเกียวขอ้งกนัคือ ความเชือมนัว่าผูที้ปฏิบติัหน้าทีในการตรวจ

พิสูจน์เอกสารปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัยแ์ละเชือถือได ้โดยมีผูที้เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 47.85 

เห็นดว้ยอยา่งยงิร้อยละ 17.82 ไม่แน่ใจร้อยละ 33.99 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 0.33  

 จะสังเกตเห็นได้ว่า  ทังเรืองการยอมรับในผลตรวจ และเรืองความเชือมั นใน          

ความซือสตัยสุ์จริตของผูต้รวจเป็นเรืองทีสมัพนัธก์นั เพราะถา้คิดว่าผูเ้ชียวชาญไม่สุจริตก็ไม่น่าจะมี
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การยอมรับผลการตรวจพิสูจน์ หรือถา้คิดว่าผลการตรวจเชือถือไม่ได ้ก็ไม่น่าจะเชือว่าผูเ้ชียวชาญ

ปฏิบติัหนา้ทีโดยสุจริต ซึงผลทีไดจ้ากการวิจยั นกักฎหมายผูท้าํแบบสอบถามทีอยู่ในกลุ่มเห็นดว้ย

อยา่งยงิกบัทงัสองกรณีนีมีจาํนวนเท่ากนัคือร้อยละ 17.82 แต่ความเชือมนัของนกักฎหมายในกลุ่มที

เห็นดว้ย ต่อเรืองความซือสตัยสุ์จริตของผูเ้ชียวชาญ เมือเทียบกบัเรืองความยอมรับในผลการตรวจ 

กลบัลดลงจากร้อยละ 66.67 ไปอยูที่ร้อยละ 47.85 แต่ค่าเฉลียในความไม่แน่ใจกลบัเพิมขึนจากร้อย

ละ 14.52 เป็นร้อยละ 33.99   

 จากปรากฏการณ์นีผูว้ิจยัมองว่า ความเชือมนัของกลุ่มทียอมรับในผลการตรวจของ

ผูเ้ชียวชาญน่าจะหมายถึงการยอมรับต่อตวัผูเ้ชียวชาญในเชิงความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ

ในศาสตร์เฉพาะ และมีคุณค่าในเชิงพิสูจน์ ซึงมีหลักการทางวิชาการรองรับและมีขันตอน

ดาํเนินการทีเป็นวิทยาศาสตร์เชือถือได้ แต่เมือพูดถึงความซือสัตยสุ์จริตของตัวผูเ้ชียวชาญทีทาํ

หนา้ทีในการตรวจพิสูจน์แลว้ ความเชือมนักลบัลดระดบัลง และมีความไม่แน่ใจเพิมมากขึน นั น

หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเชือมนัในตวัผูเ้ชียวชาญแต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัรู้สึกว่ามีปัจจัย

ภายนอกบางอยา่งทีจะทาํใหผู้เ้ชียวชาญไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีไดด้ว้ยความซือสตัยสุ์จริต 

 แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มตวัอยา่งก็ยงัมีความเห็นต่อความเชือมนัโดยรวมของผูเ้ชียวชาญ

อยู่ในระดบัทีสูงในแทบทุกดา้น ซึงหลงัจากมีการสัมภาษณ์นักกฎหมายในเชิงลึก ผูท้าํวิจัยเองก็

พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามยงัมีประสบการณ์ไม่ยาวนานนัก เมือเทียบกบัผูใ้ห้ขอ้มูล

สําคัญกลุ่มทีผูว้ิจัยสัมภาษณ์ ซึงมีประสบการณ์มากกว่าในงานด้านกระบวนการยุติธรรมทีมี       

การสืบพยานประเภทผูเ้ชียวชาญดา้นการพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารมีประสบการณ์ทีไดส้ัมผสั

กบัผูเ้ชียวชาญและการส่งตรวจพิสูจน์เอกสารปัญหาซึงการต่อสูค้ดีความกนัในชนัศาลยงัมีเหตุปัจจยั

อีกมากมายทีอาจทาํให้ตัวผูเ้ชียวชาญถูกคัดค้าน หรือทําให้ผลการตรวจพิสูจน์ขาดความน่าเชือถือ 

แมก้ระทงัมีการดาํเนินวิธีการทางกฎหมายทีทาํให้ไม่สามารถนาํผลการตรวจพิสูจน์มาเปิดเผยต่อ

ศาลไดแ้ละในส่วนกรณีทีไม่ไดเ้ป็นคดีขึนสู่ศาลก็ยงัมีปัจจยัในเรืองความยุ่งยากในการหาตวัอย่าง

ลายมือ ลายมือชือ มาใหผู้เ้ชียวชาญทาํการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ ซึงผลการตรวจพิสูจน์อาจไม่ได้

ผลสรุป หรืออาจไดผ้ลสรุปทีผดิเพียนไปจากความจริงโดยสุจริตก็เป็นไดป้ระสบการณ์เหล่านีผูว้ิจยั

เชือว่ายงัไม่เป็นทีปรากฏต่อนักกฎหมายกลุ่มทีตอบแบบสอบถาม จึงไดมี้ความเห็นไปในทางทีมี

ความเชือมนัต่อผูเ้ชียวชาญแทบทุกดา้น และไม่มีขอ้เสนอแนะเพิมเติมใด  ๆหลงัแบบสอบถาม 
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3.  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวจิยัในครังน ี

 1. ควรจะมีองคก์รวิชาชีพของผูเ้ชียวชาญทางดา้นการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 

เช่นเดียวกบั แพทยสภา หรือสภาทนายความ เพือควบคุมดูแลความประพฤติ และสนับสนุนเรือง

จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติัหน้าทีของผูเ้ชียวชาญ

ดา้นนิติวิทยาศาสตร์และชีขาดตดัสินในกรณีทีผูเ้ชียวชาญในศาสตร์ประเภทเดียวกนั มีความเห็น

ขดัแยง้ในการตรวจพิสูจน์เรืองเดียวกนั และควรมีการกาํหนดบทดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงต่อ

กรณีทีพบความประพฤติทีไม่เหมาะสมของผูเ้ชียวชาญ และไดมี้การสืบสวน สอบสวนเป็นทีแน่ชดั

แลว้ว่าเป็นความจริง 

 2. ควรมีการกาํหนดการเขียนรายงานผลการตรวจพิสูจน์ใหเ้ป็นรูปแบบมาตรฐาน และ

ให้รายละเอียดได้ชัดเจนเพียงพอทีผูที้เกียวข้องในคดีความจะสามารถทาํความเข้าใจได้ เช่น 

ผูเ้ชียวชาญไดใ้ชห้ลกัเกณฑใ์นเรืองใดบา้งในการตรวจพิสูจน์ เพราะเหตุใดจึงใชห้ลกัเกณฑ์ในเรือง

นันกบัเอกสารปัญหา และเมือเปรียบเทียบเอกสารตวัอย่างกบัเอกสารปัญหาแลว้มีความสมบูรณ์

ตามหลกัเกณฑ ์หรือผดิเพียนไปจากหลกัเกณฑที์อา้งนันอย่างไร แลว้ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นต่อผล

การตรวจพิสูจน์ทีไดน้นัอยา่งไร ซึงควรจะอธิบายความเห็นใหว้ิญ ูชนเขา้ใจไดพ้อสงัเขป 

 3. ผูว้ิจยัเห็นว่าสถาบนัทีมีการฝึกอบรมและให้การศึกษาดา้นกฎหมาย ควรมีการเพิมเติม

หลกัสูตรการศึกษาดูงานทางดา้นงานตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพือเพิมเติมวิสัยทศัน์ของนัก

กฎหมายใหก้วา้งไกลยงิขึน และในศาลจาํลอง ควรมีการเพิมเติมคดีตวัอย่างทีมีการใชผ้ลการตรวจ

พิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารโดยผูเ้ชียวชาญ เพือใหน้กัศึกษาวิชากฎหมายไดศึ้กษาแง่มุม ช่องทาง 

กลอุบายทางขอ้กฎหมาย และปัจจยัทีจะทาํให้ความเห็นของผูเ้ชียวชาญเกิดความเบียงเบนไปจาก

ความเป็นจริงทีอาจเกิดขึนไดก้บัผลการตรวจพิสูจน ์

 4. ควรมีกฎหมายบังคับเจ้าของลายมือชือเพือให้ความร่วมมือในการส่งตัวอย่าง

เปรียบเทียบใหผู้เ้ชียวชาญตรวจพิสูจน์ หรือมิฉะนนัใหถื้อว่าเป็นลายมือ ลายมือชือของผูน้นัจริง 

  ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

 1. ศึกษาเพิมเติมจากกลุ่มตวัอย่างอืนทีมีความเกียวขอ้งกบังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

 2. กาํหนดกลุ่มตัวอย่างให้เป็นกลุ่มทีมีประสบการณ์ด้านการทาํงานมาเป็นระยะ

เวลานาน 
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แบบสอบถาม 

เรือง   ความเชือมนัของนักกฎหมายทีมต่ีอผู้เชียวชาญด้านการตรวจพสูิจน์การปลอมแปลงเอกสาร: 

ศึกษาเฉพาะกรณนีักกฎหมายทีเข้ารับการฝึกอบรมวชิาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที 43 

 แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษา ความเชือมั นของนักกฎหมายทีมีต่อ

ผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารโดยศึกษาเฉพาะกรณีนักกฎหมายทีเขา้รับ

การฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที 43 เพือให้งานวิจยั ดงักล่าวสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ทีตงั

ไวท้างผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและผูว้ิจัย 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือทีดีของท่าน มา ณ ทีนีดว้ย 

คาํชีแจง โปรดเติมคาํลงในช่องว่างและใส่เครืองหมาย  ลงในหนา้ขอ้ความทีตรงกบัสภาพที

เป็นจริงของท่านมากทีสุด 

ตอนที1 ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

  ชาย    หญิง 

2.  อาย ุ

  ไม่เกิน 25 ปี    36-45 ปี 

   26-35 ปี    46-55 ปี 

3.  คุณวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  นิติศาสตร์   รัฐศาสตร์ 

  รัฐประศาสนศาสตร์   อืนๆ(ระบุ)....................................... 

4. การศึกษาอบรมเพิมเติม (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขา................................................... 

  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขา................................................... 

  เนติบณัฑิต 

  อืนๆ(ระบุ)................................................................................................. 

5.  สถานภาพการสมรส 

  สมรสแลว้   ยงัไม่สมรส 
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6.  ท่านเคยเขา้รับการอบรมหลกัสูตรการตรวจพิสูจน์เอกสารหรือไม่ 

  เคย    ไม่เคย 

7.  ท่านรู้จกัเป็นการส่วนตวักบัเจา้หนา้ทีกองพิสูจน์หลกัฐานหรือไม่ 

  ไม่รู้จกั    

      รู้จกั         กรุณาระบุ   เพือน 

                                                                ติดต่องาน 

                                                                ญาติ 

                                                                อืนๆ โปรดระบุ.......................................... 
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ตอนที 2  ความเชือมนัของนกักฎหมายทีมต่ีอผู้เชียวชาญด้านการตรวจพสูิจน์การปลอมแปลง

เอกสาร : ศึกษาเฉพาะกรณนีักกฎหมายทีเข้ารับการฝึกอบรมวชิาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที 43 

โปรดใส่เครืองหมาย √ ลงในช่องทีท่านเห็นดว้ยมากทีสุด 

 

ลาํดั

บ 
คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย 

อย่างยงิ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย 

อย่างยงิ 

1. 

ท่านมีความเขา้ใจในเรือง     

การตรวจพิสูจน์เอกสาร

และการปลอมแปลง 

(ลายมือและลายมือชือ) 

     

2. 

พยานเอกสารมีความน่าเชือถือ

มากกว่าพยานบุคคลหรือ

พยานดา้นอืนๆ 

     

3. 

ผูเ้ชียวชาญดา้นพยาน

เอกสารมีความสาํคญัเป็น

อยา่งมากต่อกระบวนการ

ยติุธรรม 

     

4. 

ผูต้รวจพิสูจน์เอกสาร  มี

บทบาทสาํคญัในคดีแพ่งที

โจทยแ์ละจาํเลยทา้กนัโดย

ขอใหศ้าลตดัสินตามผล 

การตรวจพิสูจน ์
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ลาํดบั คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย 

อย่างยงิ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

อย่างยงิ 

5. 

ผลการตรวจพยาน

เอกสาร ของผูเ้ชียวชาญ

ท่านคิดว่าท่านยอมรับ

ในผลการตรวจพิสูจน์ได ้

     

6. 

ท่านคิดว่าผูป้ฏิบติัหนา้ที

ในการตรวจพิสูจน์

เอกสาร ปฏิบติัหนา้ที

ดว้ยความซือสตัย ์และ

เชือถือได ้

     

7. 

ท่านคิดว่าผลการตรวจ

พิสูจน์ของผูเ้ชียวชาญ

ศาล มีส่วนช่วยใหศ้าล

สามารถใชดุ้ลยพินิจใน

การตดัสินคดีไดดี้ขึน 

     

8. 

ท่านคิดว่าผลการตรวจ

พิสูจน์เอกสารจาก

ผูเ้ชียวชาญศาล                 

 (ผูเ้ชียวชาญทีเกษียณ 

อายรุาชการแลว้ )  

ท่านยอมรับในผล 

การตรวจพิสูจนไ์ด ้
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ลาํดบั คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย 

อย่างยงิ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย 

อย่างยงิ 

9. เอกสารทีปลอมแปลงขึน 

แมจ้ะแนบเนียนอยา่งไร 

ผูเ้ชียวชาญก็สามารถ

ตรวจพิสูจน์เพือทราบ

ขอ้เท็จจริงได ้

     

10. การตรวจพิสูจน์เอกสาร

โดยผูเ้ชียวชาญมีขนัตอน

และกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ทีพิสูจน์ได้

จริง 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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แบบสัมภาษณ์ ความเชือมนัของทนายความและผูเ้ขา้อบรมวิชาว่าความทีมีต่อผูเ้ชียวชาญดา้นการ

ตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร 

…………………………………… 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

ชือ-สกุล…………………………………………อาย…ุ……….ปี ระดบัการศึกษา ........................... 

สถานทีทาํงาน………………………………………………………………………………………... 

............……………………………………………………………………………………………….. 

ประสบการณ์ดา้นการอบรมเกียวกบัการตรวจพิสูจน์เอกสาร         ไม่มี        มี หลกัสูตร................... 

ประสบการณ์ดา้นการทาํงานในอาชีพทนายความ…………………….……ปี 

 

2. ประเด็นสัมภาษณ์ 

2.1 ท่านเคยมีประสบการณ์ดา้นการส่งเอกสารให้ผูเ้ชียวชาญตรวจพิสูจน์หรือไม่ ถา้

เคยเป็นเอกสารประเภทใด ในคดีใด และใชเ้วลาตรวจนานเท่าใด รวมทงัผลการตรวจทีนาํเสนอใน

ชนัศาล ศาลไดน้าํมาพิจารณาคดีหรือไม่ ศาลมีความเห็นอยา่งไร  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ท่านมีความเชือมนัในการตรวจพิสูจน์เอกสารจากกองพิสูจนห์ลกัฐานและสถาบนันิติ

วิทยาศาสตร์หรือไม่อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………….. 
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 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 ปัญหาหรืออุปสรรคทีมีต่อการส่งตรวจพิสูจน์เอกสารของทนายความในสาํนกังาน

ของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการพฒันาแก้ไขปรับปรุงงานด้านการตรวจ

พิสูจน์เอกสารของบุคลากรในกระบวนการยติุธรรม 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

วนั/เวลา สมัภาษณ์........................................................ 

ผูส้มัภาษณ์.................................................................... 

…………………………………… 
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คาํพพิากษาฎีกาทีเกยีวข้อง 
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ตวัอย่างคาํพพิากษาศาลฎีกาทีเกยีวข้อง 

 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 8958/2550 

 ความเห็นของผูเ้ชียวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดเป็น

ความเห็นอนัหนึงเท่านัน หาเป็นการผกูมดัศาลให้ตอ้งส่งเรืองราวไปตรวจพิสูจน์เสมอไปไม่ เมือ

ศาลชนัต้นเห็นว่า ลายมือชือของจาํเลยเท่าทีปรากฏเพียงพอทีจะวินิจฉัยคดีได้ จึงปฏิเสธไม่ส่ง

ลายมือชือของจาํเลยไปตรวจพิสูจน์ ยอ่มอยูใ่นดุลพินิจของศาลชนัตน้ตามทีเห็นสมควร การทีศาล

ชนัตน้วินิจฉยัคดีไปโดยไม่ไดส่้งลายมือชือของจาํเลยทงัสองไปตรวจ พิสูจน์จึงชอบแลว้ 

 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 3993 - 3994/2551 

 การวินิจฉยัลายมือชือในเอกสารว่าเป็นลายมือชือปลอมหรือไม่ ไม่มีกฎหมายบงัคบัว่า

ศาลตอ้งฟังขอ้พิสูจน์จากผูเ้ชียวชาญแต่อยา่งใด และสิงใดทีบุคคลธรรมดาอาจตรวจเห็นไดแ้ลว้ศาล

ก็ย่อมตรวจเห็นเองได ้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงมีอาํนาจตรวจสอบลายมือชือของจาํเลยในเอกสาร

หลายฉบบัในสาํนวนเปรียบเทียบกนั เพือวินิจฉัยชีขาดว่าลายมือชือผูกู้ใ้นหนังสือสัญญากูย้ืมเงิน

ไม่ใช่ลาย มือชือของจาํเลยได ้  

 คาํพิพากษาฎีกาที 3894/2525  

 จาํเลยกับพวกทาํพินัยกรรมปลอมขึน แลว้ส่งอา้งเป็นพยานต่อศาล แมผู้ช้าํนาญการ

พิเศษตรวจพิสูจน์ลงความเห็นไม่ได ้ก็มีสภาพเป็นพินัยกรรม เมือนาํส่งอา้งเป็นพยานต่อศาล ผิด

ฐานใช้พินัยกรรมปลอมอีกกระทงหนึง ไม่ใช่กรณี มาตรา 81 แม้จ ํา เลยกระทําในฐานะ 

“ทนายความ” ก็มีความผดิฐานเป็นตวัการร่วมกนัใชพิ้นยักรรมปลอมตามมาตรา 83 

 คาํพิพากษาศาลฎีกาที  1424/2554 

 รายงานการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลกัฐานโดยความเห็นของผูเ้ชียวชาญระบุว่าได้

ตรวจพิจารณาลายมือชือผูใ้ห้สัญญาและผูเ้ริมก่อการทีมีดอกจนัสีแดงในบนัทึกขอ้ตกลงเอกสาร

หมาย จ.1 แผ่นที 1 และคาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดัเอกสารหมาย จ.23 เปรียบเทียบกบัตวัอย่าง

ลายมือชือ สาํเนาลายมือชือ และลายมือชือของนายวรวตัน์ ตามทีระบุไวเ้อกสารตวัอย่างขา้งตน้ ดู

โดยละเอียดแลว้ปรากฏว่ามีคุณสมบติัของการเขียนรูปร่างลกัษณะของตวัอกัษรแตกต่างกนัดงัได้

ชีใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งในภาพแสดงประกอบรายงานการตรวจพิสูจน์ที พ.415/2545 จาํนวน 4 แผ่น 

รวม 9 ภาพ แต่เนืองจากมีบางส่วนของตวัอกัษรบางตัวเขียนเป็นคนละแบบกันและลายมือชือ

ตวัอยา่งหนึงเป็นสาํเนาเอกสาร ในกรณีนีลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ลายมือชือของบุคคลคนเดียวกนั

นนั เห็นว่า ลายมือชือของจาํเลยทีเขียนต่อหนา้ศาลเพือส่งไปตรวจพิสูจน์ทีกองพิสูจน์หลกัฐานนัน

เป็นการจงใจเขียนใหแ้ตกต่างกบัลายมือชือของจาํเลยเดิมเพือทีจะให้กองพิสูจน์หลกัฐานยืนยนัว่า
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ลายมือชือจาํเลยทีลงชือต่อหนา้ศาลมิใช่ลายมือชือของจาํเลยในเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 แผ่นที 3 

เพราะจะเห็นไดว้่าลีลาการเขียนแตกต่างกนัมากมาย โดยลายมือชือจาํเลยทีลงลายมือชือต่อหน้าศาล 

ตวั ว จาํเลยลากหางยาวเพือให้แตกต่างจากลายมือชือโดยปกติของจาํเลย เมือประจกัษ์ชดัแจง้ว่า

จาํเลยใชลี้ลาการเขียนลายมือชือเพือให้แตกต่างไปจากของเดิม รายงานการตรวจพิสูจน์จากกอง

พิสูจน์หลกัฐานจึงยงัไม่มีเหตุผลเพียงพอทีจะฟังหกัลา้งพยานหลกัฐานโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยกฟ้องจาํเลยนนัไม่ตอ้งดว้ยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทกฟั์งขึนบางส่วน 

           พิพากษาแกเ้ป็นว่า จาํเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173, 175 เป็น

ความผดิหลายกรรมใหเ้รียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานแจง้ความเท็จ 

จาํคุก 1 ปี ฐานฟ้องเท็จ จาํคุก 1 ปี รวมจาํคุก 2 ปี นอกจากทีแก้ให้เป็นไปตามคาํพิพากษาศาล

อุทธรณ์ 

 คาํพิพากษาศาลฎีกาที  3117/2535   

  แมผู้เ้ชียวชาญกองพิสูจน์หลกัฐานจะมีความเห็นว่าลายมือชือของจาํเลยในเอกสารต่างๆ 

กบัลายมือชือของจาํเลยในสญัญากูไ้ม่ใช่ลายมือชือของคนเดียวกนัก็ตาม แต่โจทกจ์าํเลยไม่ไดต้กลง

ทา้กนัใหถื้อความเห็นของผูเ้ชียวชาญเป็นขอ้แพช้นะความคิดเห็นตามหลกัวิชาของพยานผูเ้ชียวชาญ

เป็นพยานทีศาลรับฟัง แต่มิใช่ว่าผูเ้ชียวชาญใหค้วามเห็นอยา่งไรศาลตอ้งฟังตามนนัเสมอ 

 ในกรณีทีมีการท้ากันโดยคู่ ความ ให้มีการตัดสินโดยยึดเอาตามความเห็นของ

ผูเ้ชียวชาญ บทบาทของผูเ้ชียวชาญยอ่มเปลียนแปลงไป ความเห็นของผูเ้ชียวชาญจะเป็นสิงชีขาดคาํ

พิพากษา 

 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 12183/2547 

 โจทก์จาํเลยทา้กนัว่า ให้ศาลส่งลายมือชือของจาํเลยในสัญญากู้กบัตวัอย่างลายมือชือ

ของจาํเลยไปให้ ผูเ้ชียวชาญตรวจพิสูจน์ ถา้ผูเ้ชียวชาญลงความเห็นว่าลายมือชือในสัญญากูเ้ป็น

ลายมือชือของจาํเลย จริง จาํเลยยอมแพค้ดี ถา้ไม่ใช่ลายมือชือของจาํเลย โจทก์ยอมแพค้ดี ศาลส่ง

เอกสารดงักล่าวไปให้ผูเ้ชียวชาญทาํการตรวจพิสูจน์แลว้ ผูเ้ชียวชาญลงความเห็นว่า น่าจะเป็น

ลายมือชือของบุคคลคนเดียวกนั ดงันี ความเห็นของผูเ้ชียวชาญเป็นการยืนยนัหรือทาํนองยืนยนัว่า

เป็นลายมือชือของ จาํเลยตรงตามคาํทา้ของโจทกจ์าํเลยแลว้ จาํเลยจึงตอ้งเป็นฝ่ายแพค้ดี  

 อยา่งไรก็ตาม ทนายความ คือผูที้จะแนะนาํให้คาํปรึกษาแก่ตวัความ และวางแผนต่อสู้

คดี มีบทบาทในการเสาะแสวงหาพยาน หลกัฐาน เพือนาํเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม  ซึงทนายความ

ยอ่มตอ้งมีความเชือมนัต่อผูเ้ชียวชาญอยา่งเพียงพอเสียก่อน จึงจะนาํพยานผูเ้ชียวชาญเขา้สู่ศาลเพือ
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เพิมนาํหนกัใหฝ่้ายของตน เวน้แต่เมือศาลเลง็เห็นความจาํเป็นผูเ้ชียวชาญอาจเขา้สู่กระบวนการศาล

ไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นคู่ความ  

 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 58/2531ในกรณีทีศาลเห็นว่าจาํเป็นทีจะตอ้งตงัผูเ้ชียวชาญเพือ

ตรวจเอกสารในสาํนวน และศาลเห็นสมควร ศาลก็ย่อมใชอ้าํนาจของศาลเองทีมีอยู่ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 99 ส่งเอกสารนันไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจ

พิสูจน์ได้โดยไม่จาํต้องให้คู่ความฝ่ายหนึงฝ่ายใดยืนบญัชีระบุพยานหรือระบุชือ

ผูเ้ชียวชาญ 
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ภาพที 2 แสดงการสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มลู 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ – สกุล  สิบตาํรวจตรีจิราย ุทศันิยม 

ทีอยูปั่จจุบนั   102 จ หมู่ 3 แขวงบางขนุเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 

ประวติัการศึกษา 
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   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

 พ.ศ. 2554  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์  
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ประวติัการทาํงาน 
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