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บทคดัย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับ

ความจ าเป็นในการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2)  เพ่ือศึกษามาตรการทาง

กฎหมายเปรียบเทียบแนวทางการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ไทยกบัศาลในต่างประเทศ 3)  เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครอง

ที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 4) เพ่ือศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับฟังพยานผู้เช่ียวชาญ 

วิธีการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ การด าเนินการศึกษาใช้วิธีศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) โดยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พยานผู้เช่ียวชาญใน

คดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และน าข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาอย่าง

เป็นระบบ รวมทั้งศึกษาจากบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมาย บทความ ข้อมูลทาง internet รวมถึงศึกษา

ปัญหาอุปสรรคในการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  และศึกษาเปรียบเทียบ

แนวทางการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกับศาลใน

ต่างประเทศ 

สมมติฐานการศึกษา คือ การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้ันมีความ

แตกต่างจากคดีทั่วไปในประเดน็ส าคัญ คือ คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับเทคนิค

วิทยาศาสตร์ ดังน้ันผู้พิจารณาคดีประเภทน้ีจะต้องมีความรู้หรือความเข้าใจพอสมควรในเร่ืองเกี่ยวกับ

ความคิดเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมอัน

เป็นส่วนหน่ึงของข้อเทจ็จริงที่จะน ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี  เพ่ือให้ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ปัญหาการรับฟังข้อมูลและการช่ังน ้าหนักพยาน

ผู้เช่ียวชาญ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพยานผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงหากศาลปกครองน าแนวคิดพยานผู้เช่ียวชาญ

ของเครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เพ่ือน ามา

ปรับใช้ในคดีปกครองเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมของไทย  

 

 

 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ความเป็นมาและความส าคญั 

ประเทศไทยในปัจจุบันข้อพิพาทในคดีสิ่งแวดล้อมที่ ข้ึนมาสู่ศาลได้เพ่ิมปริมาณมากข้ึน 

เน่ืองจากปัญหาการเพ่ิมจ านวนประชากรและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ผืน

แผ่นดินยังคงเท่าเดิม ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ท  าให้ลักษณะของคดี

สิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน สภาพการณ์ของคดีพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีความจ าเป็นที่

จะต้องน าพยานผู้เช่ียวชาญเข้ามาในคดีเพ่ือให้ศาลได้เข้าใจเร่ืองราวความกระจ่างชัดของข้อเทจ็จริงเพ่ือ

เป็นส่วนประกอบในการใช้ดุลพินิจของศาล เพ่ือให้การวินิจฉัยช้ีขาดตัดสินคดีของศาลเป็นไปอย่าง

รอบคอบมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรม ตรงตามข้อเทจ็จริงที่เกิดข้ึน การน าพยานผู้เช่ียวชาญเข้า

มามีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยค้นหาความจริงจึงเป็นเร่ืองที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อกระบวนการ

ของศาล
1
 

 

แนวคิดเกีย่วกบัพยานผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Witness) 

พยานผู้เช่ียวชาญเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงโดยการศึกษาหรือประสบการณ์พิเศษแล้วมี

คว าม รู้ ใน เ ร่ื อ ง ร า ว เ ฉพา ะ เ ร่ื อ งสู ง ก ว่ า บุ คคลธร รมดาทั่ ว ไปที่ มิ ไ ด้ ผ่ า นก า ร ฝึกฝนอบรม 

เช่นว่าน้ัน และสามารถที่จะท าความอันแน่นอนแม่นย าหรือใช้เหตุผลที่เป็นพ้ืนฐานในการท าความเห็น

อย่างถูกต้องซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดี
2
 

ความหมายของพยานผู้เช่ียวชาญ
3
 

พยานบุคคลจ าพวกหน่ึงที่กฎหมายลักษณะพยานก าหนดหลักเกณฑ์การน าสืบพยานไว้เป็น

พิเศษ คือ พยานผู้มีความรู้ความช านาญโดยเฉพาะในแขนงใดแขนงหน่ึง โดยสภาพแล้วพยานพวกน้ีไม่ได้

เหน็เหตุการณ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเทจ็จริงในคดีโดยตรง โดยหลักจึงไม่อาจเป็นพยานในคดีได้ แต่

ความเหน็ของบุคคลเหล่าน้ีอาจท าให้ศาลสามารถวินิจฉัยข้อเทจ็จริงในประเดน็แห่งคดีได้  จึงเรียกพยาน

พวกนี้ ว่า “พยานความเหน็” (Opinion Witness) หลักเบ้ืองต้นส าหรับพยานความเหน็ คือ พยานประเภท

น้ีศาลจะไม่รับฟัง แต่ในทางปฏิบัติต้ังแต่ศตวรรษที่ 14 ศาลรับฟังความเห็นของแพทย์ในคดีท าร้าย

ร่างกาย และนับแต่กลางศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ศาลยอมรับฟังความเห็นของผู้เช่ียวชาญเป็นปกติใน

เร่ืองที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ หรือเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากกฎหมาย (Buckle V. Thomas, 1554) โดยใน

เบ้ืองแรกเหน็ว่าผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ช่วยเหลือศาล แต่ต่อมาในภายหลังถือว่าผู้เช่ียวชาญมีฐานะเหมือพยาน

                                                           
1 คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง, แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม (กรงุเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จ ากัด), น.3 
2 ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, พยานผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีสิ่งแวดล้อม,นิติศาสตร์,เสวนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาท

ทางสิ่งแวดล้อมตามระบบกฎหมายต่างประเทศ,”สองปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์สองปีนิติศาสตร์เสวนา, น.5 
3 วันชัย นวลเขียว , “การจัดให้มีระบบพยานผู้ เชี่ยวชาญในคดีปกครอง ” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์2556) น.18 

169



3 
 

ธรรมดาคนหน่ึง พยานผู้เช่ียวชาญจึงเป็นเหมือนพยานธรรมดา ดังน้ัน พยานผู้เช่ียวชาญจึงถูกซักค้านใน

ประเดน็ความรู้ ความช านาญ ความน่าเช่ือถือ ความล าเอยีง หรือความไม่อยู่กบัร่องกบัรอย 

ค าว่า พยานผู้เช่ียวชาญ หากแบ่งแยกค าออกจากกันเป็นค ากจ็ะพบว่า ค าดังกล่าวประกอบไป

ด้วยค าสองค า คือ “พยาน” และค าว่า “ผู้เช่ียวชาญ” ซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี 

พยาน ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์อธิบายว่า “สภาวะอันใด มีสภาวะรู้เห็นได้ยินโดยจริง อัน

ส าแดงซ่ึงข้อความให้ขาดสงสัยแห่งชนทั้งหลายผู้วิวาทกัน สภาวะน้ันมีช่ือว่า สักขี คือ พยาน”
4
 พยานจึงมี

ความหมายครอบคลุมไปถึงพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ 

พยาน หมายถึงหลักฐานเคร่ืองพิสูจน์ข้อเทจ็ริง ผู้ที่ รู้หรือข้อเทจ็จริงที่ใช้เป็นหลักฐานเพ่ือ

พิสจูน์ได้ บุคคลซ่ึงเหน็เหตุการณ์ ให้การในเร่ืองหรือสิ่งที่ตนได้เหน็ ได้ยินหรือได้รับรู้มาโดยวิธอีื่น
5
 

ผู้เช่ียวชาญ (Expert Witness) หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความรู้ในเร่ืองราวเฉพาะเป็นการพิเศษ 

โดยที่ความรู้รอบได้จากการศึกษา หรือจากประสบการณ์เฉพาะตนที่บุคคลธรรมดากระท าไม่ได้ หรือไม่มี

ความสามารถน้ี บุคคลซ่ึงโดยพฤติการณ์แห่งการใช้ชีวิตและการงาน มีความช านาญในการให้ความเหน็ต่อ

ปัญหาข้อพิพาท หรือช่วยเหลือศาลหรือคนธรรมดาได้เข้าใจความหมายเฉพาะเหล่านั้น
6
 

ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ  หม า ยถึ ง  ผู้ มี ค ว าม รู้ ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญ ในทา ง ศิ ลป ะ  วิ ท ย า ศ า สต ร์  

การฝีมือ การค้า หรือการงานที่ท  า หรือในกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงความเห็นของผู้น้ันอาจเป็น

ประโยชน์ในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อความในประเด็นแห่งคดี ไม่ว่าผู้น้ันจะมีอา ชีพในการงานหรือไม่ 

กต็าม 

พยานผู้เช่ียวชาญ
7
 หมายถึง พยานผู้มาเบิกความให้ความเหน็ต่อศาล ในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้

ความช านาญเป็นพิเศษในวิชาการบางอย่าง เช่น เร่ืองเกี่ยวกับอาวุธปืน การตรวจเลือด ตรวจลมหายใจ 

ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตรวจลายพิมพ์น้ิวมือ ตรวจลายเซน็ ตรวจเอกสารปลอม ตรวจศิลปวัตถุ 

ยา เช้ือโรคและไวรัสต่างๆ วัตถุมีพิษ วัตถุเคมี การตรวจบาดแผล การให้ความเหน็เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การ

เกิดอัคคีภัย การให้ความเห็นเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ การสื่อสารในระบบอื่น การก่อสร้าง การค านวณ

เคร่ืองยนต์กลไก ตลอดจนเร่ืองกฎหมายต่างประเทศ 

 

ความส าคญัของพยานผูเ้ช่ียวชาญ 

แนว คิด เกี่ ย วกับ เ ร่ื อ งคว ามส า คัญห รือความจ า เ ป็นของ ผู้ เ ช่ี ยวช าญในกระบวน 

วิธีพิจารณาความน้ัน เกิดจากการที่ศาลหรือคณะลูกขุนไม่สามารถเข้าใจประเด็นข้อเทจ็จริงบางข้อ 

                                                           

 
4 
พระไอยการลักษณะพยาน ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1, หน้า 328.  

 
5 
ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, 2554 

6
 วันชัย นวลเขยีว, “การจัดให้มรีะบบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดปีกครอง” (วิทยานพินธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2556) น.19 

 
7
 โสภณ  รัตนากร, ค าอธบิายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์คร้ังที่ 4 กรงุเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิตบิรรณาการ, 

2542 น. 444. 
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ที่เกี่ยวกบัศาสตร์หรือวิทยาการแขนงใดแขนงหน่ึง ซ่ึงต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์หรือความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจะสามารถอธิบายให้ศาลและคณะลูกขุนเข้าใจได้ ซ่ึงศาลผู้พิจารณา

พิพากษาคดีน้ันต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เป็นปัญหาในคดีน้ัน 

มาช่วยท าความเข้าใจในประเด็นที่มีความสลับซับซ้อน ซ่ึงเป็นเร่ืองนอกเหนือจากตัวบทกฎหมาย จึงมี

ความจ าเป็นที่ต้องยอมรับให้มีการน าผู้เช่ียวชาญมาให้ความเหน็ในการพิจารณาคดีที่มีความซับซ้อนและมี

ปัญหาเกี่ยวกับศาสตร์ที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความช านาญในเร่ืองน้ันได้ แม้ว่าผู้เช่ียวชาญที่มาให้

ความเหน็ดังกล่าวจะมิเป็นประจักษ์พยานผู้ที่ได้รู้ ได้เหน็ ได้ยินเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดี

น้ันโดยตรงกต็าม เพราะในบางกรณีแม้ศาลจะได้รับข้อเทจ็จริงเข้าสู่ส านวนคดีแล้วโดยพยานหลักฐานชนิด

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานที่เป็นผู้ได้รู้ ได้เหน็ ได้

ยินเหตุการณ์โดยตรงสามารถจ าเร่ืองราวหรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนได้ทั้งหมดและสามารถถ่ายทอด

เร่ืองราวน้ันออกมาได้ครบถ้วนกต็าม 

ข้อเทจ็จริงบางเร่ืองน้ันความรู้ความสามารถของผู้พิพากษายังไม่สามารถวินิจฉัยข้อเทจ็จริงน้ัน

ได้ เน่ืองจากเป็นข้อเทจ็จริงที่ต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเท่าน้ัน ซ่ึงหากศาลพิจารณา

พิพากษาคดีไปโดยไม่ตรวจสอบความเหน็ของพยานผู้เช่ียวชาญแล้ว กอ็าจส่งผลให้พยานหลักฐานน้ันๆ 

ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาลได้อย่างเตม็ที่ และอาจท าให้การวินิจฉัยช้ีขาดคดี

คลาดเคล่ือน อนัจะเกดิความไม่เป็นธรรมข้ึนได้ จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ัน

มาสื่อความหมาย อธิบาย หรือถ่ายทอดให้แก่ศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี ดังน้ัน การท า

หน้าที่ของผู้เช่ียวชาญที่ได้ใช้ความรู้ความช านาญของตนมาให้ความเห็นในคดี หรือมาสื่อความหมาย

อธิบาย หรือถ่ายทอดความรู้ความช านาญเฉพาะเร่ืองของศาสตร์แขนงใดแขนงหน่ึงในกระบวนการ

พิจารณาคดีเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลน้ัน ท าให้เหน็ได้ว่าผู้เช่ียวชาญดังกล่าวท า

หน้าที่เปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาของศาลที่เข้ามาช่วยให้ความรู้แก่ศาล เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจถึง

ข้อเท็จจริงที่ เ ป็นปัญหาในเชิงเทคนิคเฉพาะเ ร่ืองที่ปรากฏในคดีน้ัน และสามารถน าไปใช้เป็น

พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดคดีต่อไป
8
 

ดังน้ัน จึงพอสรุปความส าคัญของพยานผู้เช่ียวชาญในการให้ความเหน็ในกระบวนการพิจารณา

คดีของศาลได้ ดังน้ี 

1) เพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อเทจ็จริงในเร่ืองที่ศาลไม่อาจแสวงหามาได้เพราะไม่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญทางด้านน้ัน 

2)  เ พ่ื อ เ ป็นการ ใ ห้คว ามเห็น เ พ่ื อ ช่ วย เ ป็นที่ ป รึ กษาแก่ ศ าลในการที่ ศ าลจะท า 

ค าวินิจฉัยช้ีขาดคดี โดยความเหน็ดังกล่าวกม็ิได้ผูกพันให้ศาลต้องวินิจฉัยช้ีขาดคดีไปตามความเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ เน่ืองจากความเหน็ของพยานผู้เช่ียวชาญในกระบวนพิจารณาคดีของศาลน้ันจะเป็นเพียงการ

ให้ความเหน็เพ่ือช่วยศาลในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีเทา่น้ัน ดังน้ัน บทบาทของพยานผู้เช่ียวชาญในกระบวนวิธี

                                                           

 
8 
นาวิน มณจีันทร์, “ผู้เชี่ยวชาญในคดแีพ่ง: บทบาทและการให้ความเหน็ในศาล,” (วิทยานิพนธม์หาบณัฑติ 

คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), น. 20 
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พิจารณาคดีน้ัน จึงมิใช่การเข้าไปช้ีขาดคดีแทนศาล แต่ความเห็นของผู้เ ช่ียวชาญน้ันเป็นเพียง

พยานหลักฐานอย่างหน่ึงที่เข้าสู่ส านวนการพิจารณาคดีของศาลเท่าน้ัน โดยศาลยังมีดุลพินิจในการช่ัง

น า้หนักพยานหลักฐานและวินิจฉัยช้ีขาดคดีน้ัน
9
 

อย่างไรกต็าม ความส าคัญของพยานผู้เช่ียวชาญส าหรับแต่ละคดีน้ันย่อมมีความส าคัญมากหรือ

น้อยแตกต่างกันไป บางกรณีพยานผู้เช่ียวชาญมีความจ าเป็นมากในการช่วยให้ศาลพิจารณาในประเดน็

ส าคัญแห่งคดีและตัดสนิคดีน้ันได้ เช่น ในคดีฟ้องร้องขอให้รับเดก็เป็นบุตร ซ่ึงในการพิสูจน์ความเป็นบิดา

มารดาบุตรน้ัน จ าเป็นต้องมีการตรวจลายพิมพ์ดีเอน็เอ ซ่ึงในกรณีดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาตรวจสอบและท าความเหน็เสนอต่อศาล เพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษา

คดี แต่ในบางกรณีนอกจากพยานผู้เช่ียวชาญจะไม่มีความจ าเป็นแล้ว การยอมรับพยานผู้เช่ียวชาญกอ็าจ

ท าให้เกดิความสบัสนในการตัดสินคดีได้ ดังน้ัน กรณีที่ประเดน็ในคดีน้ันเป็นเร่ืองซ่ึงบุคคลธรรมดาสามัญ

หรือศาลมีความรู้และสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว ศาลกส็ามารถใช้วิจารณาญาณในการพิจารณา

และวินิจฉัยคดีได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ
10

  

 

คุณสมบติัความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ผู้ที่จะท าหน้าที่ เป็นพยานผู้เช่ียวชาญได้น้ัน มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของพยาน

ผู้เช่ียวชาญ ดังต่อไปน้ี
11

 

1) ความรู้ความเช่ียวชาญของบุคคลที่จะท าหน้าที่พยานผู้เช่ียวชาญจะต้องเป็นความรู้เฉพาะที่

บุคคลทั่วไปไม่มีความรู้น้ันๆ เช่น ความรู้น้ันอยู่บนหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเช่ือถือหรือไม่ 

ทฤษฎีหรือเทคนิคที่อ้างสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ และ/หรือได้รับการตรวจสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ใน

สาขาเดียวกันหรือไม่ กรณีวิธีการที่คิดค้นข้ึนใหม่หรือเทคนิคเฉพาะมีอัตราความผิดพลาดที่เกิดข้ึนมาก

น้อยเพียงใด และได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการหรือเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสาขา

น้ันๆ หรือไม่ เป็นต้น 

2)  มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในเร่ืองน้ันโดยตรง และมีอย่างเพียงพอต่อการให้

ความเหน็ในประเดน็พิพาทแห่งคดี 

3) บุคคลที่จะเป็นพยานผู้เช่ียวชาญต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี หรือไม่มีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกบัคู่ความหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในคดี 

4) เป็นผู้ที่สามารถให้ความเหน็หรือเบิกความในฐานะพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

คดีในประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองราวที่ตนมีความรู้ความช านาญโดยเฉพาะ 

                                                           

 
9 
เพ่ิงอา้ง, น. 22. 

 10 
เพ่ิงอา้ง, น. 22-23. 

 
11 
ปรัชญา  บุญประเสริฐ และคณะ, “รายงานฉบบัสมบูรณ ์แนวทางในการจัดท าระบบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดี

สิ่งแวดล้อม,” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรงุเทพมหานคร, 2554, น. 130 
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5) บุคคลน้ันหรือความเหน็ของบุคคลน้ัน ต้องมีความน่าเช่ือถือ 

6) บุคคลน้ันต้องให้ถ้อยค าหรือข้อความในข้อเทจ็จริงประเด็นแห่งคดี อยู่บนพ้ืนฐานของ

ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ และน าเสนอเฉพาะข้อคิดเห็นที่เป็นข้อเทจ็จริงจากการประเมินผลด้วย

ความรู้ และความช านาญของตนเทา่นั้น 

7) บุคคลน้ันมีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และแถลงถ้อยค าความเหน็ของตนเอง 

8) บุคคลน้ันจะต้องให้ความเหน็ พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน ทั้งในกรณีที่เหน็สอดคล้อง และ/

หรือกรณีที่เหน็ขัดแย้ง บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการ 

จากคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เช่ียวชาญที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน จะมีตัวช้ีวัดในการคัดกรอง

ทกัษะความรู้ความสามารถของบุคคลที่จะมาเป็นพยานผู้เช่ียวชาญ ดังต่อไปน้ี 

(1) วุฒิการศึกษาของผู้เช่ียวชาญเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ 

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

(2) ประสบการณ์การท างานของผู้เช่ียวชาญเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ต้อง

ให้ความคิดเหน็แก่ศาล และมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(3) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญในแวดวง

วิชาการเดียวกนัเอง
12

 

 

บทบาทการเป็นพยานผูเ้ช่ียวชาญ 

บทบาทส าคัญอีกประการหน่ึงของพยานผู้เช่ียวชาญคือเร่ืองความเป็นกลางของพยาน

ผู้เช่ียวชาญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการช่ังน า้หนักพยานผู้เช่ียวชาญ เพราะพยานผู้เช่ียวชาญที่คู่กรณีร้องขอ

ศาลให้เข้ามาในคดี อาจมีผลประโยชน์ต่อการ หรืออาจเข้ามาในลักษณะของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง  บทบาท

ที่ส าคัญประการที่สอง คือ บทบาทของพยานผู้เช่ียวชาญในการให้ความเข้าใจต่อเร่ืองที่บุคคลทั่วไปไม่

สามารถเข้าใจได้ เช่น เร่ืองเทคนิควิทยาศาสตร์ หรือแปลความจากสิ่งที่บุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถเข้าใจ

ได้ แปลความหมาย สื่อความหมายของประเดน็แห่งข้อเทจ็จริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วให้เป็นสิ่งที่บุคคล

ธรรมดา หรือศาลสามารถเข้าใจ และสามารถน าข้อเทจ็จริงไปเป็นหลักฐานทางคดีได้ 

 

บทสรุป 

ประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System)  ซ่ึงประกอบด้วย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร กระบวนการน าพยานผู้เช่ียวชาญมาใช้ในคดีต้ังแต่ต้นค่อนข้าง

จ ากัด และค่อนข้างยาก  คดีที่ศาลจะเรียกพยานผู้เช่ียวชาญเข้ามาในคดี ต้องเป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยความรู้

ความสามารถที่คนธรรมดาไม่สามารถรู้ได้ ต้องเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะด้าน และต้องผ่านการ

ทดสอบผลงาน หรือคุณสมบัติจนเป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะด้านที่พยานผู้เช่ียวชาญน้ัน 
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และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจนเป็นที่ยอมรับ ศาลถึงอนุญาตให้เข้ามาเป็นพยานผู้เช่ียวชาญ  จนถึง

การคัดค้านพยานผู้เช่ียวชาญ โดยเปิดโอกาสให้ทนายความถามค้าน หรือแสดงเอกสารหลักฐานว่าผู้ที่มา

ท าหน้าที่เป็นพยานผู้เช่ียวชาญไม่เหมาะสม  คืออนุญาตให้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาคดีก่อน และ

สามารถถูกตรวจสอบคุณสมบัติได้แม้ปฏบัิติหน้าที่แล้ว  

ประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System)  ซ่ึงประกอบด้วย 

สหพันธ์สารธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส  กระบวนการน าพยานผู้เช่ียวชาญแต่งตั้งพยาน

ผู้เช่ียวชาญเข้ามาในคดี เกดิได้ 2 กรณี คู่ความร้องขอและศาลต้ังพยานผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยเหลือศาลใน

การแสวงหาข้อเทจ็จริงประเดน็แห่งข้อเทจ็จริง ในส่วนของการคัดค้านพยานผู้เช่ียวชาญน้ัน ประเทศใน

กลุ่มระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรมีระบบคัดค้านเช่นเดียวกับผู้พิพากษา คือสามารถตรวจสอบ

คุณสมบัติพยานผู้เช่ียวชาญได้ต้ังแต่ได้รับการแต่งต้ังจากศาลว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิในการท าหน้าที่เป็น

พยานผู้เช่ียวชาญหรือไม่ และเม่ือเข้ามาเป็นพยานผู้เช่ียวชาญแล้วไม่ปฏบัิติหน้าที่ หรือปฏบัิติหน้าที่ล่าช้า

อาจถูกลงโทษจากศาลได้ สาธารณรัฐฝร่ังเศส พยานผู้เช่ียวชาญถูกคัดค้าน มี 2 กรณี 1) ถูกคัดค้านได้

ด้วยเหตุผลเดียวกบัตุลาการ โดยคู่ความต้องคัดค้านก่อนเร่ิมปฏบัิติหน้าที่ 2) พยานผู้เช่ียวชาญเหน็ว่าอาจ

มีเหตุอื่นอาจถูกคัดค้าน พยานผู้เช่ียวชาญจะต้องแจ้งให้ศาลทราบ  

ศาลปกครอง มีการแต่งตั้ งพยานผู้ เ ช่ียวชาญโดยใช้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กระบวนการแต่งตั้งพยาน

ผู้เช่ียวชาญสามารถเข้ามาในคดีได้ 2 กรณี
13
 1) เม่ือศาลเหน็สมควร 2) คู่กรณีมีค าขอ  ศาลอาจมีค าสั่งตั้ง

พยานผู้เช่ียวชาญเพ่ือศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในเร่ืองใดๆ เกี่ยวกับคดี อันมิใช่เป็นการวินิจฉัยข้อ

กฎหมาย แล้วให้ท ารายงานหรือให้ถ้อยค าต่อศาลได้   

ระเบียบฉบับน้ีใช้ทั่วไปในการด าเนินคดีปกครองของศาลปกครอง ไม่มีระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับ

พยานผู้เช่ียวชาญโดยเฉพาะบัญชีพยานผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของ

พยานผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 

ผู้วิจัย เห็นว่า การจัดท าบัญชีพยานผู้เช่ียวชาญคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง จะท าให้

กระบวนการแสวงหาข้อเทจ็จริงในประเดน็แห่งคดี มีความรวดเร็วขึ้ น เพราะเมื่อมีความจ าเป็นต้องใ ห้

พยานผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ และจะช่วยแก้ปัญหาการรับฟังพยานผู้เช่ียวชาญเพราะพยานผู้เช่ียวชาญได้

ผ่านกระบวนการคัดเลือกตรวจสอบ และทดสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการแต่งตั้งและขึ้ นบัญชีพยาน

ผู้เช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า พยานผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ และ

ความเหน็ของพยานผู้เช่ียวชาญอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยข้อเทจ็จริงของศาล ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรง

ต่อคู่กรณี พยานผู้เช่ียวชาญจึงต้องมีหน้าที่ส าคัญในการให้ความเหน็ ตามความรู้ ความสามารถ และความ
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เช่ียวชาญในการศึกษา หรือตามวิชาชีพของตน เพ่ือประกอบการพิจารณา พิพากษาคดีของศาล โดยต้อง

ปฏบัิติหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต เป็นกลาง ปราศจากอคคิ  

ผูวิ้จยัเห็นว่า ควรมีการข้ึนบญัชีพยานผูเ้ชี่ยวชาญ คือ 

1) เมื่ อเกิดความเสียหาย ต่อหน่วยงานภาครัฐต้องรับผิดชอบค่าความเสียหาย อาจ 

ท าให้พยานผู้เช่ียวชาญซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลีกเล่ียง หรือไม่ใช้ความรู้ความสามารถของ

ตนเองอย่างเตม็ที่ จึงอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือถ้าใช้ความรู้ความสามารถ

ไม่เตม็ที่อาจท าให้ไม่เกดิความเป็นธรรมแก่คู่กรณี 

2) ควรมีการ จัดท า บัญชีราย ช่ือพยานผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านสิ่ งแวดล้อม และมีการ 

วางระบบโครงสร้างบัญชีพยานผู้เช่ียวชาญ มีการจ าแนกลักษณะ ประเภท โดยจ าแนกประเภท 

ตามความรู้ ความเช่ียวชาญ เฉพาะเร่ือง มีระบบตรวจสอบคุณภาพการเป็นพยานผู้เช่ียวชาญ 

3) ควรมีการออกระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ของพยานผู้เช่ียวชาญ 

เช่น คุณสมบัติพยานผู้เช่ียวชาญ ประเภทของพยานผู้เช่ียวชาญ ค่าตอบแทนพยานผู้เช่ียวชาญ 

4) ศาลใช้ดุลพิพิจรับฟังและช่ังน า้หนักพยานและหลักฐาน ถึงแม้ไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์

ที่แน่ชัด ในเร่ืองที่ศาลจะรับฟังพยานผู้เช่ียวชาญ แต่คุณสมบัติอย่างหน่ึงที่ศาลต้องรับฟังพยานผู้เช่ียวชาญ 

คือ เป็นความเหน็เชิงวิชาการหรือเร่ืองที่ต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถเข้าใจ

ได้ อาจเป็นเร่ืองเฉพาะของผู้ที่ศึกษา หรือท างานเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

5) พยานผู้เช่ียวชาญต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นผู้ให้ความเหน็ในการพิจารณาคดี

สิ่งแวดล้อม ว่าความเหน็ของพยานผู้เช่ียวชาญมีส่วนส าคัญในการพิจารณาพิพากษาคดี เพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรมตามความมุ่งหมายของศาล 

6) ท าให้เกดิมีระบบตรวจสอบการท างานของพยานผู้เช่ียวชาญ ในกรณีที่พยานผู้เช่ียวชาญขอ

ข้ึนบัญชีเป็นพยานผู้เช่ียวชาญต่อศาล 
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