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 จากการท่ีไดศึกษาปญหาในการใชสิทธิของคนพิการในการทําพินัยกรรมและการเปน
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เปนผูพิการกับการจัดการทรัพยมรดก และปญหาเกี่ยวกับสิทธิในการเขาเกี่ยวของกับพินัยกรรม  
ซ่ึงเปนปญหาและอุปสรรคของคนพิการทั้งในฐานะผูทําพินัยกรรมและผูรับพินัยกรรม รวมถึงสิทธิ
คนพิการในการเปนพยานในพินัยกรรมและการเปนผูจัดการมรดก ซ่ึงนอกจากบทบัญญัติของ
กฎหมายในเร่ืองพินัยกรรมจะไมครอบคลุมแลว คนพิการยังตองเผชิญกับทัศนคติของบุคคลท่ัวไป
ท่ีไมเคารพสิทธิของคนพิการในการจัดการทรัพยสินตามสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีคนพิการควรไดรับตาม
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อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตบางฉบับ
และปจจุบัน 

 จากปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางการแกไขประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยในเร่ืองพินัยกรรม รวมไปถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับคนพิการและผูดูแลคนพิการ เพื่อ
เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนพิการสามารถทําพินัยกรรม รวมไปถึงการจัดการทรัพยมรดก
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเทาเทียมกับบุคคลซ่ึงมีสภาพรางกายสมบูรณ หากมีกฎหมายหรือกลไก
ท่ีคอยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการในการทําพินัยกรรมและการเปนผูรับ
พินัยกรรมแลว คนพิการก็จะสามารถใชสิทธิในเร่ืองพินัยกรรมไดเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป  
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ABSTRACT 
 
 According to the provision on testament in the Civil and Commercial Code, the 
testament can be categorized into five forms. Even though, as prescribed by law, there are various 
forms of testament for a testator to choose, the provision intends to be applied with testator with 
full capacity, and hardly including disabled persons. Literally, disabled persons are a part of 
society and they shall exploit their rights equal to people with full capacity. The provision within 
the law does not fully extend and protect the disabled persons, since the disability can be 
classified into many categories such as the 6 categories of disabled persons stated by the Ministry 
of Social Development and Human Security and the 9 categories of disabled persons stated by the 
Ministry of Education. Therefore, various kinds of disability cause problems and hindrance for 
disabled persons in being testators and legatees under the prescribed law. 
 According to the study in problems relating to the exercise of rights by disabled 
persons in making testament and being a legatee and from interviews with personnel having duty 
concerning disabled persons and preparing testament such as a legal officer at Thailand 
Association of the Blind, and a governing officer at Bangkapi District Office, problems about 
disabled persons in being a testator and a legatee under Thai law are: the problem on qualification 
of being witness in the testament; the problem in proving the authentication of testament and 
documents; the problem on remaining testament; the problem of a disabled person as a legatee 
and the management of estate; the problem about rights related to testament; including rights of 
disabled persons in being witness and the administrator of estate. The provision of law does not 
fully protect the disabled persons, and the disabled persons still confront with negative attitude in 
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disrespecting their rights in administering the estate against their principal rights under the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 and the Thai Constitution.   
 As aforementioned, the writer recommends that the Civil and Commercial Code 
concerning testament and other related laws be amended in order to promote and support the 
disabled persons by enabling these disabled persons to make a testament and effectively manage 
the estate as those having full capacity. Consequently, if there is a law or any other mechanism to 
assist and facilitate the disabled persons to make the testament and to be the legatee, they will be 
able to exercise their rights related to testament equal to other people in society. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในสังคมหน่ึงๆ ยอมมีประชากรท่ีหลากหลาย สังคมไทยแมเปนประเทศเล็กๆ เม่ือเทียบ
กับนานาอารยประเทศ แตก็มีความหลากหลายเชนกัน คนพิการเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยใน
ปจจุบันและมีอยูเปนจํานวนมากไมวาจะเปนในสังคมเมืองใหญหรือสังคมชนบท และมีแนวโนมท่ี
จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตามจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากโรคภัยไขเจ็บ กรรมพันธุ 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย มลภาวะจากส่ิงแวดลอม ความยากจนและการรักษาพยาบาลท่ีไมถูกวิธี เปนตน1 
 เม่ือกลาวถึงคนพิการแลว ในทัศนะคติของคนท่ัวไปจะมองวาคนพิการเปนผูท่ีมีรางกาย
ไมสมประกอบ เชน ตาบอด หูหนวก-เปนใบ แขน-ขาขาด เปนตน และไมสามารถกระทําการใดๆ
ไดดวยตนเอง การท่ีคนพิการจะดําเนินการใดๆ จะตองมีผูดูแลคนพิการทําแทนหรือตองพึ่งพาอาศัย
ญาติพี่นองหรือบุคคลอ่ืน หรือในบางคร้ังคนพิการก็ถูกมองวาเปนคนเสมือนไรความสามารถ อัน
เนื่องมาจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 322 ทําใหคนท่ัวไปมองวาคน
พิการเปนคนเสมือนไรความสามารถโดยตัดสินเพียงสภาพรางกายท่ีไมสมบูรณ ไมไดมองถึงระดับ
ความพิการวามากนอยเพียงใด สามารถจัดการงานไดเองหรือไม แทจริงแลว คําวา “คนพิการ” มี
ความหมายกวางขวางมาก โดยมีการใหนิยามไว ดังนี้ 
 1. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 คําวา “พิการ” หมายถึง 
เสียอวัยวะ มีแขน ขา เปนตน เสียไปจากสภาพเดิม3 

                                                            
1 จาก ทางสูความสําเร็จของคนพิการ (น. 7), โดย  ขนิษฐา  เทวินทรภักติ, 2539, กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห. 
2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 32 วรรค 1 บัญญัติวา “บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิต 

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ หรือติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอื่นใดทํานอง
เดียวกันน้ัน จนไมสามารถจะจัดทําการงานโดยตนเองได หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแกทรัพยสิน
ของตนเองหรือครอบครัว เมื่อบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 28 รองขอตอศาล ศาลจะส่ังใหบุคคลนั้นเปนคน
เสมือนไรความสามารถก็ได” 

3 จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (น. 786), โดย ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, กรุงเทพฯ:  
นานมีบุค พับบลิเคช่ัน. 
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 2. ตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการ ค.ศ. 2006 “คนพิการ” 
หมายความรวมถึง บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา หรือทางประสาทสัมผัสใน
ระยะยาว ซ่ึงเม่ือมีปฏิสัมพันธกับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มท่ี
และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานท่ีเทาเทียมกับบุคคลอ่ืน4 
 3.  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  2550 “คน
พิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวน
รวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การส่ือสาร จิตใจ 
อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดาน
ตางๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหน่ึงดานใด เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ ตาม
ประเภทและหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
ประกาศกําหนด5 
 ความหมายของคําวา “คนพิการ” ท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 ก็มีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 ท่ีแสดงใหเห็นวารัฐพยายามสรางกลไกท่ีจะใหคนพิการไดปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป ในชีวิตของคนๆ หนึ่ง ตั้งแตเกิด
จนตาย ยอมตองทํานิติกรรมตางๆ มากมาย คนพิการก็มีสิทธิและเสรีภาพในการทํานิติกรรม 
เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป แตเนื่องจากมีสภาพรางกายท่ีไมสมบูรณ บางคร้ังอาจสงผลกระทบตอการ
ทํานิติกรรมบางประเภทท่ีกฎหมายบัญญัติใหปฏิบัติตาม โดยเฉพาะนิติกรรมท่ีมีความสําคัญก็จะถูก
กฎหมายกําหนดใหมีกฎเกณฑท่ีเครงครัดอันอาจเปนอุปสรรคตอการทํานิติกรรมดังกลาว อีกท้ัง
สังคมก็ถูกความเช่ือบางอยางครอบงํา ทําใหคนพิการไมอาจทํานิติกรรมบางประเภทได ท้ังท่ีคน
พกิารดังกลาวมีความสามารถท่ีจะจัดการตางๆ ไดดวยตนเอง 

                                                            
4 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 Article 1: 
 The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal 

enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote 
respect for their inherent dignity. 

 Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory 
impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in 
society on an equal basis with others. 

5 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, มาตรา 4. 
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 พินัยกรรม คือ นิติกรรมอยางหน่ึง อันเปนคําส่ังสุดทายของบุคคลท่ีตองการจะยก
ทรัพยสิน สิทธิตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือแบงทรัพยสินของตนใหแกผูรับพินัยกรรรม หรือวาง
ขอกําหนดเกี่ยวกับทรัพยสินของตนอันจะมีผลเม่ือตนตายแลว หรือในกรณีอ่ืนๆ อันจะใหเกิดเปน
ผลบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตายแลว 
 คนพิการซึ่งมีทรัพยสินยอมมีความประสงคท่ีจะจัดการทรัพยสินนั้นดวยตนเองตาม
สิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงกฎหมายไมไดหามมิใหคนพิการทําพินัยกรรม แตเม่ือพินัยกรรมเปนนิติกรรม
ท่ีสําคัญเพราะกระทบตอทรัพยสินของบุคคล กฎหมายจึงมีหลักเกณฑ มีการกําหนดรูปแบบของ
พินัยกรรม ซ่ึงหากผูทําพินัยกรรมไมไดปฏิบัติตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว พินัยกรรมดังกลาว 
ก็จะไมมีผลตามเจตนา และกอใหเกิดความยุงยากในการจัดสรรท่ีจะไมเปนไปตามความประสงค
ของเจามรดก โดยท่ัวไปแลว หากไมมีการทําพินัยกรรม มรดกกองนั้นก็จะตกทอดไปยังทายาทโดย
ธรรมตามลําดับ แตหากมีการทําพินัยกรรมไว ทรัพยมรดกยอมตกแกทายาทตามท่ีมีการระบุไวใน
พินัยกรรม 
 คนพิการซ่ึงมีสภาพรางกายไมสมประกอบอันเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตไมมาก 
ก็นอย แตรัฐก็พยายามสรางกลไกตางๆ เพื่อสนับสนุนใหคนพิการสามารถดําเนินชีวิตและรวม
กิจกรรมทางสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณ ในเร่ืองพินัยกรรมนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดหามมิใหคนพิการทําพินัยกรรม เพียงแตมีหลักสําคัญผูเยาว
จะทําพินัยกรรมไดเม่ือมีอายุสิบหาปบริบูรณ6 และมีประเด็นในเร่ืองความสามารถของผูทํา
พินัยกรรมนั้นใหพิจารณาแตในเวลาท่ีทําพินัยกรรมเทานั้น ความสามารถของผูรับพินัยกรรมให
พิจารณาแตในเวลาท่ีผูทําพินัยกรรมตายเทานั้น7 ดังนั้น แมวาสภาพรางกายไมสมบูรณ เชน ตาบอด 
หูหนวก เปนใบ แขน-ขาขาด แตมีอายุสิบหาปบริบูรณ มีสติสัมปชัญญะและมีความสมัครใจท่ีจะทํา
พินัยกรรมก็สามารถทําไดตามกฎหมาย แตอยางไรก็ตามในมุมมองของบุคคลท่ัวไปท่ีมักจะเห็นวา
คนพิการไมสมประกอบ จะตองมีบุคคลดูแลหรือจัดการในเร่ืองทรัพยสินแทน หรือแมกระท่ังการ
ทํานิติกรรมเล็กๆ นอยๆ เชน การขอทําบัตร ATM เพื่อถอนหรือโอนเงินจากตูอัตโนมัติของธนาคาร 
การขอเปดบัญชีเงินฝาก รวมท้ังการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ เปนตน คนพิการมักจะถูกพนักงาน 
หรือเจาหนาท่ีปฏิเสธ โดยอางวาคนพิการจะตองมีบุคคลมารับรองหรือใหญาติพี่นองของคนพิการ
ทําแทน ซ่ึงคนพิการก็เปนบุคคลท่ัวไปท่ีตองการทําธุรกรรมทางการเงินหรือมีเร่ืองสวนตัวท่ี
ตองการทําดวยตนเอง ไมตองการใหบุคคลอ่ืนรับรู เนื่องจากเปนทรัพยสินสวนตัวท่ีทํามาหาได 
 
                                                            

6 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 25. 
7  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1654. 
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ดวยตนเอง แตการจะนําเงินหรือทรัพยสินมาฝากธนาคารหรือตองการนําเงินออกมาใชจาย กลับตอง
ใหบุคคลอ่ืนมาอนุญาต ซ่ึงถือเปนการเลือกปฏิบัติและไมเปนธรรมแกคนพิการ เพราะแทท่ีจริงนั้น
เปนเร่ืองท่ีสามารถทําดวยตนเอง 
 พินัยกรรมเปนนิติกรรมท่ีมีความสําคัญ กฎหมายจึงกําหนดรูปแบบไวชัดเจน หากไมทํา
ตามแบบ พินัยกรรมดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ ซ่ึงสวนใหญแลวหลักเกณฑก็มีข้ึนสําหรับผูทํา
พินัยกรรมซ่ึงมีสภาพรางกายสมบูรณ ผลของการที่มีแบบท่ีชัดเจนเปนอุปสรรคสําหรับคนพิการซ่ึง
ตองการทําพินัยกรรม เพราะไมไดมีสภาพรางกายท่ีจะสามารถทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดได 
เชน ตาบอดท้ังสองขางหากจะทําพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ก็ไมสามารถทําไดเลย ตองเล่ียง
ไปทําแบบธรรมดา อีกท้ังยังมีปญหาในเร่ืองการลงลายมือช่ือท่ีกฎหมายใหความสําคัญเชนกัน คน
ตาบอดไมสามารถตรวจสอบลายมือช่ือของตนเองและของบุคคลอ่ืนไดและแมวากฎหมาย 
จะกําหนดวาสามารถใชลายพิมพนิ้วมือแทนก็ตาม หากมีกรณีท่ีผูพิการนั้นไมมีลายน้ิวมือ เชน 
พิการโดยกําเนิดไมมีแขนท้ังสองขาง หรือประสบอุบัติเหตุมือขาดท้ังสองขาง หรือไมมีนิ้วมือเหลือ
เลย จะลงลายมือช่ือไดอยางไร เนื่องจากกฎหมายใหเฉพาะการลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานลง
ลายมือช่ือรับรองไวสองคนเทาน้ันท่ีจะเสมอกับการลงลายมือช่ือ8 
 แมแตหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีบริการประชาชน เม่ือคนพิการตองการที่จะทํา
พินัยกรรมโดยทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐเขามามีสวนรวม ไดแก พินัยกรรม
แบบเอกสารฝายเมือง ทางดานหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดังกลาว คือ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอ 
เจาหนาท่ีก็ไมมีความม่ันใจในการที่จะทําหนาท่ี เพราะไมมีความรูความเขาใจในเร่ืองพินัยกรรม
อยางแนชัดวาคนพิการจะมีความสามารถทําพินัยกรรมไดหรือไม รวมถึงไมมีประสบการณการ
บริการใหแกคนพิการ อีกท้ังไมมีบริการสาธารณะที่จะใหบริการแกผูพิการทางการไดยินหรือส่ือ
ความหมาย เชน ลามภาษามือประจํา ณ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอ หรืออุปกรณเคร่ืองพิมพ
อักษรเบรลล (Braille) สําหรับชวยเหลือผูพิการทางการเห็น เปนตน นอกจากนี้ยังไมมีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจนใหแกเจาหนาท่ี ทําใหเจาหนาท่ีเกิดความไมม่ันใจท่ีจะใหบริการ เพียงแตแนะนําให
คนพิการทําพินัยกรรมดวยตนเอง เพราะเกรงวาหากทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองไปแลวจะมี
ปญหาตามมาภายหลังและเจาหนาท่ีจะตองไปเปนพยานในชั้นศาลอีก ท้ังที่ในตางประเทศ เชน 
เครือรัฐออสเตรเลีย มีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการทําพินัยกรรมใหแกคนพิการโดยเฉพาะ ทําใหคน
พิการสามารถทําพินัยกรรมไดตามเจตนา 
 

                                                            
8 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1665. 
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 นอกจากปญหาของผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการแลว การที่ผูรับพินัยกรรมเปนคน
พิการก็อาจมีปญหาได ดังท่ีไดกลาวไวขางตน การมีสภาพรางกายไมสมประกอบอาจเปนอุปสรรค 
ในการดําเนินการเพื่อจะไดรับทรัพยมรดกตามพินัยกรรม ซ่ึงโดยปกติแลวผูรับพินัยกรรมซ่ึงมี
สภาพรางกายเปนปกติอาจดําเนินการทางศาลไดดวยตนเอง เพื่อจัดต้ังผูจัดการมรดกและนําคําส่ัง
ศาลไปดําเนินการเพื่อรับทรัพยมรดกตามพินัยกรรม แตคนพิการบางประเภทยอมมีอุปสรรคทั้งจาก
สภาพรางกายและความเช่ือของบุคคลอ่ืนท่ีมองวาคนพิการไมสามารถจัดการงานไดเอง ตองใหญาติ
พี่นองหรือบุคคลอื่นจัดการแทน รวมไปถึงการเกิดปญหาหลังจากพินัยกรรมมีผล การดําเนินการ
ตางๆเหลานี้ รัฐควรจะเขาไปมีสวนรวมในการชวยเหลือคนพิการซึ่งเปนผูรับพินัยกรรมในการ
ดําเนินการจัดการกับทรัพยมรดกท่ีจะไดรับตามสิทธิ การท่ีไมมีกฎหมายจัดการใหมีเจาหนาท่ีเพื่อ
ทําหนาท่ีในการดูแลใหความชวยเหลือในสวนนี้อาจทําใหคนพิการตองเสียสิทธิและเกิดความ 
ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจเกิดจากความเช่ือของคนในสังคม การเลือกปฏิบัติ และการท่ียังไมมีมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีแนชัดสําหรับคนพิการและผูซ่ึงเกี่ยวของ ซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีแหงอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิคนพิการ รัฐบาลจึงควรตองสรางกลไกตางๆเพ่ือใหคนพิการสามารถใชสิทธิของตนได
เชนเดียวกับคนท่ัวไป ซ่ึงการจัดการทรัพยมรดกถือวาเปนสวนหน่ึงของการดํารงชีวิตท่ีอิสระ 
(Independent Living) อันเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีคนพิการมีอยู 
 แตในปจจุบันสังคมเปล่ียนแปลงไปมาก รัฐจึงควรตองสรางกลไกตางๆมาเพ่ือสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดใชบังคับมานาน
แลวก็ยังไมมีบทบัญญัติท่ีเพียงพอสําหรับคนพิการในเร่ืองพินัยกรรม จึงเปนเหตุอันสมควรท่ีจะมี
การแกไขปรับปรุงเพื่อใหเกิดความเปนธรรม รวมไปถึงการพัฒนากฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อ
สรางความเปนธรรมใหแกคนพิการ ซ่ึงเปนประชากรในสังคมท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ท่ียังไมไดรับ
ความเปนธรรมและถูกเลือกปฏิบัติจากคนในสังคม การทําพินัยกรรมท่ีกฎหมายแพงและพาณิชย
กําหนดไวหลากหลายแบบ แตคนพิการไมสามารถทําไดเองในบางแบบ อีกท้ังปญหาคุณสมบัติของ
พยานในพินัยกรรมของคนพิการ รวมไปถึงความขัดของในการรับทรัพยตามพินัยกรรม รวมท้ัง
ปญหาพินัยกรรมท่ีไมมีผูรับ ปญหาเหลานี้เกิดจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปนตัวบทกฎหมายเองหรือ
ความเชื่อของคนในสังคม ผูศึกษาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวและเห็นวาถึงเวลาแลวท่ีจะมี
การปรับปรุงกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะพินัยกรรม เพื่อใหคนพิการมีอิสระในการดํารงชีพ 
สามารถจัดการทรัพยมรดกของตนไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนซ่ึงมีสภาพรางกายสมบูรณเพื่อให
สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการท่ีประเทศไทยเปนภาคี 
 
 

DPU



6 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการความเปนมาของพินัยกรรม ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ 
คนพิการ 
 2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายพินัยกรรมกับสิทธิของคนพิการในการทําพินัยกรรมและการเปน
ผูรับพินัยกรรมของไทยและตางประเทศ 
 3. เพ่ือศึกษาปญหาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายของผูพิการในการทําพินัยกรรมและการ
เปนผูรับพินัยกรรม 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในเร่ืองการใชสิทธิของคนพิการในการทําพินัยกรรม
และการเปนผูรับพินัยกรรม 
 
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
 ปญหาในการใชสิทธิของคนพิการในการทําพินัยกรรมและการเปนผูรับพินัยกรรมนั้น
สืบเนื่องมาจากกฎหมายไทยไมมีบทบัญญัติท่ีชัดแจงเกี่ยวกับสิทธิในการทําพินัยกรรมและการเปน
ผูรับพินัยกรรมของคนพิการทั้งในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและบทบัญญัติ
ของกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ ทําใหคนพิการซ่ึงเปนสวนหนึ่งในสังคมนั้นประสบปญหา
และอุปสรรคในการทําพินัยกรรม ไมวาจะเปนปญหาในเร่ืองแบบของพินัยกรรมซ่ึงไมสอดคลอง
กับสภาพรางกายของผูทําพินัยกรรม ปญหาคุณสมบัติของพยานในพินัยกรรม ปญหาการนําสืบ
ความถูกตองแทจริงของพินัยกรรมและเอกสารซ่ึงถูกทําข้ึนโดยใชอักษรเบรลล ปญหาพินัยกรรม
ตกคาง ปญหาผูรับพินัยกรรมที่เปนผูพิการกับการจัดการทรัพยมรดก และปญหาเกี่ยวกับสิทธิใน
การเขาเกี่ยวของกับพินัยกรรมท้ังในฐานะพยานและผูจัดการมรดก ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บรรพ 6 ลักษณะ 3 โดยเพิ่มเติมประเด็นคน
พิการประเภทตางๆ ในการทําพินัยกรรมและการเปนผูรับพินัยกรรม รวมไปถึงการจัดทําบทบัญญัติ
ของกฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับผูดูแลคนพิการใหมีความชัดแจงและครอบคลุมถึงคนพิการทุกประเภท 
เพื่อใหคนพิการสามารถใชสิทธิในการทําพินัยกรรมและเปนผูรับพินัยกรรมไดอยางสมบูรณ 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 เร่ิมศึกษาจากลักษณะเบ้ืองตนของพินัยกรรมตามกฎหมายไทยและสิทธิของคนพิการ
ในประเทศไทยรวมท้ังสิทธิคนพิการในระดับสากล เพื่อใหเห็นวาท่ัวโลกใหความสําคัญในเร่ือง
สิทธิคนพิการและมีการจัดทํากฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิคนพิการ นอกจากนี้ มีการศึกษาสาระสําคัญ
ของกฎหมายพินัยกรรมที่เกี่ยวกับคนพิการในตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา รัฐหลุยสเซียนา 
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ประเทศญ่ีปุน เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐนิวเซาทเวลส ประเทศนิวซีแลนด และสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยจะศึกษาในขอบเขตของปญหาท่ีเกิดกับผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการกับพินัยกรรมแบบ
ตางๆ ตามกฎหมายไทย รวมไปถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูรับพินัยกรรมซ่ึงเปนผูพิการในการบริหาร
จัดการทรัพยมรดกตามพินัยกรรม 
 
1.5 วิธีการศึกษา 
 วิทยานิพนธนี้ดําเนินการศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา
เอกสารตางๆ เชน ตํารากฎหมาย วิทยานิพนธ และบทความทางวิชาการ รูปแบบและแนวทาง 
ทําพินัยกรรมตามกฎหมายตางประเทศ นอกจากนี้ยังไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวย
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ไดแก นิติกรของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับคนพิการและ
เจาหนาท่ีของสํานักงานเขต เพื่อทราบถึงปญหาในการใชสิทธิของคนพิการในการทําพินัยกรรม
และการเปนผูรับพินัยกรรมของคนพิการ 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบวิวัฒนาการความเปนมาของพินัยกรรม ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ 
คนพิการ 
 2. ทําใหทราบหลักกฎหมายพินัยกรรมกับสิทธิคนพิการในการทําพินัยกรรมและการเปนผูรับ
พินัยกรรมตามกฎหมายไทยและตางประเทศ 
 3. ทําใหทราบปญหาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายของผูพิการในการทําพินัยกรรมและการ
เปนผูรับพินัยกรรม 
 4. ทําใหทราบแนวทางการแกไขปญหาในเร่ืองการใชสิทธิของคนพิการในการทําพินัยกรรม
และการเปนผูรับพินัยกรรม 
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บทท่ี 2 
วิวัฒนาการความเปนมาของพินัยกรรม ความหมายและ 

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ 
 
 คนเราเม่ือเกิดมาแลวก็ยอมตาย แตการตายเปนการตายไปแตตัว เหมือนกับวามาเปลา
ไปเปลา สวนทรัพยสินตางๆ ท่ีทํามาหาไดในระหวางมีชีวิตอยูนั้นไมตายไปดวย คงตกเปนของผูท่ี
ยังอยู เปนท่ีรูกันแลววาทรัพยสินเปนบอเกิดแหงการวิวาทบาดหมาง ฉะนั้น ถาไมมีกฎหมาย
คุมครองในเร่ืองทรัพยสินของผูตายน้ีไวแลว ญาติมิตรท่ียังอยูก็จะทําการแยงชิงกันตามกําลังกาย
และความสามารถของผูนั้น ส่ิงเหลานี้เปนบอเกิดแหงกฎหมายลักษณะมฤดก1 
 
2.1 วิวัฒนาการทางกฎหมายและความเปนมาของพินัยกรรม 
 กฎหมายวาดวยพินัยกรรมนั้นเปนกฎหมายท่ีเกาแกอยางหน่ึง สําหรับประเทศไทยนั้น 
กอนท่ีจะมีการใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบัน 
มีกฎหมายลักษณะมฤดก อันเปนกฎหมายเกาซ่ึงตราข้ึนไวตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเอกาทศรถ ซ่ึงบังคับใชจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
และไดถูกรวบรวมไวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ใน
กฎหมายตราสามดวง และตอมาในร.ศ. 121 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะมฤดกน้ี เรียกวา 
“พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมลักษณะมฤดก ร.ศ. 121” สาเหตุท่ีตองมีการแกไขนั้น ปรากฏใน
หมายเหตุทายพระราชบัญญัติดังกลาววา “กฎหมายลักษณะมฤดกท่ีใชอยูทุกวันนี้บางมาตรามี
ขอความขัดกับกาลสมัย เม่ือไดพิพากษาไปตามน้ันแลวทําใหเสียความยุตติธรรมไป ทรงพระราชดําริ 
เห็นสมควรท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเฉพาะขอท่ีควรแก เพื่อใหเปนประโยชนแกความยุตติธรรมยิ่งข้ึน” 
ในชวงเวลานั้นประเทศสยามมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีผิดแผกแปลกไปมาก ประกอบกับมีความ
จําเปนท่ีจะตองจัดทํากฎหมายใหมีลักษณะเปนประมวลกฎหมายเฉกเชนเดียวกับกฎหมายของ
ภาคพื้นยุโรป เพื่อใหคงไวซ่ึงเอกราชทางศาล จึงไดมีการรวบรวมบทกฎหมายเกาๆ ทําเปนประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ข้ึน 

                                                            
1 จาก หลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวและมฤดก.  ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ

มหาเสวกตรี พระยาศรีราชอักษร (น. 34), โดย ทองเปลว ชลภูมิ, 2478. 
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 ในสมัยนั้น การทําพินัยกรรมมีการกําหนดแบบไวในกฎหมายลักษณะมฤดกบทที่ 48 
และ 49 บุคคลทั้งปวงท่ีเปนผูถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน มีอํานาจทําพินัยกรรมได เวนแตบุคคล 
4 จําพวก ไดแก หญิงมีสามี ผูเยาว บุคคลวิกลจริต และคนไข ท่ีจะตองพิจารณาเสียกอน สวน
พินัยกรรมนั้นตองทําเปนหนังสือและตองมีบุคคลลงช่ือเปนพยาน เรียกวา “ผูนั่งพินัยกรรม” ครบ
จํานวนท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยในขณะทําพินัยกรรมตองมีผูนั่งพินัยกรรมรูเห็นเปนพยาน 
มีกําหนดจํานวนมากนอยตามศักดินาดังนี้ ชนสามัญและพระสงฆ พยานต้ังแต 3 คนข้ึนไป ผูมีศักดิ
นา 400-600 พยานต้ังแต 5 คนข้ึนไป ผูมีศักดินา 800-10,000 พยานต้ังแต 7 คนข้ึนไป ผูมีศักดินา 
10,000 พยานต้ังแต 9 คนข้ึนไป โดยพยานหรือผูนั่งนี้ตองเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว ความสําคัญของ
พยานในพินัยกรรม คือการตรวจสอบสภาพจิตใจของผูทําพินัยกรรม โดยการถามคําถามซํ้ากันถึง
สามคร้ัง เพื่อทดสอบวาจะตอบไดโดยเหมาะสมหรือไม หากผูทําพินัยกรรมตายในกําหนดเวลาท่ี
วางไวโดยที่ยังไมตรวจสอบตามวิธีการดังกลาว พินัยกรรมนั้นถือวาไมถูกตองและไมอาจใชบังคับ
ได2  
 อนึ่ง พินัยกรรมตองลงวัน เดือน ป ตําบลที่ทําพินัยกรรม แตหากพินัยกรรมนั้นไมมี
รายละเอียดดังกลาว อาจนําพยานบุคคลสืบประกอบได สํานวนในกฎหมายลักษณะมฤดกบทท่ี 48 
และ 49 กลาวถึงแตชายทําพินัยกรรม ไมไดกลาวถึงหญิงทําพินัยกรรม และบทอ่ืนๆก็ไมไดกลาวถึง
เลย แสดงใหเห็นไดวาตามประเพณีโบราณ หญิงไมมีสิทธิจะทําพินัยกรรมได หญิงไมมีสามี ทรัพย
มรดกก็ตกแกบิดามารดา สวนหญิงมีสามี ทรัพยมรดกยอมตกแกสามีและบุตร เวนแตหญิงมีสามีนั้น
ยังอยูในเรือนของบิดามารดาและไมมีบุตร ทรัพยมรดกก็จะตกแกบิดามารดา3 
 พินัยกรรมทําเม่ือใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 บรรพ 2 แตกอนใช
พระราชบัญญัติวาดวยการทําพินัยกรรม พ.ศ. 2475 คงตองทําตามแบบในกฎหมายลักษณะมฤดก 
บทท่ี 48 และ 49 แตการลงลายมือช่ือตองเปนไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 9 คือ ถาพยานพิมพนิ้วมือก็จะตองมีพยานรับรองลายพิมพนิ้วมือของพยานน้ัน 2 คน 
จึงจะถือวาเปนการลงช่ือเปนพยานในพนิัยกรรมน้ัน ตอมามีพระราชบัญญัติวาดวยการทําพินัยกรรม 
พ.ศ. 2475 ใชบังคับจนถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2478 การทําพินัยกรรมตองทําตามบทบัญญัติบรรพ 6 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีประกาศใชวันท่ี 1 ตุลาคม 2478 ซ่ึงมีผลเปนการยกเลิก

                                                            
2  จาก  กฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย: พระธรรมศาสตรไทย  (น. 28), สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ, 2535, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
3  จาก กฎหมายมฤดก  (น. 109), โดย  อํามาตยเอก พระยารามบัณฑิตสิทธิเศรณี, 2472, กรุงเทพฯ:

โสภณพิพรรฒธนากรพระนคร. 
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กฎหมายลักษณะมฤดก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเร่ืองพินัยกรรมไวในบรรพ 6 
วาดวยมรดก ในลักษณะ 3 ตั้งแตมาตรา 1646 จนถึงมาตรา 1710 และยังคงบังคับใชจนถึงปจจุบัน 
 อยางไรก็ตาม พินัยกรรมที่ทําไวตามกฎหมายเกายอมมีผลสมบูรณ คดีตางๆ ท่ีพิจารณา
ถึงความสมบูรณแหงพินัยกรรมท่ีทําไวกอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็ตองพิจารณา
ตามกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาทําพินัยกรรม กฎหมายใหมไมกระทบกระเทือนถึง เชน พินัยกรรม 
ทําในขณะใชกฎหมายลักษณะมรดกตองมีพยานอยางนอย 3 คน พินัยกรรมทําขณะใชกฎหมาย
ลักษณะมรดก แตเปนเวลาท่ีใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 แลว พยานท่ีพิมพนิ้วมือ
ในพินัยกรรมโดยไมมีพยานรับรองลายพิมพนิ้วมือยอมเปนการไมชอบตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 9 จึงไมนับวาเปนพยานท่ีรับรองพินัยกรรมนั้น4 หรือในกรณีสามีภริยาเปน
เจาของทรัพยรวมกัน จึงรวมกันทําพินัยกรรมฉบับเดียวกันยกทรัพยใหหลานน้ัน เปนการขัดกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการทําพินัยกรรม พ.ศ. 2475 มาตรา 23 ท่ีวา “บุคคลสองคนหรือมากกวานั้น
จะทําพินัยกรรมโดยเอกสารฉบับเดียวกันไมได”5 
 
2.2 กฎหมายพินัยกรรมของไทย 
 พินัยกรรมเปนนิติกรรมท่ีจัดอยูในประเภทนิติกรรมฝายเดียว กลาวคือ ยอมสมบูรณเปน
พินัยกรรมเมื่อผูทําพินัยกรรมไดทําพินัยกรรมถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยไมตองการ
เจตนาการยอมรับจากผูรับพินัยกรรม แตผลของพินัยกรรมจะใชบังคับไดก็ตอเมื่อผูทําพินัยกรรม
ตายแลว กรณีจึงตางไปจากสัญญาใหโดยเสนหา เนื่องจากการใหเปนสัญญาท่ีมีลักษณะเปน 
นิติกรรมสองฝาย กลาวคือ ตองมีผูใหและผูรับ ท้ังผูรับตองยอมรับเอาทรัพยสินท่ีใหนั้นดวย ตามนัย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 521 
 2.2.1 ลักษณะของพินัยกรรม 
 แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะมิไดใหนิยามของพินัยกรรมไว แตเม่ือพิจารณา
บทบัญญัติมาตรา 1646 ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกําหนดการเผ่ือตายใน
เร่ืองทรัพยสินของตนเอง หรือในการตางๆ อันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตาย 
ก็ได” และมาตรา 1647 บัญญัติวา “การแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายนั้นยอมทําไดดวยคําส่ังคร้ัง
สุดทายกําหนดไวในพินัยกรรม” ดังนั้นลักษณะของพินัยกรรมคือคําส่ังสุดทายกอนตายยกทรัพยสิน 
สิทธิตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของตนหรือแบงทรัพยสินของตนใหแกผูรับตามท่ีตนระบุไว หรือวาง
ขอกําหนดเกี่ยวกับทรัพยสินของตนอันจะใหมีผลเม่ือตนตายแลว หรือในกรณีอ่ืนๆ อันจะใหเกิด
                                                            

4  คําพิพากษาฎีกาที่ 109/2492. ยอขอกฎหมาย ระบบสืบคนคําพิพากษาศาลฎีกา. 
5  คําพิพากษาฎีกาที่ 814/2493 (เนติ) ต.2. น. 826. 
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เปนผลบังคับไดตามกฎหมายอันจะใหมีผลเม่ือตนตายแลว6 นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติมาตรา 1648 
ท่ีกลาวถึงลักษณะสําคัญของพินัยกรรมวา “พินัยกรรมนั้น ตองทําตามแบบซ่ึงระบุไวในหมวด 2 
แหงลักษณะนี้” ดังนั้น จากบทบัญญัติท้ังสามมาตราแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาว 
จะเห็นไดวาลักษณะของพินัยกรรมมีดังนี้ คือ 
 2.2.1.1 พินัยกรรมเปนนิติกรรมฝายเดียวอันเปนเร่ืองเฉพาะตัว 
 พินัยกรรมเปนนิติกรรมซ่ึงจัดอยูในประเภทนิติกรรมฝายเดียวโดยเครงครัด กลาวคือ 
การแสดงเจตนาทําพินัยกรรมจะสมบูรณเปนนิติกรรม เม่ือผูทําพินัยกรรมไดทําพินัยกรรมถูกตอง
ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว ไมจําตองมีการสงคําบอกกลาวใหผู รับพินัยกรรมทราบ แตพินัยกรรม 
จะมีผลใชบังคับได ก็ตอเม่ือผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย ความตายของผูทําพินัยกรรมจึงเปนเง่ือน
เวลาของการมีผลบังคับของพินัยกรรมนั่นเอง การแสดงเจตนามีผลสมบูรณเปนพินัยกรรมขึ้น โดย
ไมตองสงคําบอกกลาวไปยังตัวผูรับพินัยกรรมแตอยางใด สวนกรณีท่ีพินัยกรรมมีผลบังคับไดเม่ือ
ผูทําพินัยกรรมตายนั้น จึงเปนเหตุท่ีทําใหการพิเคราะหความสามารถของผูรับพินัยกรรมตอง
พิจารณาขณะท่ีผูทําพินัยกรรมตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1654 
 โดยท่ัวไปบุคคลหนึ่งอาจมอบหมายใหบุคคลอีกคนหนึ่งแสดงเจตนาทํานิติกรรมหรือ
กิจการอ่ืนใดแทนตนไดตามมาตรา 797 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตสําหรับการทํา
พินัยกรรม ผูทําพินัยกรรมไมอาจตั้งตัวแทนเพื่อทําพินัยกรรมแทนตนได เนื่องจากการทําพินัยกรรม
เปนเร่ืองเฉพาะตัวของผูทําพินัยกรรม ขอท่ีเห็นไดโดยชัดแจงคือ การทําพินัยกรรมของผูเยาว มิได
ใชหลักการทํานิติกรรมท่ัวไป กลาวคือ ในการทํานิติกรรมใดๆของผูเยาวนั้น กฎหมายกําหนดให
ผูเยาวจะตองไดรับการยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมเสียกอน การใดๆ ท่ีผูเยาวไดกระทําลงโดย
ปราศจากความยินยอมเชนวานั้นเปนโมฆียะ7 หรือการทํานิติกรรมอ่ืนๆ ท่ีมิใชพินัยกรรมนั้น ผูแทน
โดยชอบธรรมอาจทําแทนผูเยาวได แตการทําพินัยกรรมของผูเยาวนั้น ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 25 บัญญัติไวเปนการเฉพาะวา “ผูเยาวอาจทําพินัยกรรมไดเม่ือมีอายุสิบหาป
บริบูรณ” และมาตรา 1703 บัญญัติวา “พินัยกรรมซ่ึงบุคคลท่ีมีอายุยังไมครบสิบหาปบริบูรณทําข้ึน
นั้น เปนโมฆะ” ซ่ึงเปนการยกเวนหลักกฎหมายดังกลาว และไมมีบทบัญญัติใดท่ีใหอํานาจผูแทน
โดยชอบธรรมสามารถทําพินัยกรรมแทนผูเยาวได และพินัยกรรมท่ีผูเยาวซ่ึงมีอายุไมครบสิบหาป
บริบูรณ แมจะไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมก็ตาม พินัยกรรมนั้นยอมตกเปนโมฆะ

                                                            
6 จาก ความรูเรื่องการทําและขอแนะนําในการทําพินัยกรรม (น.3), โดย สหัส สิงหวิริยะ, 2547, 

นิติบรรณาการ.   
7  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 21. 
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เนื่องจากขัดตอหลักกฎหมาย กรณีพินัยกรรมของคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถก็ถือหลัก
เชนเดียวกันนี้ 
 2.2.1.2 พินัยกรรมเปนการแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายอันเปนคําส่ังสุดทาย 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลววาการทําพินัยกรรมเปนการทํานิติกรรมอยางหนึ่ง ดังนั้น การทํา
พินัยกรรมจึงตองนําหลักกฎหมายวาดวยนิติกรรมมาใช โดยในเร่ืองเจตนาใหนําประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 154 ถึงมาตรา 171 มาใช ยกเวนกรณีขมขู กรณีสําคัญผิดหรือกรณีกลฉอฉล 
ซ่ึงมีบทบัญญัติมาตรา 17088 และมาตรา 17099 บัญญัติไวโดยเฉพาะแลว พินัยกรรมจึงตองถูกทําข้ึน
โดยเจตนา กลาวคือ ผูทําพินัยกรรมกระทําการดังกลาวโดยสมัครใจ หมายความวาบุคคลนั้นไดทํา
พินัยกรรมไปโดยการตัดสินใจของตนเอง คือตัดสินใจท่ีจะทําเอง มิไดกระทําไปเพราะถูกหลอกลวง 
หรือท่ีเรียกเปนภาษากฎหมายวาถูกกลฉอฉล มิไดกระทําไปเพราะการถูกบังคับอันเปนเร่ืองของการ
ขมขู หรือมิไดกระทําไปเพราะความเขาใจผิด แตไดกระทําไปดวยการตัดสินใจของตนเองโดยไมมี
ปจจัยอ่ืนมาทําใหความประสงคท่ีแทจริงนั้นเปล่ียนแปลงไป10 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1646 บัญญัติวา “บุคคลใดจะแสดงเจตนา
โดยพินัยกรรมกําหนดการเผ่ือตายในเร่ืองทรัพยสินของตนเอง หรือในการตางๆ อันจะใหเกิดเปน
ผลบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตายก็ได” การแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายในเร่ืองทรัพยสินของ
ผูตาย หมายความวา ผูตายไดแสดงเจตนากําหนดในเร่ืองทรัพยสินวาเมื่อตนตายไปแลวจะให
ทรัพยสินเปนของผูใด หรือจะใหผูใดจัดการอยางไร เชน หนังสือระบุวาพินัยกรรมและมีขอความ
แสดงวาผูตายตั้งใจยกทรัพยใหเม่ือตายแลว แมไมไดระบุการเผ่ือตายไวโดยตรงก็ถือวาเปน
พินัยกรรม11 อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีกําหนดการเผ่ือตายในเร่ืองทรัพยสินหรือในการตางๆ แต
ใหเกิดมีผลในปจจุบันหรือในระหวางมีชีวิตไมถือวาเปนพินัยกรรม ซ่ึงการที่จะถือวาเปนการ
กําหนดการเผ่ือตายในเรื่องทรัพยสินของตนเองหรือในการตางๆ อันจะกอใหเกิดเปนผลบังคับได
ตามกฎหมายเม่ือตนตายแลวหรือไม ตองพิจารณาจากขอความท่ีเจามรดกทําเปนเร่ืองๆไป 
 ท่ีวาเปนการกําหนดการเผ่ือตายในเร่ืองทรัพยสินของตนน้ัน ทรัพยสินหรือสิทธิตางๆ
ตองเปนกรรมสิทธ์ิของผูทําพินัยกรรมแตเพียงผูเดียวเทานั้น หากทรัพยสินหรือสิทธิตางๆ นั้นมี

                                                            
8  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1708. 
9  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1709. 
10 จาก คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา  (น.34), โดย  ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ, 2549, กรุงเทพฯ: 

วิญูชน.   
11 คําพิพากษาฎีกาที่ 265/2488. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ

คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย ก็ยอมไมมีสิทธิท่ีจะทําพินัยกรรมยกทรัพยสินหรือสิทธิในสวนนั้น
ใหแกบุคคลใด เชน ในการทําพินัยกรรมเกี่ยวกับสินสมรสระหวางสามีภริยาตองบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1481 ท่ีระบุวา สามีหรือภริยาไมมีอํานาจทําพินัยกรรม 
ยกสินสมรสที่เกินกวาสวนของตนใหแกบุคคลใดได แมขอเท็จจริงจะฟงไดวาโจทกยอมตกลงให 
ช. สามีทําพินัยกรรมยกสินสมรสของตนใหบุคคลอ่ืน ขอตกลงยินยอมนั้นยอมฝาฝนตอบทบัญญัติ
ดังกลาว และยังขัดตอความมุงหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1646 ท่ีกําหนด  
ใหบุคคลใดๆ มีสิทธิทําพินัยกรรมยกทรัพยสินใหบุคคลอ่ืนไดก็แตเฉพาะทรัพยสินท่ีเปนของตน
เทานั้น เหตุนี้ขอตกลงยินยอมดังกลาวจึงไมทําใหพินัยกรรมที่ ช. จัดทํา มีผลผูกพันไปถึงท่ีดิน
สินสมรสที่เปนสวนของโจทกดวย โจทกยอมฟองขอใหศาลพิพากษาแสดงวาพินัยกรรมไมมีผล
ผูกพันสินสมรสที่เกินสวนของโจทกได12 
 อยางไรก็ตาม แมทรัพยสินตามพินัยกรรมนั้น ผูทําพินัยกรรมเปนเจาของรวม กลาวคือ 
มีบุคคลอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย ผูทําพินัยกรรมก็อาจทําพินัยกรรมเฉพาะสวนของตนได13 ตาม
มาตรา 1361 วาดวยสิทธิในการจําหนายหรือจํานองหรือกอภาระติดพันของเจาของรวม และมาตรา 
1646 วาดวยลักษณะพินัยกรรม โดยไมตองไดรับความยินยอมจากเจาของรวมคนอ่ืน เชน ผูตายกับ
ผูรองมีกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดิน ผูตายยอมมีอํานาจทําพินัยกรรมยกท่ีดินสวนของผูตายใหแก 
ผูคัดคานไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1361และมาตรา 1646 โดยไมจําตองรับ
ความยินยอมจากผูรอง14 
 นอกจากน้ี การทําพินัยกรรมอาจกําหนดการเผื่อตายในเร่ืองทรัพยสินท่ีจะไดมาใน
อนาคตได เม่ือผูตายทําพินัยกรรมมีขอความระบุวาทรัพยสินของผูตายท่ีมีอยูในขณะท่ีทําพินัยกรรม
หรือท่ีจะมีข้ึนในภายหนา ผูตายยกใหแกจําเลยแตผูเดียว ดังนั้น ทรัพยมรดกของผูตายท่ีไดมา
ภายหลังผูตายทําพินัยกรรมก็ยอมตกเปนของจําเลยตามพินัยกรรมดวย15 
 

                                                            
12  คําพิพากษาฎีกาที่ 1083/2540. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
13  จาก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก ฉบับสมบูรณ (น.165), โดย  สมชัย 

ฑีฆาอุตมากร, 2557, กรุงเทพฯ: พลสยามพริ้นต้ิง.   
14  คําพิพากษาฎีกาที่ 3921/2546. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
15  คําพิพากษาฎีกาที่ 3523/2532. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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 บุคคลจะทําพินัยกรรมไดก็เฉพาะแตเกี่ยวกับทรัพยสินของตนเทานั้น จะทําพินัยกรรม
เกี่ยวกับทรัพยสินของผูอ่ืนไมได สําหรับ “ในการตางๆ” ซ่ึงไมใชทรัพยสินนั้น เดิมจะทําไดก็เฉพาะ
แตกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว เชน การตัดมิใหรับมรดกตามมาตรา 1608 (1) พินัยกรรมต้ัง
ผูปกครองทรัพยตามมาตรา 1647 พินัยกรรมต้ังผูจัดการมรดกตามมาตรา 1711 เปนตน ในปจจุบันมี
คําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยวา “ในการตางๆ” นั้น ไมจําตองมีกฎหมายระบุไว หากชอบดวยกฎหมาย
แลวก็มีผลใชบังคับได เชน ตามมาตรา 1646 บัญญัติผูตายแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายในเร่ือง
ทรัพยสินแลว ยังแสดงเจตนาในการตางๆ อันจะใหเกิดผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตาย คําวา
การตางๆ ตามที่กฎหมายนั้น ก็สุดแตผูตายจะไดแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายในการตางๆ ไว 
หากชอบดวยกฎหมายแลว แมจะไมเกี่ยวกับทรัพยสินก็มีผลบังคับไดตามพินัยกรรมเม่ือตนตายแลว 
แตการตางๆ นั้น กฎหมายไมไดระบุวาเปนการใดบาง ผูตายแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายเกี่ยวกับ
ศพของผูตาย โดยอุทิศศพของผูตายใหแกมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยทําถูกตองตามแบบ
พินัยกรรมตามมาตรา 1646 พินัยกรรมของผูตายนั้นยอมสมบูรณ16 อยางไรก็ตาม แมวาผูทํา
พินัยกรรมจะสามารถแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายในการตางๆ ท่ีชอบดวยกฎหมายไดก็ตาม แต
ผูทําพินัยกรรมจะทําพินัยกรรมกําหนดใหบุคคลอ่ืนรับผิดแตเฉพาะหนี้สินโดยลําพังหาไดไม17 เชน 
บุคคลท่ีไมมีทรัพยสินอ่ืนเลยมีแตหนี้สินเทานั้น จะทําพินัยกรรมระบุใหผูอ่ืนเปนผูรับพินัยกรรม
ชดใชหนี้ดังกลาวไดหรือไม ดังนี้ นักนิติศาสตรบางทานเห็นวาพินัยกรรมใชบังคับไมได แตถา 
ทําพินัยกรรมกําหนดการเผ่ือตายในเร่ืองทรัพยสิน และทรัพยสินนั้นมีภาระติดพัน เชน จํานอง 
จํานํา ดังน้ี พินัยกรรมมีผลบังคับ ไมขัดกับมาตรา 164618 
 ท่ีวาเปนการแสดงเจตนาอันเปนคําส่ังคร้ังสุดทายนั้น คําส่ัง หมายถึง ถอยคําท่ีมีลักษณะ
เปนการบังคับไมใชคําขอรอง คือ ตองทําตามและคําส่ังคร้ังสุดทายนี้ตองกําหนดในพินัยกรรมดวย 
กรณีใดจะเปนคําส่ังหรือไมนั้น อยูกับการตีความและขอเท็จจริงเปนเร่ืองๆ ไป และนอกจากจะเปน
คําส่ังแลว ตองเปนคําส่ังคร้ังสุดทาย เพราะผูทําพินัยกรรมอาจทําพินัยกรรมไวหลายฉบับ มีขอความ
ขัดกันตามมาตรา 1697 ดังนี้ ใหถือวาพินัยกรรมซ่ึงทําเปนคําส่ังคร้ังสุดทายมีผลบังคับ สวน
พินัยกรรมฉบับกอนๆ นั้น เปนอันถูกเพิกถอนไป เชน การท่ีเจามรดกมีหนังสือถึงโจทกท้ังสองให

                                                            
16 คําพิพากษาฎีกาที่ 1174/2508. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
17  จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก (น.239), โดย หมอมหลวงเฉลิมชัย 

เกษมสันต, 2556, กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.  .  
18  จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก  (น 146), โดย   

อัมพร  ณ ตะก่ัวทุง, 2546, กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 
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ทราบวาตนทําพินัยกรรมลับไวท่ีอําเภอ ในหนังสือระบุวาหามมิใหจําเลยขายท่ีนา และหามมิให 
จําเลยออกเงินสวนตัวทําศพเจามรดก และมิใหนาตกเปนของจําเลย ใหแบงนาใหโจทกคนละ 5 ไร 
เหลือจากแบง หามมิใหจําเลยขาย เอาเงินทําศพเจามรดก และไมไดนาสวนท่ีเหลือตกเปนเงินของ
จําเลย เงินสด 10,000 บาท ถาทําศพเจามรดกแลวมีเงินเหลือ มอบใหโจทกไป ใหโจทกเปนผูเก็บคา
เชานา ตอนทายของหนังสือมีขอความตอไปวาถาจําเลยไมปฏิบัติจดหมายนี้ ใหโจทกไปรองเรียน
นายอําเภอ ขอใหนายอําเภอถอนพินัยกรรมลับดวย ดังนี้ ถือวาเปนพินัยกรรม เพราะเจามรดกเขียน
เองทั้งฉบับ มีผลเปนการเพิกถอนพินัยกรรมลับของเจามรดก ซ่ึงทําไวฉบับแรกบางสวน19 ตาม
มาตรา 1694 ท่ีบัญญัติวา “ถาจะเพิกถอนพินัยกรรมฉบับกอนเสียท้ังหมดหรือแตบางสวนดวย
พินัยกรรมฉบับหลัง การเพิกถอนจะสมบูรณตอเม่ือพินัยกรรมฉบับหลังนั้นไดทําตามแบบใดแบบ
หนึ่งท่ีกฎหมายบัญญัติไว” 
 2.2.1.3 พินัยกรรมตองทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1648 บัญญัติวา “พินัยกรรมนั้นตองทําตาม
แบบซ่ึงระบุไวในหมวด 2 แหงลักษณะนี้” กฎหมายไดกําหนดแบบของพินัยกรรมไวหลายแบบ 
การทําพินัยกรรมจะเลือกทําตามแบบใดแบบหนึ่งดังบัญญัติไวในบทบัญญัติบรรพ 6 ลักษณะ 3 
หมวด 2 ก็ไดตามท่ีกําหนดหลักเกณฑไวในมาตรา 1655 ซ่ึงมีผลตามกฎหมายเทาเทียมกัน แตถาทํา
นอกแบบท่ีกฎหมายกําหนดก็ไมเปนพินัยกรรมและทําใหพินัยกรรมตกเปนโมฆะตามมาตรา 1705 
อยางไรก็ตาม หากเปนพินัยกรรมท่ีทํากอนท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ใชบังคับ 
ก็คงสมบูรณตามกฎหมายเกา ไมจําเปนตองทําตามมาตรา 1648 
 การทําพินัยกรรมเปนการทํานิติกรรมอยางหน่ึง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 174 บัญญัติวา “การใดเปนโมฆะแตเขาลักษณะเปนนิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะ ใหถือ
ตามนิติกรรมซ่ึงไมเปนโมฆะ...” ดังนั้น ถาผูทําพินัยกรรมต้ังใจทําพินัยกรรมตามแบบใดแบบหน่ึง
แตไมถูกตองตามท่ีตนต้ังใจไว ดังนี้ เม่ือถูกตองตามแบบอ่ืนก็ใหถือวาเปนพินัยกรรมตามกฎหมาย 
เชน พินัยกรรมไมสมบูรณตามแบบเอกสารฝายเมืองตามท่ีผูทําพินัยกรรมตั้งใจทํา แตสมบูรณตาม
แบบพินัยกรรมลักษณะธรรมดาตามมาตรา 1656 ตองถือวาพินัยกรรมนั้นเปนอันสมบูรณตามแบบ
ธรรมดาตามมาตรา 174 
 2.2.2 บุคคลซ่ึงเกี่ยวของกับพินัยกรรม 
 การทําพินัยกรรมนั้น กฎหมายใหบุคคลใดๆ สามารถทําพินัยกรรมไดอยางเสรี แตการ
ท่ีกฎหมายจะรับบังคับใหตามพินัยกรรมนั้น ยังมีขอท่ีจะตองพิจารณาในเร่ืองหลักท่ัวไปเกี่ยวกับ
                                                            

19 คําพิพากษาฎีกาที่ 1415/2512. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 
และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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การทําพินัยกรรมและรายละเอียดอ่ืนๆ อีกหลายประการ เนื่องจากพินัยกรรมเปนนิติกรรมเฉพาะตัว
และมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเม่ือผูทําพินัยกรรมตายลงก็ตองจัดการทรัพยสินและจัดการ
ตางๆไปตามพินัยกรรม หากมีขอพิพาทโตแยงเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงเกี่ยวของกับการทําพินัยกรรม อาจมี
ผลทําใหพินัยกรรมตกเปนโมฆะได ฉะนั้นในการทําพินัยกรรมจึงมีขอท่ีควรคํานึงและพิจารณา
หลายประการในเร่ืองบุคคลซ่ึงเกี่ยวของกับพินัยกรรมท่ีจะตองมีความสามารถในการทําพินัยกรรม 
รวมไปถึงพยานในพินัยกรรมและตัวผูรับพินัยกรรม ท้ังนี้เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(Public Order) 
 2.2.2.1 ผูทําพินัยกรรม 
 ปกติบุคคลธรรมดาเทานั้นท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนผูทําพินัยกรรมไดและจะตองมี
ความสามารถในเวลาที่ทําพินัยกรรม20 ผูทําพินัยกรรมจะตองมีความสามารถสมบูรณตามกฎหมาย 
ซ่ึงผูทําพินัยกรรมอาจเปนผูเยาว คนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
เกี่ยวกับความสามารถของผูทําพินัยกรรมนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1654 วรรค
หนึ่ง บัญญัติวา “ความสามารถของผูทําพินัยกรรมน้ันใหพิจารณาแตในเวลาที่ทําพินัยกรรมเทานั้น” 
ความสามารถดังกลาวนี้ คือความสามารถในการใชสิทธิ หรือในการทําพินัยกรรมน่ันเอง เพราะ
พินัยกรรมเปนนิติกรรมอยางหนึ่ง เชน คนวิกลจริตท่ีศาลยังไมไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ทํา
พินัยกรรมในเวลาจิตปกติแมทําพินัยกรรมแลวจะเกิดวิกลจริตไมมีทางหายจนถูกศาลส่ังใหเปนคน
ไรความสามารถ ก็ถือวาพินัยกรรมนั้นสมบูรณ เพราะตองพิจารณาความสามารถแตในเวลาท่ีทํา
พินัยกรรม คือทําในเวลาจิตปกติมีความสามารถบริบูรณในเวลานั้น 
 ผูเยาวทําพินัยกรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5 บัญญัติวา “ผูเยาวอาจ
ทําพินัยกรรมไดเม่ือมีอายุสิบหาปบริบูรณ” และมาตรา 1703 บัญญัติวา “พินัยกรรมซ่ึงบุคคลท่ีมีอายุ
ยังไมครบสิบหาปบริบูรณทําข้ึนนั้นเปนโมฆะ” ดังนั้น ผูท่ีจะทําพินัยกรรมไดจะตองมีอายุครบ 
สิบหาปบริบูรณแลว สามารถทําพินัยกรรมไดเองตามลําพังโดยไมตองไดรับอนุญาตจากผูแทนโดย
ชอบธรรม และผูแทนโดยชอบธรรมจะทําพินัยกรรมแทนผูเยาวไมได เนื่องจากการทําพินัยกรรม
เปนเร่ืองเฉพาะตัว จะมอบอํานาจหรือมอบฉันทะใหผูใดทําพินัยกรรมแทนไมได อายุของผูเยาวท่ี
สามารถจะทําพินัยกรรมไดดังวานี้ กฎหมายกําหนดไวเด็ดขาดตายตัว ผูเยาวมีอายุต่ํากวาท่ีวามา 
แมจะมีสติปญญาเสมอดวยบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว ก็จะทําพินัยกรรมใหสมบูรณไมได ในทาง
กลับกัน พินัยกรรมท่ีผูเยาวซ่ึงมีอายุครบสิบหาปบริบูรณทําข้ึน แมผูทําจะเปนคนโงเขลาเบาปญญา 

                                                            
20 จาก ยอหลักกฎหมายแพงและพาณิชย มรดก  (น.88), โดย ปริญญา  จิตรการนทีกิจ, 2543, กรุงเทพฯ:

นิติธรรม.   
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ก็ยังเปนพินัยกรรมที่สมบูรณ21 หากผูเยาวทําพินัยกรรมในขณะท่ีมีอายุไมครบสิบหาปบริบูรณ แม
ตอมาผูเยาวจะตายเม่ือบรรลุนิติภาวะแลวก็ตาม พินัยกรรมนั้นก็ตกเปนโมฆะ และไมอาจให
สัตยาบันได เพราะในเร่ืองความสามารถของผูทําพินัยกรรมนั้นจะพิจารณาขณะท่ีทําพินัยกรรม
เทานั้นและในเรื่องโมฆะกรรมไมอาจใหสัตยาบันแกกันได22 การท่ีกฎหมายกําหนดอายุผูเยาวไว
ดังกลาว จึงไมตองคํานึงวาผูเยาวนั้นจะไดทําการสมรสแลวหรือไม และการสมรสสมบูรณหรือไม 
ท้ังนี้เพราะความสมบูรณของการสมรสกับความสามารถในการทําพินัยกรรมเปนคนละเร่ือง23 
 คนไรความสามารถทําพินัยกรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 29 บัญญัติ
วา “การใดๆ อันบุคคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถไดทําลง การน้ันเปนโมฆียะ” และ
มาตรา 1704 บัญญัติวา “พินัยกรรมซ่ึงบุคคลผูถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถทําข้ึนนั้น เปน
โมฆะ” จะเห็นไดวาตามมาตรา 29 การใดๆ อันบุคคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถไดทําลง 
การนั้นเปนโมฆียะ หมายถึงนิติกรรมท่ัวๆ ไปเทานั้น หาไดหมายถึงพินัยกรรมไม เพราะในเร่ือง
พินัยกรรมซ่ึงเปนนิติกรรมฝายเดียวโดยเครงครัดไดบัญญัติไวโดยเฉพาะแลวในมาตรา 1704 วรรค
หนึ่งวาคนไรความสามารถทําพินัยกรรมมีผลเปนโมฆะ เนื่องจากคนไรความสามารถถูกจํากัด
ความสามารถมากท่ีสุดโดยผลของกฎหมาย ไมสามารถทําอะไรไดเลย นอกจากผูอนุบาลทําแทน
ท้ังส้ิน 
 กรณีเกี่ยวกับคนไรความสามารถไมมีบทบัญญัติเร่ืองทําพินัยกรรมไวในสวนท่ีวาดวย
ความสามารถดังเชนผูเยาวตามมาตรา 25 แตโดยสภาพการทําพินัยกรรมเปนการเฉพาะตัว คนไร
ความสามารถตองทําเอง ผูอนุบาลจะทําแทนไมได และเปนท่ีเห็นไดวาคนไรความสามารถอาจ 
ทําพินัยกรรมไปในทางเสียหายแกทรัพยสินหรือประโยชนของตนเองได กฎหมายจึงตองคุมครอง
ไวตามมาตรา 1704 วรรคหนึ่ง กลาวคือ บุคคลผูซ่ึงศาลไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถแลวจะทํา
พินัยกรรมไมไดเลย ไมวาจะทําในขณะท่ีจิตปกติหรือไมปกติ ถาทําลงยอมเปนโมฆะเสียเปลามาแต
เร่ิมแรก มิใชเปนโมฆียะตามมาตรา 29 ท่ีบัญญัติไวเชนนี้หาเปนการเส่ือมเสียแกคนไรความสามารถ
แตประการใดไม เพราะแมไมมีพินัยกรรม มรดกนั้นยอมตกทอดแกทายาทโดยธรรมของคนไร
ความสามารถตามกฎหมายอยูแลว 

                                                            
21 จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก: (น.115), โดย  เพรียบ  หุตางกูร, 2555,  

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
22 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 172 วรรค 1 บัญญัติวา “โมฆะกรรมน้ันไมอาจใหสัตยาบัน

แกกันได และผูมีสวนไดเสียคนหน่ึงคนใดจะยกความเสียเปลาแหงโมฆะกรรมขึ้นกลาวอางก็ได.” 
23 จาก คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก  (น.309), โดย พรชัย สุนทรพันธุ, 2554, กรุงเทพฯ: สํานัก

อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.   
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 คนวิกลจริตทําพินัยกรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 30 บัญญัติวา “การ
ใดๆ อันบุคคลวิกลจริตซ่ึงศาลยังมิไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถไดกระทําลง การนั้นจะเปน
โมฆียะตอเม่ือไดกระทําในขณะท่ีบุคคลนั้นวิกลจริตอยู และคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูแลวดวยวา
ผูกระทําเปนคนวิกลจริต” และมาตรา 1704 วรรคสอง บัญญัติวา “พินัยกรรมซ่ึงบุคคลผูถูกอางวา
เปนคนวิกลจริต แตศาลยังไมไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถทําข้ึนนั้น จะเปนอันเสียเปลาก็แตเม่ือ
พิสูจนไดวาในเวลาที่ทําพินัยกรรมนั้นผูทําจริตวิกลอยู” 
 ความในมาตรา 1704 วรรคสอง ตอเนื่องมาจากวรรคหน่ึง แตในวรรคหนึ่งกลาวถึงคน
ไรความสามารถทําพินัยกรรมมีผลเปนโมฆะ สวนในวรรคสองของมาตรา 1704 นั้น หมายถึง คน
วิกลจริตซ่ึงยังไมถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถทําพินัยกรรม กฎหมายจึงเพียงบัญญัติให
พินัยกรรมมีความเสียเปลา ซ่ึงหากมีการพิสูจนวาคนวิกลจริตทําพินัยกรรมขณะจริตวิกล จึงเปนอัน
เสียเปลา หาไดหมายถึงความเปนโมฆะตามวรรคหน่ึงไม และมาตรานี้ก็เปนบทท่ีบัญญัติไวเปน
พิเศษจากหลักในมาตรา 30 กลาวคือ ถาบุคคลวิกลจริตทําพินัยกรรมในเวลาจริตวิกล พินัยกรรม
ยอมเปนอันเสียเปลา หาใชโมฆียะไม แตแมจะเปนคนวิกลจริต หากมีอาการเปนๆ หายๆ และได 
ทําพินัยกรรมในขณะจิตปกติ พินัยกรรมนั้นยอมสมบูรณ ท้ังนี้เปนการสอดคลองกับมาตรา 1654 
วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติวา “ความสามารถของผูทําพินัยกรรมนั้นใหพิจารณาแตในเวลาท่ีทําพินัยกรรม
เทานั้น” อนึ่ง โดยท่ีพินัยกรรมเปนนิติกรรมฝายเดียว ฉะนั้น ผูรับพินัยกรรมหรือบุคคลใดจะมีใครรู
วา ในเวลาทําพินัยกรรมผูทําพินัยกรรมมีจริตวิกล แมผูรับพินัยกรรมหรือบุคคลใดจะไมรูความขอนี้ 
พินัยกรรมนั้นก็เปนอันเสียเปลา 
 การท่ีมาตรา 1703 และมาตรา 1704 บัญญัติไว เปนพิเศษจากหลักท่ัวไปในเร่ือง
ความสามารถตามบรรพ 1 เพราะพินัยกรรมเปนนิติกรรมซ่ึงบุคคลเหลานี้ตองทําเองและมีผลบังคับ
ในภายหนา เม่ือผูทําพินัยกรรมตายแลว การบอกลางหรือใหสัตยาบันจึงไมอาจทําไดดังเชน 
นิติกรรมท่ีมีผลในระหวางมีชีวิต โดยเฉพาะความเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลยอม
ส้ินสุดลงเม่ือผูเยาวหรือคนไรความสามารถถึงแกความตายจึงชอบท่ีจะใหพินัยกรรมนั้นเปนโมฆะ 
จะนําหลักท่ัวไปในเร่ืองความสามารถตามบรรพ 1 มาใชบังคับแกการทําพินัยกรรมดังกลาวไมได 
 คนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกลาวถึง 
คนเสมือนไรความสามารถไวในมาตรา 32 หมายถึง บุคคลท่ีมีกายพิการ หรือมีจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดทํานอง
เดียวกันนั้น จนไมสามารถจะจัดทําการงานโดยตนเองได หรือจัดกิจการไปในทางท่ีอาจจะเส่ือมเสีย
ทรัพยสินของตนหรือครอบครัว คนเสมือนไรความสามารถซ่ึงศาลยังไมไดส่ังใหเปนคนเสมือน 
ไรความสามารถนั้น สามารถทําพินัยกรรมได โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอนตาม
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มาตรา 34 เพราะบทบัญญัติดังกลาว ไมมีการบัญญัติถึงการทําพินัยกรรมไวเลย อยางไรก็ตาม 
พินัยกรรมจะสมบูรณไดหรือไม ก็ตองพิสูจนใหไดวา คนเสมือนไรความสามารถมีสติสัมปชัญญะดี
พอจะถือไดวามีการแสดงเจตนาอันแทจริงไดหรือไม การทํานิติกรรมใดๆ ของคนเสมือน 
ไรความสามารถนั้น ยอมสมบูรณ เวนแตการทํานิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 34 ท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ ถาไมไดความยินยอมจากผูพิทักษมีผลเปน
โมฆียะ การทําพินัยกรรมก็เปนนิติกรรมอยางหนึ่งซ่ึงมีผลเม่ือผูทําพินัยกรรมตาย และไมมี
บทบัญญัติหามไวในมาตรา 34 ดังนั้น จะเห็นไดวาคนเสมือนไรความสามารถมีความสามารถใน
การทําพินัยกรรมไดโดยสมบูรณ ไมตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอน ท้ังไมมีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ใหพินัยกรรมท่ีคนเสมือนไรความสามารถทําลงเส่ือม
เสียไปดวยประการใด พินัยกรรมท่ีคนเสมือนไรความสามารถทําลงจึงมีผลสมบูรณ เชน พินัยกรรม
ทําข้ึนในขณะท่ีเจามรดกมีสติ สามารถแสดงเจตนาทําพินัยกรรมได แมจะเปนบุคคลผูเสมือน 
ไรความสามารถก็เพียงไมสามารถจัดการงานบางประการของตนเองไดเทานั้น การทําพินัยกรรม
เปนกิจการเฉพาะตัวท่ีจะตองแสดงเจตนาดวยตนเอง และผูพิทักษก็ไดใหความยินยอมแลว 
พินัยกรรมจึงสมบูรณตามกฎหมาย24 
 2.2.2.2 ผูเขียนและพยานในพินัยกรรม 
 การทําพินัยกรรมนั้นสามารถทําไดหลายแบบตามท่ีกฎหมายกําหนด ในแตละแบบนั้น
ตองมีผูเขียน ซ่ึงกฎหมายไมไดหามท่ีจะใหผูอ่ืนเขียน นอกเสียจากเปนพินัยกรรมแบบเขียนเอง 
ท้ังฉบับตามมาตรา  1675 ซ่ึงผู ทําพินัยกรรมตองเปนผู เ ขียนดวยลายมือตนเอง  และในการ 
ทําพินัยกรรมเกือบทุกประเภทตองมีพยาน เวนแตพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับท่ีไมตองมีพยาน 
เพราะผูทําพินัยกรรมเขียนดวยลายมือตนเองท้ังฉบับแลว ดังนั้นผูเขียนและพยานในพินัยกรรมถือ
เปนส่ิงสําคัญมากท่ีอาจเปนเหตุใหพินัยกรรมตกเปนโมฆะได 
 ในเร่ืองดังกลาว กฎหมายกําหนดวาผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเปนผูรับทรัพย
ตามพินัยกรรมนั้นไมได ซ่ึงขอกําหนดนี้ใชบังคับแกคูสมรสของผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมดวย 
นอกจากนี้ พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงไดจดขอความแหงพินัยกรรมท่ีพยานนํามาแจง ใหถือวาเปนผูเขียน
พินัยกรรมในกรณีนี้ดวย25 จะเห็นไดวา กรณีคําวา “ผูเขียน” นอกจากหมายถึงตัวผูทําพินัยกรรมเอง
แลว ยังรวมถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีผูทําพินัยกรรมขอใหเขียนหรือพิมพใหตน เนื่องจากบุคคลเหลานี้อยูใน
ฐานะท่ีจะเปล่ียนแปลงขอความหรือเจตนาของผูทําพินัยกรรมไดโดยงาย กฎหมายจึงหามมิให

                                                            
24 คําพิพากษาฎีกาที่ 177/2528. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
25 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1653. 
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ผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรม รวมท้ังคูสมรสของผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมเปนผูรับทรัพย
ตามพินัยกรรม หากฝาฝนตกเปนโมฆะ26 นอกจากนี้ใหรวมถึงพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงไดจดขอความ
แหงพินัยกรรมแบบวาจาที่พยานนํามาแจงตามมาตรา 1663 ดวย 
 การตีความปญหาเร่ืองผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมดังกลาว ในทางปฏิบัติคงตอง
อาศัยแนวคําพิพากษาตางๆ ของศาลฎีกา เชน ผูรับมรดกตามพินัยกรรม ไดลงช่ือในพินัยกรรมใน
ฐานะผูรับมรดกตามพินัยกรรม มิใชฐานะพยาน แมผูนั้นจะไดรูเห็นการทําพินัยกรรมก็ไมทําให
พินัยกรรมเสียไป27 หรือทําพินัยกรรมยกทรัพยใหวัดโดยเจาอาวาสลงช่ือเปนพยานในพินัยกรรมนั้น
ดวย ก็ไมทําใหพินัยกรรมเปนโมฆะ เพราะวัดเปนนิติบุคคลตางหากจากตัวเจาอาวาส จึงไมถือวาวัด
เปนพยานในพินัยกรรม28 การท่ีผูรับทรัพยตามพินัยกรรมลงนามเปนพยานในพินัยกรรมนั้นดวย 
มีผลทําใหเปนผูรับทรัพยตามพินัยกรรมไมได แตสภาพการลงนามแหงพยานนั้น ยังใชสําหรับผูอ่ืน
ซ่ึงมีสิทธิไดรับมรดกตามพินัยกรรมนั้นดวย การลงชื่อเปนผูรับมอบซ่ึงหมายความวาเปนผูรับ
พินัยกรรม ไมถือวาไดลงช่ือเปนพยานหรือผูเขียนดวย29 หรือกรณีท่ีจําเลยเปนผูรับทรัพยตาม
พินัยกรรมนั่งอยูดวยในขณะท่ีมีการทําพินัยกรรม แตไมไดลงลายมือช่ือเปนพยานในพินัยกรรม 
หาเปนพยานในพินัยกรรมตามบทบัญญัติดังกลาวไม ดังนี้พินัยกรรมดังกลาวจึงไมตกเปนโมฆะ30 
 นอกจากนี้ ท่ีวาผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะไมมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมแลว 
กฎหมายยังกําหนดคุณสมบัติของพยานในพินัยกรรม และบัญญัติใหเขียนและพยานตองลงช่ือระบุ
วาเปนผูเขียนและพยานดวย ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1670 บัญญัติวา “บุคคล
ตอไปนี้จะเปนพยานในการทําพินัยกรรมไมได กลาวคือ 
 (1) ผูซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 
 (2) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 
 (3) บุคคลซ่ึงหูหนวก เปนใบ หรือจักษุบอดท้ังสองขาง” 

                                                            
26  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1705. 
27  คําพิพากษาฎีกาที่ 52/2503. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ 

คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
28  คําพิพากษาฎีกาที่ 1233/2505. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
29  คําพิพากษาฎีกาที่ 336/2506. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
30  คําพิพากษาฎีกาที่ 5404/2533. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 

DPU



21 

 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1671 บัญญัติวา “เม่ือบุคคลใดนอกจาก
ผูทําพินัยกรรมเปนผูเขียนขอความแหงพินัยกรรม บุคคลนั้นตองลงลายมือช่ือของตนท้ังระบุวาเปน
ผูเขียน” และในวรรคสอง “ถาบุคคลนั้นเปนพยานดวย ใหเขียนขอความระบุวาตนเปนพยานไว
ตอทายลายมือช่ือของตนเชนเดียวกับพยานอ่ืนๆ” 
 จํานวนพยานในพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดจํานวนพยาน
ไววา “อยางนอยสองคน” คือตองมีพยานครบสองคนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด แตจะมากกวา
นั้นก็ได คุณสมบัติของพยานในพินัยกรรมนั้นถือเปนเร่ืองสําคัญ เพราะพยานตองสามารถรับรู 
เขาใจและรูเห็นการทําพินัยกรรม หากบุคคลใดบกพรองตอความสามารถ การรับรู ก็ไมสามารถเปน
พยานในพินัยกรรมได ซ่ึงมาตรา 1670 กําหนดไวหลายประเภท อันไดแก ผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
กลาวคือ ผูเยาวอายุยังไมครบยี่สิบปบริบูรณ บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนคนเสมือน
ไรความสามารถ บุคคลท่ีหูหนวกหรือเปนใบหรือตาบอดท้ังสองขาง ฉะนั้น เม่ือกฎหมายมาตรา 
1671 วรรคสอง บัญญัติใหบุคคลท่ีเปนพยานตองเขียนระบุวาตนเปนพยานไวตอทายลายมือช่ือของ
ตนเชนเดียวกับพยานอ่ืนๆ ดังนั้น พยานจึงตองรูเห็นและเขาใจวามีการทําพินัยกรรมและลงลายมือ
ช่ือของตนไวในฐานะพยาน จะใชลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดตามหลักประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 9 วรรคสอง ยอมทําไมได ดังน้ัน พยานตองลงลายมือช่ืออยางเดียว
เทานั้น ตางกับผูทําพินัยกรรมท่ีลงพิมพนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือได31 
 อยางไรก็ตาม หากบุคคลท่ีตองหามตามมาตรา 1670 ไปลงลายมือช่ือเปนพยานใน
พินัยกรรม ก็เพียงทําใหบุคคลนั้น ไมไดเปนพยานในพินัยกรรม คือพยานผูนั้นใชไมไดแตไมทําให
พินัยกรรมตกเปนโมฆะ เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหเปนโมฆะ ท้ังนี้จะเปนโมฆะหรือไม  
ก็แลวแตแบบพินัยกรรมและพยานท่ีเหลือครบถวนตามแบบพินัยกรรมหรือไม32 
 มีขอนาสังเกตเกี่ยวกับการเปน “ผูเขียนและพยานในพินัยกรรม” คือ เม่ือกฎหมายระบุ
วาพยานในพินัยกรรมจะตองลงลายมือช่ือเทานั้น จะพิมพลายนิ้วมือหรือแกงไดหรือใชตราประทับ
แทนการลงลายมือช่ือไมได33 ฉะนั้น หากพินัยกรรมมีพยานลงลายมือช่ือครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนด พินัยกรรมนั้นก็สมบูรณ แตหากมีพยานคนใดคนหน่ึงใชตราประทับหรือแกงได ผลก็คือ 
พยานคนนั้นไมนับเปนพยานเทานั้นเอง คือพินัยกรรมไมเสียไป ยังคงสมบูรณ แตหากพินัยกรรมท่ี

                                                            
31 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1665. 
32 คําพิพากษาฎีกาที่ 111/2497. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
33 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1666. 
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ทําดวยวาจา พยานผูท่ีแจงตอนายอําเภอถึงการทําพินัยกรรมดวยวาจา พยานประเภทนี้ใชการพิมพ
นิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือได แตตองมีพยานรับรองลายพิมพนิ้วมืออยางนอยสองคน34 
 สวนกรณีผู เขียนพินัยกรรมมาตรา  1671 บัญญัติวา “ เ ม่ือบุคคลใดนอกจากผูทํา
พินัยกรรม เปนผูเขียนขอความแหงพินัยกรรม บุคคลนั้นตองลงลายมือช่ือของตนเชนเดียวกับพยาน
อ่ืนๆ” แตมาตรา 1671 เปนเพียงแบบของการเขียนพินัยกรรม มิใชแบบของพินัยกรรมโดยแท หากมี
การฝาฝนขอกําหนดดังกลาว จึงไมทําใหพินัยกรรมตกเปนโมฆะ กลาวคือไมจําตองเขียนคําวา
พยานไวใตช่ือ เปนแตเพียงขอความใหเห็นวาเปนพยาน ก็ถือวาเปนพยานในพินัยกรรม35 หรือกรณี
ผูเขียนพินัยกรรมลงลายมือช่ือไวใตขอความ คนละตอนกับพยานในพินัยกรรม ท้ังแสดงฐานะวา
เปนผูเขียนเทานั้น ไมไดระบุวาเปนพยานดวย ไมถือวาผูเขียนเปนพยานในพินัยกรรม36 การท่ี
พินัยกรรมทําตอหนาบุคคลสองคนซ่ึงลงลายมือช่ือในพินัยกรรมดวย แตหนึ่งในสองคนนั้นได 
ลงช่ือในพินัยกรรมระบุวาเปนผูเขียน ไมไดระบุวาเปนพยานดวยตามมาตรา 1671 วรรคสอง ดังนี้ 
ถือไดวามีพยานสองคนในพินัยกรรม พินัยกรรมดังกลาวจึงสมบูรณแลวตามมาตรา 165637 
 2.2.2.3 ผูรับพินัยกรรม 
 พินัยกรรมตองกําหนดตัวบุคคลผูรับพินัยกรรมไว ดังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1706 (2) ซ่ึงบัญญัติวา “ขอกําหนดพินัยกรรมเปนโมฆะ... (2) ถากําหนด
บุคคลซ่ึงไมอาจที่จะทราบตัวแนนอนไดเปนผูรับพินัยกรรม แตผูรับพินัยกรรมตามพินัยกรรม
ลักษณะเฉพาะนั้น อาจกําหนดโดยใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนผูระบุเลือกเอาจากบุคคลอ่ืนหลายคน
หรือจากบุคคลอื่นหมูใดหมูหนึ่ง ซ่ึงผูทําพินัยกรรมระบุไวก็ได...” กรณีท่ีผูทําพินัยกรรมกําหนด 
ตัวบุคคลผูรับพินัยกรรมนี้ มีขอนาสังเกตวาไมจําเปนตองระบุช่ือบุคคลเปนการเฉพาะเจาะจงก็ได 
เพียงแตระบุตวับุคคลท่ีมีตัวตนอยูก็ใชได 
 กรณีท่ีผูทําพินัยกรรมกําหนดคุณสมบัติของผูรับพินัยกรรมไว และมีผูท่ีมีคุณสมบัติดัง
ผูทําพินัยกรรมระบุไวหลายคน บุคคลเหลานั้นยอมไดรับสวนแบงมรดกเทาๆ กัน ดังประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1685 บัญญัติไววา “ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมไดกําหนดผูรับ

                                                            
34  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1663. 
35  คําพิพากษาฎีกาที่ 363/2492. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
36  คําพิพากษาฎีกาที่ 1623/2497. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
37  คําพิพากษาฎีกาที่ 1193/2520. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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พินัยกรรมไวโดยคุณสมบัติท่ีทราบตัวแนนอนได ถามีบุคคลหลายคนทรงไวซ่ึงคุณสมบัติท่ีจะเปน
ผูรับพินัยกรรมตามท่ีผูทําพินัยกรรมกําหนดไวดังนั้นได ในกรณีท่ีมีขอสงสัยใหถือวาทุกคนมีสิทธิ 
ท่ีจะไดรับสวนปนเทาๆ กัน” 
 การเปนผูรับพินัยกรรมมีหลักเกณฑพิจารณาดังตอไปนี้ 
 (1) ความสามารถของผูรับพินัยกรรม 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1654 วรรคสอง บัญญัติวา “ความสามารถ
ของผูรับพินัยกรรมนั้น ใหพิจารณาแตในเวลาท่ีผูทําพินัยกรรมตายเทานั้น” โดยผูรับพินัยกรรมจะ
เปนบุคคลธรรมหรือนิติบุคคลก็ได หากผู รับพินัยกรรมเปนบุคคลธรรมดาก็ตองพิจารณา
ความสามารถในเวลาท่ีผูทําพินัยกรรมตาย แมในขณะทําพินัยกรรมผูรับพินัยกรรมจะสามารถมี
สิทธิได แตในเวลาผูทําพินัยกรรมตาย ผูรับพินัยกรรมไมสามารถมีสิทธิไดก็ดี หรือสามารถมีสิทธิ
ไดในภายหลังก็ดี บุคคลนั้นยอมไมมีสิทธิรับพินัยกรรม เพราะไมมีความสามารถในการน้ัน  
ดวยเหตุนี้ผูทําพินัยกรรมจึงอาจทําพินัยกรรมใหแกผูท่ียังไมมีตัวตนในเวลาทําพินัยกรรมหรือยัง 
ไมเปนทารกในครรภมารดาในเวลาทําพินัยกรรมก็ได 
 กรณีนิติบุคคลเปนผูรับทรัพยสินตามพินัยกรรม ก็ตองพิจารณาวานิติบุคคลนั้นมีสิทธิ
รับมรดกแลวหรือไม ท้ังนี้ ตองเปนไปตามประมวลกฎหมายเก่ียวกับนิติบุคคลน้ันๆวาเร่ิมกอตั้ง
เม่ือใด ขณะท่ีผูทําพินัยกรรมตาย นิติบุคคลส้ินสภาพเพราะเลิกไปแลว ก็ไมสามารถท่ีจะมีสิทธิ 
และหนาท่ีได ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมกอต้ังมูลนิธิ จะเห็นวาขณะท่ีผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย 
ยังไมมีมูลนิธิเกิดข้ึน หลังจากผูทําพินัยกรรมตายแลว จึงมีการกอต้ังมูลนิธิ ดังนี้ มีบทบัญญัติของ
กฎหมายใหยอนหลัง โดยถือวามูลนิธิท่ีกอตั้งโดยพินัยกรรมมีผลตามพินัยกรรมนั้นๆ 
 ในเร่ืองความสามารถของผูทําพินัยกรรมตองบังคับตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะทํา
พินัยกรรม แตเร่ืองเกี่ยวกับผลของพินัยกรรมตองบังคับตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะผูทําพินัยกรรม
ตาย38 
 (2) ประเภทของผูรับพินัยกรรม 
 ผูรับพินัยกรรมจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ผูรับพินัยกรรมลักษณะท่ัวไป39 และ
ผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ40 โดยคํานึงถึงสิทธิท่ีจะไดรับทรัพยสินตามขอกําหนดพินัยกรรมของ
ผูรับพินัยกรรมนั้นๆ เปนสําคัญ 

                                                            
38 คําพิพากษาฎีกาที่ 445/2489 (อางถึงใน พรชัย สุนทรพันธุ. (2544). คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก: 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. น. 317). 
39 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1651 (1). 
40 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1651 (2). 
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 ผูรับพินัยกรรมลักษณะท่ัวไป ไดแก ผูรับพินัยกรรมซ่ึงมีสิทธิตามขอกําหนดพินัยกรรม
ท่ีจะไดรับทรัพยมรดกท้ังหมดของเจามรดก หรือตามเศษสวนท่ีเหลือแหงกองมรดก ซ่ึงไมไดแยก
ไวตางหากเปนพิเศษจากกองมรดก แมเจามรดกมีทรัพยมรดกอยูเพียงส่ิงเดียว แตทําพินัยกรรมยก
ทรัพยมรดกท้ังหมดใหแกผูรับพินัยกรรม ถามิไดระบุทรัพยส่ิงนั้นไวโดยเฉพาะเจาะจง ก็ควรถือวา
เปนผูรับพินัยกรรมลักษณะท่ัวไป เพราะถาปรากฏในภายหลังวาผูทําพินัยกรรมมีทรัพยมรดกอยาง
อื่นอีก ผูรับพินัยกรรมก็มีสิทธิไดรับทรัพยมรดกอยางอ่ืนนั้นดวยตามพินัยกรรม 
 สําหรับผูรับพินัยกรรมลักษณะท่ัวไปนี้ มีสิทธิและความรับผิดเชนเดียวกับทายาทโดย
ธรรม เชน ตกอยูในฐานะท่ีถูกเจาหนี้ของกองมรดกฟองใหรับผิดชําระหนี้ของผูตาย41 แตไมจําตอง
รับผิดเกินกวาทรัพยมรดกท่ีตกทอดไดแกตน42 
 ผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ ไดแก ผูรับพินัยกรรมซ่ึงมีสิทธิตามขอกําหนดพินัยกรรม
ท่ีจะไดรับทรัพยสินเฉพาะส่ิงเฉพาะอยาง ซ่ึงเจาะจงโดยเฉพาะหรือแยกไวตางหากเปนพิเศษจาก
กองมรดก นอกจากจะไดรับทรัพยสินเฉพาะอยางตามท่ีระบุไวในพินัยกรรมแลว ผูรับพินัยกรรม
ลักษณะเฉพาะยังมีสิทธิและความรับผิดเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีไดรับมาตามพินัยกรรมนั้นดวย ฉะนั้น 
หากทรัพยสินท่ีรับมามีภาระผูกพันประการใด ผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะก็จะตองรับผิดในภาระ
ผูกพันในทรัพยนั้น เชน การจํานองดวย43 อยางไรก็ตาม ผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะไมตองรับผิด
ในหน้ีท่ีไมเกี่ยวกับตัวทรัพยสินดังกลาวดวยอยางไรก็ดี ผูรับพินัยกรรมคนหนึ่งอาจเปนผูรับ
พินัยกรรมลักษณะท่ัวไปและผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะในเวลาเดียวกันก็ได 
 (3) บุคคลท่ีตองหามไมใหรับทรัพยมรดกตามพินัยกรรม 
 นอกจากกฎหมายจะกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะทําพินัยกรรมและผูท่ีจะเปนพยานใน
พินัยกรรมแลว ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวผูรับพินัยกรรม ท่ีกฎหมายหามมิใหบุคคลบางประเภทรับทรัพย
มรดกตามพินัยกรรม คือกรณีหามบุคคลผูอยูในความปกครองทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกของตน
ใหแกผูปกครอง หรือผูท่ีเกี่ยวของกับผูปกครองดังระบุไว44 จึงเปนเร่ืองของบุคคลท่ียังไมบรรลุ 
นิติภาวะและมีผูปกครอง45 ตองหามมิใหทําพินัยกรรมดังกลาวขางตน ผูปกครองตามมาตราน้ี 
ไมรวมถึงผูใชอํานาจปกครอง เชน บิดา มารดาดวย แตก็มีการบัญญัติขอยกเวนไววาบุคคลผูอยูใน

                                                            
41 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1737. 
42  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1601. 
43  คําพิพากษาฎีกาที่ 16/2491. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ 

คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
44  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1652. 
45  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1585. 
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ความปกครองอาจทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหผูปกครอง หรือคูสมรส บุพการี หรือผูสืบสันดาน 
หรือพี่นองของผูปกครองได เม่ือผูปกครองไดทําคําแถลงการณปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
1577 (ปจจุบันคือมาตรา 1598/11) และมาตราตอๆ ไป แหงประมวลกฎหมายน้ีเสร็จส้ินแลว ซ่ึงมี
ความหมายวา บุคคลผูอยูในความปกครองจะทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกของตนใหแกผูปกครอง
หรือผูท่ีเกี่ยวของกับผูปกครองดังระบุไวไดก็ตอเม่ือความปกครองหรือความเปนผูปกครองส้ินสุด
ลงแลวประการหนึ่ง และผูปกครองไดทําคําแถลงการณปกครองเสร็จส้ินแลวดวยอีกประการหนึ่ง
ประกอบกันท้ังสองประการ เพราะแมความปกครองหรือความเปนผูปกครองส้ินสุดลงแลว แตถา
ผูปกครองยังมีอํานาจหนาท่ีบางอยางอยู ก็ยังอาจใชอิทธิพลจากอํานาจและหนาท่ีนั้นบังคับใจใหผูท่ี
อยูในความปกครองทําพินัยกรรมเพ่ือประโยชนตนได ดวยเหตุนี้จึงตองใหอิทธิพลของผูปกครอง
ส้ินสุดลงจริงๆ จึงยอมใหผูอยูในปกครองทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหผูปกครองหรือผูท่ีเกี่ยวของ 
กับผูปกครองดังท่ีบัญญัติไวได นั่นก็คือ เม่ือผูปกครองไดทําคําแถลงการณปกครองตามท่ีบัญญัติไว
ในมาตรา 1577 (ปจจุบันคือมาตรา 1598/11) และตอๆ ไปเสร็จส้ินแลว 
 กรณีท่ีผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะรับทรัพยตามพินัยกรรมไมไดนั้น กรณีมาตรา 
1653 วรรคสาม หมายถึง กรมการอําเภอ ซ่ึงไดจดขอความแหงพินัยกรรมท่ีพยานนํามาแจงโดยเปน
การทําพินัยกรรมดวยวาจาน้ัน ไมขยายไปถึงคูสมรสของพนักงานเจาหนาท่ีนั้น และกรณีมาตรา 
1653 วรรคสามนี้ ไมคลุมไปถึงพนักงานเจาหนาที่ ท่ีจดขอความในพินัยกรรมแบบอ่ืน เชน 
พินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมืองตามมาตรา 1658 และพินัยกรรมทําเปนเอกสารลับตามมาตรา 
1660 แตอยางไรก็ตาม กรณีพินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมืองตามมาตรา 1658 กรมการอําเภอเปน 
ผูจดทําหนาท่ีเปนผูเขียนพินัยกรรม ตามมาตรา 1653 วรรคหนึ่งโดยตรง จึงตกอยูในบังคับวรรคสอง
ดวย คือท้ังตนเองและคูสมรสตองหามมิใหรับทรัพยตามพินัยกรรม สวนกรมการอําเภอในฐานะ 
ผูจดถอยคําของผูทําพินัยกรรมที่เปนเอกสารลับตามมาตรา 1660 ไมใชผูเขียนพินัยกรรมเพราะจด
ถอยคําของผูทําพินัยกรรมลงบนซองใสพินัยกรรมเทานั้น จึงไมตองหามมิใหรับทรัพยตาม
พินัยกรรม กรณีมาตรา 1653 วรรคหนึ่ง ขยายไปถึงคูสมรสตามวรรคสองเทานั้น ไมไดขยายไปถึง
บุพการี หรือผูสืบสันดาน หรือพี่นองของผูเขียนหรือพยานนั้น ดังเชนมาตรา 1652 สวนผูเขียนตาม
มาตรา 1653 หมายถึงผูพิมพดวย46 นอกจากจะหามมิใหผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมรับทรัพยตาม
พินัยกรรมจากกองมรดกของผูตายแลว ยังหมายความรวมถึงสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ตางๆ ดวย เวนแตจะตองดวยขอยกเวนตามมาตรา 1600 เม่ือมาตรานี้หามแตเฉพาะรับทรัพยตาม
พินัยกรรม ผูเขียนและพยานจึงอาจรับหนาท่ีและความรับผิดตามพินัยกรรมได 
                                                            

46 จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยพินัยกรรม  (น.53-55), โดย โชค  จารุจินดา, 
2526, กรุงเทพฯ: แสงจันทรการพิมพ. 
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 อนึ่ง ตัวบทบัญญัติหามแตเฉพาะพยานในพินัยกรรม ฉะนั้น กรณีท่ีผูทําพินัยกรรมนํา
พินัยกรรมเปนเอกสารลับไปแสดงตอกรมการอําเภอพรอมพยานอยางนอยสองคน และพยานได 
ลงลายมือช่ือไวบนซองพินัยกรรมน้ันตามมาตรา 1660 นาจะไมใชพยานในพินัยกรรมจึงไมมีสวน
เกี่ยวของในการทําพินัยกรรมท่ีอยูในซองนั้น ในอันท่ีจะดําเนินการใหมีการเพิ่มเติม ตัดทอน หรือ
เปล่ียนแกขอความในพินัยกรรมนั้นอยางใด จึงไมตองหามมิใหเปนผูรับพินัยกรรมตามมาตรา 1653 
แตพยานในพินัยกรรมที่ทําดวยวาจาตามมาตรา 1663 ควรถือวาเปนพยานในพินัยกรรมตามมาตรา 
1653 
 นอกจากนั้น บางกรณีผูรับพินัยกรรมอาจลงชื่อไวในพินัยกรรม จึงจําตองพิจารณาวา 
ลงลายมือช่ือไวในฐานะอะไร ถาไมใชฐานะผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมแลว แมจะรูเห็นการทํา
พินัยกรรมอยูดวย กรณีนี้ไมตองดวยมาตรา 1653 อันจะทําใหพินัยกรรมนั้นเส่ือมเสีย มิใชวาถาผูรับ
พินัยกรรมลงลายมือช่ือในพินัยกรรมแลวจะทําใหพินัยกรรมนั้นเส่ือมเสียเสมอไป เชน ลงลายมือ
ช่ือรับทราบ หรือรับมอบ หรือรับทรัพยตามพินัยกรรม ยอมไมทําใหพินัยกรรมนั้นเส่ือมเสีย 
 ผลของพินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรมท่ีไดทําข้ึน ขัดตอบทบัญญัติมาตรา 1653 
เปนโมฆะตามมาตรา 1705 แตความเปนโมฆะนี้ เปนโมฆะเฉพาะสวนท่ีขัดตอมาตรา 1653 คือ 
สวนท่ีผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรม หรือคูสมรสของบุคคลดังกลาวนี้ เปนผูรับทรัพยสินตาม
พินัยกรรมเทานั้น ถาเปนพินัยกรรมท่ียกทรัพยสินใหผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมหรือคูสมรส
ของบุคคลดังกลาวนี้ท้ังหมด พินัยกรรมนั้นยอมเปนโมฆะไปทั้งฉบับ แตถาพินัยกรรมมีขอกําหนด
ยกทรัพยสินใหแกผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมหรือคูสมรสของบุคคลดังกลาวนี้กับมีขอกําหนด
ยกทรัพยสินใหบุคคลอ่ืนดวยและอาจมีการแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายในการตางๆ อันจะเปน
ผลบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตายแลวรวมอยู กรณีเชนนี้ เฉพาะขอกําหนดพินัยกรรมท่ียก
ทรัพยสินใหผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมหรือคูสมรสของบุคคลดังกลาวน้ีเทานั้นเปนโมฆะ 
ขอกําหนดพินัยกรรมขออ่ืนยังสมบูรณใชบังคับไดอยู 
 การที่บุคคลจะเปนผูเขียนหรือเปนพยานในพินัยกรรมนั้น ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1671 วางหลักวาบุคคลน้ันตองลงลายมือช่ือของตนทั้งระบุวาเปนผูเขียนหรือเปน
พยานไวตอทายลายมือช่ือของตนดวย ดังนั้น การท่ีบุคคลนั้นลงลายมือช่ือเปนพยานรับรองลาย
พิมพนิ้วมือของผูทําพินัยกรรมจึงจะถือวาเปนผูเขียนหรือเปนพยานในพินัยกรรมดวยไมได 
พินัยกรรมจึงหาเปนโมฆะไม เชน กรณีท่ีจําเลยลงช่ือเปนพยานรับรองลายพิมพนิ้วมือผูทําพินัยกรรม  
ไมมีผลใหขอกําหนดพินัยกรรมยกท่ีดินแกจําเลยเปนโมฆะ47 
                                                            

47 คําพิพากษาฎีกาที่ 40/2539. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ 
คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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2.3 การพิสูจนลายมือชื่อ 
 การลงลายมือช่ือในพินัยกรรมเปนองคประกอบสําคัญในการทําพินัยกรรม ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือในพินัยกรรมของตนตามแบบ
ท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้ 
 1.  พินัยกรรมแบบธรรมดา มาตรา 1656 วรรคแรก ซ่ึงกําหนดใหผูทําพินัยกรรมตองลง
ลายมือช่ือไวตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน ซ่ึงพยานสองคนนั้นตองลงลายมือช่ือรับรอง
ลายมือช่ือผูทําพินัยกรรมไวในขณะนั้น 
 2. พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ  มาตรา  1657 วรรคแรก  ซ่ึงกําหนดใหผู ทํา
พินัยกรรมตองเขียนดวยมือตนเองซ่ึงขอความท้ังหมด วัน เดือน ป และลายมือช่ือของตน 
 3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง มาตรา 1658 (3) ซ่ึงกําหนดวา เม่ือผูทําพินัยกรรม
และพยานทราบแนชัดวา ขอความท่ีกรมการอําเภอจดนั้นเปนการถูกตองตรงกันกับท่ีผูทําพินัยกรรม 
แจงไวแลว ใหผูทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ มาตรา 1660 (1) และ (2) ซ่ึงกําหนดวา ผูทําพินัยกรรตอง
ลงลายมือช่ือในพินัยกรรม และตองผนึกพินัยกรรมนั้นแลวลงลายมือช่ือคาบรอยผนึก อีกท้ังใน (4) 
ของมาตราดังกลาว ยังกําหนดใหผูทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือช่ือบนซองซ่ึงกรมการอําเภอได
จดถอยคําท่ีแสดงวาพินัยกรรมเปนของผูทําพินัยกรรม ลงวัน เดือน ปท่ีทําพินัยกรรมไวบนซอง
ดังกลาวและประทับตราตําแหนงไวอีกดวย 
 จากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาว จะเห็นไดวากฎหมายให
ความสําคัญในเร่ืองการลงลายมือช่ือ โดยถือเปนองคประกอบหนึ่งในการทําพินัยกรรมตามแบบท่ี
กฎหมายกําหนด ซ่ึงพินัยกรรมมีอยูดวยกัน 5 แบบ มีเพียงพินัยกรรมแบบทําดวยวาจาเทานั้นท่ีผูทํา
พินัยกรรมไมตองลงลายมือช่ือ พินัยกรรมแบบอ่ืนๆ ผูทําพินัยกรรมจะตองลงลายมือช่ือ มิฉะนั้น 
ไมถือวาเปนพินัยกรรมซ่ึงชอบดวยกฎหมายและไมอาจมีผลสมบูรณเปนพินัยกรรมได เม่ือ
พินัยกรรมไมบังเกิดผล การตกทอดทรัพยมรดกก็จะตองตกแกทายาทโดยธรรมตามลําดับดังท่ี
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไว 
 การทําพินัยกรรมนั้นเปนการแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเร่ืองทรัพยสินของ
ตนเองหรือในการตางๆ อันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนถึงแกความตาย และเม่ือ
พินัยกรรมบังเกิดผล หากทรัพยมรดกที่ถูกระบุในพินัยกรรมน้ัน เปนเพียงสังหาริมทรัพยท่ียอมตก
ทอดแกกันไดโดยการสงมอบการครอบครองตามปกติ การจัดสรรแบงปนทรัพยมรดกตาม
พินัยกรรมก็ไมใชเร่ืองยากนัก แตหากเปนทรัพยสินท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนหรือผูรับ 
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พินัยกรรมตองมีคําส่ังศาลไปแสดงเพื่อใหทรัพยสินนั้นเปนของตน ก็จะตองมีการฟองรองเปนคดี
ตอศาลเพ่ือจัดต้ังผูจัดการมรดกเพ่ือใหเปนผูดําเนินการดังกลาวหรือหากพินัยกรรมนั้นมีการแตงต้ัง
ผูจัดการมรดกไวแลวก็ตาม ผูที่มีสวนไดเสียในพินัยกรรมนั้น อาจมีประเด็นขอโตแยงเพื่อทําลาย
ความนาเช่ือถือของพินัยกรรมดังกลาวได โดยเฉพาะประเด็นท่ีวาพินัยกรรมนั้น เปนพินัยกรรมท่ี
แทจริงของเจามรดกหรือไม ลายมือช่ือท่ีปรากฏนั้นอาจเปนลายมือช่ือของเจามรดกท่ีถูกทําปลอม
ข้ึนมา ซ่ึงในประเด็นการลงลายมือช่ือจึงตองมีการพิสูจนตามกระบวนการในช้ันศาลตอไป 
 การโตแยงหักลางขอเท็จจริงในพินัยกรรมหรือเอกสารท่ีมีการลงลายมือช่ือเปนการ
โตแยงเกี่ยวกับความถูกตองแทจริงของตัวเอกสารประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเปนการโตแยง
ขอเท็จจริงในเอกสารนั้นวาลายมือช่ือท่ีปรากฏบนเอกสารนั้นเปนลายมือช่ือปลอม 
 สําหรับกระบวนการในทางศาลน้ัน หากมีกรณีโตแยงหักลางขอเท็จจริงในเอกสารที่มี
ลายมือช่ือเกิดข้ึน คูความท่ีโตแยงจะตองดําเนินการตามวิธีการคัดคานเอกสารตามกฎหมายลักษณะ
พยาน48 วิธีการท่ีจะพิสูจนลายมือช่ือในระบบกฎหมายไทยสามารถกระทําไดโดย49 
 1.  เรียกผูท่ีไดเขียนลายมือช่ือนั้นมาสืบ ซ่ึงวิธีการนี้เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด แตอยางไรก็ตาม  
ไมอาจนํามาปรับใชในกรณีของพินัยกรรมได เนื่องจากพินัยกรรมจะมีผลก็ตอเม่ือผูทําพินัยกรรมซ่ึง
เปนผูท่ีไดลงลายมือช่ือไดถึงแกความตายไปแลว 
 2.  เรียกผูท่ีเคยเห็นหรือไดเห็นการลงลายมือช่ือท่ีเปนหลักฐานนั้นมาสืบ กรณีนี้ไดแก 
พยานหรือบุคคลท่ีอยูรวมในขณะท่ีมีการทําพินัยกรรม แตหากเปนพินัยกรรมท่ีผูทําพินัยกรรมทํา
เพียงลําพัง กลาวคือ พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับก็จะไมสามารถหาบุคคลเหลานั้นได 
 3.  เรียกบุคคลท่ีเคยเห็นลายมือช่ือนั้นมากอนหรือไดเห็นลายมือช่ือในภายหลังมาสืบ 
ถึงแมวาจะเปนการเห็นเพียงคร้ังเดียวหากสามารถจดจําไดก็สามารถมาเบิกความได แตจะมีน้ําหนัก
เพียงใดนั้นเปนอีกเร่ืองหนึ่ง 
 4.  ใหบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญหรือผูเช่ียวชาญการตรวจสอบลายมือช่ือ ไดแก 
กองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงการ
พิสูจนลายมือช่ือนี้อยูในกลุมงานตรวจเอกสาร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจนประเภทเอกสาร วัตถุ รองรอยและเงินตราปลอมแปลง โดยปฏิบัติหนาท่ี ดังน้ี 
 
 

                                                            
48  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 125. 
49  จาก คําอธิบายกฎหมายลักษณะพิจารณาคําพยานหลักฐาน (น.26-27), โดย จินดาภิรมยราชสภาบดี, 

พระยา, 2464, กรุงเทพฯ: พิศาลบรรณนิต์ิ. 
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 1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
 2) ตรวจพิสูจนลายมือเขียน ลายมือช่ือในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอยาง
ลายมือเขียน ลายมือช่ือตัวอยางวาเปนลายมือของบุคคลคนเดียวกันหรือไม 
 3) ตรวจพิสูจนตัวอักษรพิมพดีดในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอักษรพิมพดีด
ท่ีพิมพจากเคร่ืองพิมพดีดของกลางวาพิมพมาจากเคร่ืองพิมพดีดเคร่ืองเดียวกันหรือไม 
 4)  ตรวจพิสูจนตัวอักษรพิมพดีดในเอกสารของกลางแผนเดียวกันวาพิมพข้ึนในคราว
เดียวกันหรือพิมพคนละคร้ัง 
 5)  ตรวจพิสูจนเอกสารเพ่ือหารองรอยของการแกไข ขูดลบ ลบลางดวยน้ํายาเคมี 
 6)  ตรวจพิสูจนขอความเดิมจากเอกสารท่ีมีการแกไขตอเติม ลบลางดวยน้ํายาเคมี ตรวจ
เสนหมึกท่ีเขียนตัดกันวาเสนใดเขียนกอนหรือหลัง 
 7)  ตรวจพิสูจนขอความท่ีเกิดจากรอยกดบนแผนกระดาษท่ีรองการเขียน 
 8)  ตรวจพิสูจนขอความในเอกสารที่ถูกไฟไหม ซ่ึงอยูในลักษณะเกรียมดําแตยังไมแตก
ชํารุด 
 9)  ตรวจเปรียบเทียบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร 
 10) ตรวจพิสูจนรองรอยตางๆบนเอกสารและวัตถุพยานอ่ืนๆ เชน รอยฉีกขาด รอยตัด 
รอยกด รอยประทับตราตางๆ 
 11) ตรวจพิสูจนเหรียญกษาปณ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสําคัญ เชน หนังสือ
เดินทาง ประกาศนียบัตรหรือบัตรประจําตัวประชาชน 
 12) ตรวจรอยตราบนไมของกลางในท่ีเกิดเหตุ 
 13) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ-สงของกลาง เก็บรักษาของกลางและ
สําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
 14) งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ซ่ึงการใหกองพิสูจนหลักฐานกลางเปนหนวยงานมีหนาท่ีตรวจพิสูจนลายมือช่ือนั้น 
เม่ือหนวยงานดังกลาวมีความเห็นไปในทิศทางใด ก็จะไดรับความเช่ือถือจากสังคม แมแตในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในช้ันศาล หากไดยื่นคํารองใหมีการพิสูจนลายมือช่ือและสงเร่ืองไปยังกอง
พิสูจนหลักฐานกลางแลว ไมวาผลจะเปนอยางไร ศาลก็จะยอมรับใหความเห็นของกองพิสูจน
หลักฐานกลางดังกลาว ดังเชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15260/2553 ผูรองยื่นคํารองขอวา กองพิสูจน
หลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาติตรวจพิสูจนแลววาลายมือช่ือผูทําพินัยกรรมท่ีผูคัดคานอางไมใช
ลายมือช่ือของผูตาย เอกสารดังกลาวจึงเปนพินัยกรรมปลอม มีผลใหสภากาชาดไทยไมใชทายาท 
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หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยมรดกของผูตายและไมอาจเปนผูจัดการมรดกของผูตายได อยางไร 
ก็ตาม ไมมีกฎหมายบังคับวาศาลตองฟงขอพิสูจนจากผูเช่ียวชาญ50 แตหากคูความทากันใหถือ
ความเห็นของผูเช่ียวชาญเปนขอแพชนะ ศาลจะตองพิพากษาไปตามความเห็นของผูเช่ียวชาญนั้น51 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับสิทธิของคนพิการตามกฎหมายไทย 
 ในปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีวากฎหมายไทยใหความสําคัญตอการรับรองและคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเปนอยางมาก ซ่ึงก็ 
สืบเนื่องมาจากการวางรากฐานแนวความคิดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 อันรวมไปถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในการจัดการทรัพยสิน การทํานิติกรรมตางๆ 
จนไปถึงการทําพินัยกรรมซ่ึงเปนนิติกรรมเฉพาะตัว เพื่อใหสามารถเขาในเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคดังกลาว ในสวนนี้จึงไดทําการศึกษาขอความคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับคนพิการ 
ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของอันทําใหเกิดการรับรองและคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคดังกลาวไวในกฎหมายของไทย 
 2.4.1 ความหมายของคําวา “คนพิการ” 
 ในสวนนี้จะศึกษาถึงความหมายของคนพิการทั้งในเชิงของความหมายท่ัวไปและ
ความหมายในเชิงกฎหมาย เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีนําไปสูการศึกษาปญหาสิทธิของคนพิการใน
การทําพินัยกรรมและการเปนผูรับพินัยกรรม 
 2.4.1.1 ความหมายโดยท่ัวไป 
 ความหมายของคนพิการในอดีตนั้น จะมองความพิการในลักษณะของปจเจกบุคคล 
กลาวคือ การถือเอาความสมบูรณครบถวนของอวัยวะรางกายเปนตัวช้ีวัดวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะ
พิการหรือไม หากบุคคลใดไมมีอวัยวะครบถวนสมบูรณหรือมีอวัยวะแตบกพรอง ถือวาบุคคลนั้นมี
ความพิการและสมควรท่ีจะไดรับการเยียวยา ดังนั้น ความพิการจึงถือเปนปญหา ซ่ึงการใหความหมาย 
ในลักษณะนี้ สอดคลองกับการใหความหมายตามโมเดลหรือรูปแบบทางการแพทย (Medical 
Model) กลาวคือ เปนการจัดแยกคนพิการตามลักษณะพยาธิวิทยา และลักษณะชีววิทยาของบุคคล 
โดยมองวาคนพิการคือผูท่ีมีความบกพรองหรือสูญเสียสมรรถภาพทางรางกายหรือจิตใจ ทําใหไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดในการกระทํากิจวตัรประจําวนั การเรียนรู การประกอบอาชีพ และการมี
ความสัมพันธทางสังคมไดเหมือนอยางปกติ โดยจัดแยกความพิการเปนประเภทตางๆ เชน หูหนวก  
 
                                                            

50 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 964/2536 ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
51 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1121/2511 ระบบสืบคนคาํพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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(Deaf) หูตึง (Hard of Hearing) หูหนวกและตาบอด (Deaf-Blind) บกพรองทางการเห็น (Visually 
Impaired) พิการทางโรคเกี่ยวกับกระดูก  (Orthopedically Handicapped) ปญญาออน  (Mental 
Retardation) พิการซํ้าซอน (Multiple Handicapped) เปนตน52 
 การใหความหมายในอดีตขางตน สอดคลองกับมุมมองเจตคติของคนพิการเอง และ
ทัศนคติของสังคมในอดีตท่ีมีตอคนพิการ ท่ีมักมองวาความผิดปกติ ความพิการเปนผลสืบเนื่อง  
มาจากการกระทําบาป เปนกรรมเกาท่ีคนพิการเหลานั้นไดกระทํามาในอดีต และสงผลใหชีวิตใน
ปจจุบันของคนพิการไมสมบูรณ ดังนั้น คนพิการจึงควรกมหนารับกรรมและเผชิญกับสภาพชีวิตท่ี
บกพรองนี้จนกวากรรมเกาจะไดรับการชดใชใหหมดส้ินไป อยางไรก็ดี บุคคลในสังคมบางกลุม
อาจใหความสงสาร เห็นใจแกคนพิการ แตการชวยเหลือกลับมุงประเด็นไปท่ีการสงเคราะห การ
ชวยเหลือทางวัตถุ โดยคนพิการไมไดถูกมองอยางบุคคลท่ีมีคุณคา สามารถพัฒนาและชวยเหลือ
ตนเองได คนพิการสวนใหญจึงอยูในสภาพของบุคคลผูถูกทอดท้ิงใหเผชิญชะตากรรมของตน และ
ไมไดรับการยอมรับในฐานะบุคคลๆหนึ่งท่ีมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงสามารถรับการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงชีวิตของตนใหดีข้ึนเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป53 
 ในเวลาตอมา สังคมเร่ิมมีมุมมองตอความพิการที่แตกตางออกไป เร่ิมมีการนําปจจัย
ภายนอกและสภาพแวดลอมตางๆเขามาพิจารณาประกอบกับความบกพรองทางสภาพรางกายของ
แตละบุคคลในการใหความหมายความพิการ โดยมองวาความพิการไมไดเกิดข้ึนจากความบกพรอง
ของอวัยวะ หากแตเกิดข้ึนเพราะเง่ือนไขปจจัยภายนอกอ่ืนๆ เชน บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการ
ไดยินยังไมถือวาเปนผูพิการจนกวาบุคคลน้ันจะอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีแตขอมูลขาวสารท่ีเปน
ขอมูลเสียง ไมมีลาม ไมมีส่ือส่ิงพิมพเปนตัวอักษรหรือเปนภาพ เปนตน การใหความหมายของ
ความพิการตามลักษณะนี้จึงสอดคลองกับการใหความหมายตามโมเดลหรือรูปแบบระบบทาง
สังคม (Social Model) ซ่ึงเปนการจัดแยกคนพิการตามลักษณะนิเวศวิทยาและพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน 
 
 
                                                            

52 จาก รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง: การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
โดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม (น.81), โดย  นงลักษณ วิรัชชัย, 2544, กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ.  และสิทธิและเสรีภาพของคนพิการทางการมองเห็นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. 2540)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย  และธีรดา โสมะนันทน, 2549, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

53 จาก พระพุทธศาสนากับการเสริมสรางพลังในการดํารงชีวิตและทัศนคติที่เหมาะสมของคนพิการ 
กรณีคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (รายงานผลการวิจัย) (น.1-2), โดย ปาริชาด สุวรรณบุปผา 
และคนอื่นๆ, 2549, กรุงเทพฯ: สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.   
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ไปจากปทัสถานของสังคม โดยจัดเปนประเภทตางๆ เชน ปญญาออนระดับเรียนได (Educable 
Mental Retardation) ภาวะทางอารมณแปรปรวนรุนแรง (Serious Emotional Disturbance) ความ
บกพรองทางการพูดการส่ือสาร (Speech and Communication Impairment) เปนตน54 
 การใหความหมายความพิการในสังคมสมัยใหม จึงมองวาความพิการไมใชปญหา 
อีกตอไป เนื่องจากเราไมสามารถรักษา แกไขหรือเปล่ียนแปลงความพิการได นอกจากน้ัน เราก็ไม
สามารถบังคับใหคนพิการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูนี้ไดดวย จึงเกิดแนวคิดวาการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมและสังคมนาจะเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดงายกวา ซ่ึงก็หมายความวา  
คนพิการสามารถอยูรวมในสังคมไดหากมีการขจัดปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ท่ีมีในสังคม เชน  
การจัดระบบการคมนาคมขนสง การจัดการศึกษา การสนับสนุนการประกอบอาชีพ การจัด
สาธารณูปโภค และการสันทนาการที่ทําใหผูพิการเขาถึงและใชประโยชนได โดยการเพิ่มทางเลือก
ท่ีหลากหลายมากข้ึน ฯลฯ ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหคนพิการเขาถึงบริการตางๆ และแขงขันกับ
คนท่ัวไปภายในสังคมได 
 จากแนวความคิดขางตน อาจสรุปไดวาการใหความหมายของความพิการไดมีการ
เปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีมองวาความพิการเปนเร่ืองปจเจกบุคคลซ่ึงเกิดจากความบกพรองหรือ
ความผิดปกติทางรางกาย และเปนเร่ืองของผลกรรม นํามาสูแนวคิดท่ีมองวาความพิการเกิดจาก
สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสรางข้ึน ดังนั้น แมวาคนพิการจะมีความบกพรองใดๆ ก็ตาม แตหาก
สังคมไดมีการจัดสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ในสังคมใหเอ้ือตอการดําเนินชีวิตของบุคคล 
ผูพิการแลว บุคคลกลุมนี้ก็จะอยูในสังคมไดอยางเทาเทียมและเสมอภาคเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป 
อันเปนการคํานึงถึงแนวคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 การใหความหมายโดยท่ัวไปของคําวา “ความพิการ” ท่ีใชรวมกันในทางระหวาง
ประเทศมากท่ีสุด มาจากเอกสารขององคการอนามัยโลก (World Health Organization Document  
 
 
 
 

                                                            
54 จาก รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง: การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 

โดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม (น.81), โดย  นงลักษณ วิรัชชัย, 2544, กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ.  และสิทธิและเสรีภาพของคนพิการทางการมองเห็นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. 2540)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย  และธีรดา โสมะนันทน, 2549, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 
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A29/INFDOCI/1 Geneva Switzerland 197655) ซ่ึงแบงแยกการใหความหมายของคําไว 3 คํา56 คือ 
ความบกพรอง (Impairment) ความพิการ (Disability) และอุปสรรค (Handicap) 
 ความบกพรอง (Impairment) คือการสูญเสียใดๆ หรือความผิดปกติของจิตใจ สรีระ 
หรือโครงสรางกายวิภาค หรือมีการสูญเสียหรือความผิดปกติในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ตามองไม
เห็น แขนขาเปนอัมพาต หูสูญเสียหารไดยิน อาการทางประสาท เปนตน 
 ความพิการ (Disability) คือ ขอจํากัดหรือการขาดซ่ึงความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมใดๆ โดยวิธีการหรือในวิสัยของบุคคลท่ัวไป เนื่องจากความบกพรองอยางหนึ่งอยางใด 
 อุปสรรค (Handicap) คือความเสียเปรียบของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรอง
หรือความพิการ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีใหไดอยางเต็มท่ีตามที่บุคคลท่ัวไปพึงทําได 
ทําใหประสบความยากลําบาก หรือไมสามารถกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ในขณะท่ีคนท่ัวไปสามารถทํา
ไดโดยไมเปนปญหา 
 การใหความหมายของคําท้ังสามคํานั้น มีความเช่ือมโยงกันอยู กลาวคือ “ความบกพรอง”  
จะอางถึงขอจํากัดของสภาพรางกาย หรือการรับรูตางๆ ของบุคคล ในขณะท่ี “ความพิการ” นั้น 
มุมมองอยูท่ีขอจํากัดอันเกิดจากสังคม จากการท่ีสังคมไดแบงแยกบุคคลซ่ึงมีขอบกพรองนั้น ทําให
เกิดการเลือกปฏิบัติข้ึนมา57 ในขณะท่ี “อุปสรรค” จะเปนการมองถึงความเสียเปรียบของบุคคลหน่ึง
ในการที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนผลมาจากความบกพรองหรือความพิการ 
 ตอมาในป ค.ศ. 1980 องคการอนามัยโลก ไดมีการเสนอความหมายของคําวา “ความพิการ”  
ไวใน  The International Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps หรือ  ICIDH 
โดยเอกสารฉบับนี้ เปนเอกสารที่ไดแบงแยกความหมายของคําวาความบกพรอง ความพิการ และ
อุปสรรคใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อใหมีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพ 
การศึกษา สถิติ นโยบาย กฎหมาย การศึกษาเกี่ยวกับสถิติประชากร สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร และ
มานุษยวิทยา ในท่ีนี้จึงมองวา คนพิการ คือ ทุกคนท่ีมีความบกพรองทางกาย ทางจิตใจ หรือทาง 
 
                                                            

55 An impairment is any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or 
function; a disability is any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in 
the manner or within the range considered normal for a human being; a handicap is a disadvantage for a given 
individual, resulting from an impairment or a disability, that prevents the fulfillment of a role that is considered 
normal (depending on age, sex and social and cultural factors) for that individual. 

56 การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุความพิการกับกฎหมายระหวางประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย  อธิป จันทนโรจน, 2549, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

57 แหลงเดิม. 
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ความรูสึก ไมวาจะมีอยูอยางคงท่ีหรือเพิ่มข้ึนก็ตาม ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความยากในการเรียนรู การสราง
ความสัมพันธ หรือการไดรับการจางงาน และทําใหบุคคลนั้นตองอยูในสถานการณท่ีเสียเปรียบทาง
สังคมหรือถูกกีดกันทางสังคม58 
 ในป ค.ศ. 2000 องคการอนามัยโลกไดมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงแนวความคิด
เกี่ยวกับความพิการข้ึน กลาวคือ มีการเพ่ิมมิติทางดานสภาพแวดลอมและมิติในเชิงบวก ซ่ึงเปนการ
มองถึงความสามารถของคนพิการเขาไปดวย โดยกําหนดไวใน International Classification of 
Functioning Disability and Health หรือ ICF ซ่ึงแนวคิดนี้เปนแนวคิดท่ีหลายประเทศใชในการ
สํารวจความพิการ59 
 สําหรับประเทศไทยนั้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ก็ไดให
ความหมายของคําวา “พิการ” วาหมายถึง การสูญเสียอวัยวะ60 นอกจากนั้นยังมีคําศัพทท่ีใกลเคียง
กัน คือคําวา ทุพพลภาพ ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายส่ือไป
ในทางท่ีเกี่ยวกับการหยอนความสามารถในการทํางานตามปกติ โดยมิไดพิจารณาวามีการสูญเสีย
อวัยวะหรือไม61 
 2.4.1.2 ความหมายเชิงกฎหมาย 
 ในตางประเทศไดมีการใหความหมายของคนพิการในเชิงกฎหมายท่ีแตกตางกันออกไป 
เชน 
 องคการสหประชาชาติ ใหคํานิยามของคําวา “คนพิการ” ไวในปฏิญญาวาดวยสิทธิ 
คนพิการ ค.ศ. 1975 (Declaration on the Rights of Disabled Persons) ไววาหมายถึง บุคคลซ่ึง 
ไมสามารถสรางหลักประกันใหแกตนเองไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ในดานส่ิงจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตในฐานะปจเจกบุคคลหรือในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ัวไป เนื่องจากความสามารถ
ทางรางกายและจิตใจท่ีไมสมบูรณ ไมวาจะเปนมาแตกําเนิดหรือไมก็ตาม62 

                                                            
58 แหลงเดิม. 
59 จาก “สภาวะความพิการของเด็กวัยเรียนในประเทศไทย”, โดย  พิมพา  ขจรธรรม, (2548, มกราคม-

มิถุนายน), วารสารวิทยาลัยราชสุดา, น. 22. 
60 “พิการ” หมายถึง เสียอวัยวะมีแขนขา เปนตน, เสียไปจากสภาพเดิม, เชน แขนพิการ ตาพิการ, บางที

ใชเขาคูกับคําวา พิกล เปนพิกลพิการ. 
61 “ทุพพลภาพ” หมายถึง  หยอนกําลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได. 
62 วิริยะ นามศิริ, พงศพันธุ และคนอ่ืนๆ, การแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมใน

สังคม: ศึกษากรณีกฎหมายและระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ  (รายงานผลการวิจัย) 
[ออนไลน], 17 พฤศจิกายน 2553, จาก http://www.lawreform.go.th/ p. 9. 
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 อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ ค.ศ. 2006 “คนพิการ” หมายความรวมถึงบุคคลท่ีมี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซ่ึงเม่ือมี
ปฏิสัมพันธกับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิผล
บนพื้นฐานท่ีเทาเทียมกับบุคคลอ่ืน63 
 องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization, ILO) ไดให
ความหมายของคําวา “คนพิการ” (Disabled Persons) วาหมายถึง บุคคลที่มีการสรางความม่ันคง 
หรือการรักษาไว หรือการแสวงหาความกาวหนาในอาชีพการงานท่ีเหมาะสมของตนลดลงอยาง
มาก อันเนื่องจากความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจท่ีปรากฏอยางชัดแจง64 
 พระราชบัญญัติผูปกครองคนพิการ (Guardian Ship Act 1987) แหงเครือรัฐออสเตรเลีย 
รัฐนิวเซาทเวลส “คนพิการ” หมายความรวมถึง ความพิการทางสติปญญา ความพิการทางรางกาย 
ความพิการทางจิตใจ หรือความพิการทางประสาทสัมผัส หรือผูสูงอายุ หรือผูปวยทางจิตตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ค.ศ. 2007 หรือความพิการอ่ืนๆ65 
 ในบริบทของสังคมไทย เม่ือกลาวถึง “คนพิการ” คนท่ัวไปมักนําไปใชควบคูไปกับ 
คําวา “ทุพพลภาพ” โดยคิดวาเปนคําท่ีมีความหมายเดียวกัน และนึกถึงบุคคลท่ีมีอวัยวะบางสวนใน
                                                            

63 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 Article 1: 
 The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal 

enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote 
respect for their inherent dignity. 

 Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory 
impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in 
society on an equal basis with others. 

64 วิริยะ นามศิริ, พงศพันธุ และคนอ่ืนๆ, การแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมใน
สังคม: ศึกษากรณีกฎหมายและระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ  (รายงานผลการวิจัย ) 
[ออนไลน], 17 พฤศจิกายน 2553. แหลงที่มา: http://www.lawreform.go.th/, หนา 9. 

65 The Guardianship Act 1987 Part 1 Section 3B, 
 (2) In this Act, a reference to a person who has a disability is a reference to a person: 
  (a) who is intellectually, physically, psychologically or sensorily disabled, 
  (b) who is of advanced age, 
  (c) who is a mentally ill person within the meaning of the Mental Health Act 2007, or 
  (d) who is otherwise disabled, 
  and who, by virtue of that fact, is restricted in one or more major life activities to such an extent 

that he or she requires supervision or social habilitation. 
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รางกายไมสมประกอบ เชน ตาบอด หูหนวก เปนใบ ขาขาด แขนขาด และคิดวาบุคคลเหลานี้ 
คงไมสามารถชวยเหลือตนเองหรือประกอบกิจการงานอยางใดๆ ได แตหากไดพิจารณาความหมาย
ของคําท้ังสองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะพบวาไดใหความหมายคําศัพท
ท้ังสองไวแยกตางหากจากกันและมีความหมายแตกตางกัน66 โดยคําวา “พิการ” ตองการส่ือถึงการ
สูญเสียอวัยวะ รวมท้ังสมรรถภาพของอวัยวะสวนตางๆ สวนคําวา “ทุพพลภาพ” ตองการส่ือถึง
สภาวะของบุคคลผูซ่ึงขาดกําลังความสามารถในการประกอบการงานตางๆ ไดตามปรกติ โดยไม
คํานึงวาจะสูญเสียอวัยวะดวยหรือไม ซ่ึงการใหคําจํากัดความตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
มีลักษณะเดียวกับการจัดประเภทความพิการในรูปแบบเชิงการแพทย และเปนไปในแนวทาง
เดียวกับการนิยามความหมายความพิการขององคการอนามัยโลกตามการกําหนดประเภทระดับ
นานาชาติเกี่ยวกับการทําหนาท่ี ความทุพพลภาพและสุขภาวะ หรือ ICF 
 สําหรับกฎหมายไทยน้ัน ไดมีการใหคํานิยามคําวา “คนพิการ” และ “ทุพพลภาพ” ไว
อยางหลากหลาย ในทางตํารานิติศาสตรปรากฏวามีการใหความหมายถอยคําดังกลาวไวใน
พจนานุกรมกฎหมายโดยขุนสมาหารหิตะคดี (โป โปรคุปต) วา “คนพิการ” หมายความวา เสีย
อวัยวะท่ีใชการ เสียไปจากเดิม “ทุพพลภาพ” หมายความวา ความเปนคนมีกําลังนอย ซ่ึงการ 
ใหความหมายดังกลาวมีลักษณะเดียวกับการใหความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ ในกฎหมายฉบับตางๆ ท้ังของไทยและตางประเทศก็มีการ
ใหความหมายไวดวยเชนกัน 
 ในกฎหมายไทยมีการกําหนดความหมายของคนพิการไวแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับความ
มุงหมายของกฎหมายแตละฉบับในการนําไปบังคับใช เพื่อประโยชนในการดําเนินการงานหรือ
จัดการบริการแกคนพิการของแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายน้ันๆ โดยในท่ีนี้จะกลาวถึง
ความหมายของคนพิการในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของผูเขียนเทานั้น ไดแก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคนพิการ คือ บุคคล
ซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสาร และการเรียนรู หรือมี
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอย
โอกาส67 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 “คนพิการ” 
หมายความวา บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทาง

                                                            
66 คําวา “พิการ” หมายถึง เสียอวัยวะ มีแขนขา เปนตน เสียไปจากสภาพเดิม เชน แขนพิการ ตาพิการ  

คําวา “ทุพพลภาพ” หมายถึง หยอนกําลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได. 
67 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, มาตรา 10 วรรคสอง. 
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สังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ 
พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และ
มีความจําเปนเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหน่ึงดานใด เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ ตามประเภท
และหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยประกาศ
กําหนด68 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพ.ศ. 2551 ไดใหนิยามความหมายของ
คนพิการคลายคลึงกับพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 “คน
พิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวน
รวมในสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ 
อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดาน
ตางๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมในสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป 
ท้ังนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด69 
 จากกฎหมายท้ังสามฉบับมีขอสังเกต คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ไดใหความหมายของคนพิการโดยมุงไปท่ีความบกพรองหรือความพิการของบุคคล ซ่ึงเปน “ปจจัย
ภายใน” เปนหลัก แตในพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 จะมุงใหความสําคัญถึง “ปจจัย
ภายนอก” ดวย กลาวคือ คนพิการหรือไมพิการขึ้นอยูกับปจจัยสองอยาง คือ ความบกพรองของ
บุคคลและความพรอมของส่ิงแวดลอม ดังนั้น แมวาบุคคลจะพิการ แตถามีปจจัยภายนอกเอ้ือใหแก
เขา คนๆ นี้จึงไมพิการ เชน หากคนพิการนั่งรถเข็นตองเดินทางข้ึนตึก หากตึกนั้นไมมีทางลาด
สําหรับรถเข็น บุคคลนี้ก็จะพิการโดยสมบูรณแบบ แตหาก ณ สถานท่ีนั้นมีทางลาดข้ึนตึกสําหรับ
คนพิการ บุคคลจะไมพิการในสถานท่ีท่ีมีปจจัยภายนอกเอ้ืออํานวยอยู ดังนั้น ปจจัยภายนอกเราจึง
สามารถแกไขปจจัยภายในได สวนความบกพรองของบุคคลน้ันอาจจะแกไขไดบางแตก็เล็กนอย 
การใหความหมายในลักษณะดังกลาว จึงถือเปนแนวโนมของกฎหมายในปจจุบันท่ีใหความสําคัญ
กับปจจัยภายนอกมากกวา70 

                                                            
68 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, มาตรา 4. 
69 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551, มาตรา 3. 
70  “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กฎหมายฐานสิทธิ....ความหวังของคน

พิการไทย”, โดย ประหยัด  ทรงคํา,  (2551, เมษายน-มิถุนายน), วารสารวิชาการ, น. 56-63. 
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 2.4.2 ประเภทของคนพิการ 
 การกําหนดประเภทของความพิการในกฎหมายไทยน้ัน มีหนวยงานท่ีกําหนดประเภท
ของคนพิการไว คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงมีการกําหนดไว 6 
ประเภท และกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีการกําหนดไว 9 ประเภท ดังนี้ 
 2.4.2.1 การจําแนกประเภทคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย 
 ในสังคมหน่ึงๆ นอกจากบุคคลท่ีมีสภาพรางกายท่ีสมบูรณและบุคคลท่ีมีสภาพรางกาย
บกพรองหรือคนพิการนั้น กฎหมายยังมีการจําแนกประเภทของคนพิการที่มีความพิการแตกตางกัน
ไวดวย จะเห็นไดวามีการอางอิงในพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 มาตรา 4 ซ่ึงเปนบทบัญญัตินิยามคําวา “คนพิการ” ดังท่ีไดกลาวขางตน บทบัญญัติกฎหมาย
ดังกลาวไดอางถึงประเภทและหลักเกณฑความพิการท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยประกาศกําหนดไว71 โดยกําหนดประเภทความพิการไว 6 ประเภท ตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 
 1.  ความพิการทางการเห็น ไดแก 
  (1) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น 
เม่ือตรวจวัดการเห็นของสายตาขางท่ีดีกวาเม่ือใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับแยกวา 3 สวน 
60 เมตร (3/60) หรือ 20 สวน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระท่ังมองไมเห็นแมแตแสงสวางหรือมี
ลานสายตาแคบกวา 10 องศา 
  (2) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
ในการเห็นเม่ือตรวจวัดการเห็นของสายตาขางท่ีดีกวา เม่ือใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับ
ตั้งแต 3 สวน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 สวน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแยกวา 6 สวน 18 เมตร 
(6/18) หรือ 20 สวน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 
 2.  ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย ไดแก 
  (1) หูหนวก หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน
จนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน เม่ือตรวจการไดยิน โดยใชคล่ืนความถ่ีท่ี 500 เฮิรตช 

                                                            
71 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เลม 126 ตอนพิเศษ 77 ง. 
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1,000 เฮิรตช และ 2,000 เฮิรตช ในหูขางท่ีไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินท่ีความดังของเสียง 90  
เดซิเบลข้ึนไป 
  (2) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน 
เม่ือตรวจวัดการไดยิน โดยใชคล่ืนความถ่ีท่ี 500 เฮิรตช 1,000 เฮิรตช และ 2,000 เฮิรตช ในหูขางท่ี
ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินท่ีความดังของเสียงนอยกวา 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล 
   (3) ความพิการทางการส่ือความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการมี
ความบกพรองทางการส่ือความหมาย เชน พูดไมได พูดหรือฟงแลวผูอ่ืนไมเขาใจ เปนตน 
 3.  ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย ไดแก 
  (1)  ความพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการมี
ความบกพรองหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคล่ือนไหว ไดแก มือ เทา แขน ขา 
อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขาออนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอ
การทํางานมือ เทา แขน ขา 
  (2)  ความพิการทางรางกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการมีความ
บกพรองหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกายท่ีเห็นได
อยางชัดเจน 
 4.  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ไดแก 
  (1) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจาก
ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ หรือความคิด 
  (2) ความพิการทางออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรอง
ทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการส่ือความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ 2 ปคร่ึง ท้ังนี้ ใหรวมถึงการวินิจฉัย
กลุมออทิสติกสเปกตรัมอ่ืนๆ 
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 5.  ความพิการทางสติปญญา ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการมีพัฒนาการชา
กวาปกติ หรือมีระดับเชาวปญญาต่ํากวาบุคคลท่ัวไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ 18 ป 
 6.  ความพิการทางการเรียนรู ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะดานการเรียนรู ซ่ึงเปนผล
มาจากความบกพรองทางสมอง ทําใหเกิดความบกพรองในดานการอานการเขียน การคิดคํานวณ 
หรือกระบวนการเรียนรูพื้นฐานอ่ืนในระดับความสามารถท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามชวงอายุและ
ระดับสติปญญา 
 2.4.2.2 การจําแนกประเภทคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจําแนกประเภทของคนพิการไวตามพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกําหนดประเภท
และหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา72 กําหนดประเภทของคนพิการไว 9 ประเภท การ
พิจารณาบุคคลท่ีมีความบกพรองเพื่อจัดประเภทของคนพิการ ใหมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 1. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น ไดแก บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นต้ังแตระดับ
เล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
  (1) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนตองใชส่ือสัมผัสและ 
ส่ือเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเม่ือแกไขแลว อยูในระดับ 6 สวน 60 (6/60) หรือ 20 
สวน 200 (20/200) จนถึงไมสามารถรับรูเร่ืองแสง 
  (2) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น แตยังสามารถอานอักษร
ตัวพิมพขยายใหญดวยอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการ หรือเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก หาก
วัดความชัดเจนของสายตาขางดีเม่ือแกไขแลวอยูในระดับ 6 สวน 18 (6/18) หรือ 20 สวน 70 
(20/70) 
 2. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก บุคคลท่ีสูญเสียการไดยินต้ังแตระดับ
หูตึงนอยจนถึงหูหนวก ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
  (1) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถเขาใจการพูด
ผานทางการไดยิน ไมวาจะใสหรือไมใสเคร่ืองชวยฟง ซ่ึงโดยท่ัวไปหากตรวจการไดยินจะมีการ
สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป 

                                                            
72 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เลม 126 ตอนพิเศษ 80 ง. 
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  (2)  คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการไดยินเหลืออยูเพียงพอท่ีจะไดยินการพูดผาน
ทางการไดยิน โดยท่ัวไปจะใสเคร่ืองชวยฟง ซ่ึงหากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการไดยิน
นอยกวา 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 
 3. บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา ไดแก บุคคลที่มีความจํากัดอยางชัดเจนใน
การปฏิบัติตน (Functioning) ในปจจุบัน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปญญาตํ่ากวา
เกณฑเฉล่ียอยางมีนัยสําคัญรวมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัวอีกอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 
ทักษะ ไดแก การส่ือความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตภายในบาน ทักษะทางสังคม การมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การรูจักใชทรัพยากรในชุมชน การรูจักดูแลควบคุมตนเอง การนําความรูมาใช
ในชีวิตประจําวัน การทํางาน การใชเวลาวาง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ท้ังนี้ ได
แสดงอาการดังกลาวกอนอายุ 18 ป 
 4. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางการ หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ซ่ึงแบงเปน 2 
ประเภท ดังนี้ 
  (1) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคล่ือนไหว ไดแก บุคคลท่ีมีอวัยวะ
ไมสมสวนหรือขาดหายไป  กระดูกหรือกลามเนื้อผิดปกติ  มีอุปสรรคในการเคล่ือนไหว  
ความบกพรองดังกลาวเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกลามเนื้อและกระดูก  
การไมสมประกอบมาแตกําเนิด อุบัติเหตุและโรคติดตอ 
  (2) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสุขภาพ ไดแก บุคคลท่ีมีความเจ็บปวยเรื้อรังหรือมี
โรคประจําตัวซ่ึงจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง และเปนอุปสรรคตอการศึกษา ซ่ึงมีผล 
ทําใหเกิดความจําเปนตองไดรับการศึกษาพิเศษ 
 5. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ไดแก บุคคลท่ีมีความผิดปกติในการทํางาน
ของสมองบางสวนท่ีแสดงถึงความบกพรองในกระบวนการเรียนรูท่ีอาจเกิดข้ึนเฉพาะความสามารถ
ดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน คือ การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ซ่ึงไมสามารถเรียนรูในดานท่ี
บกพรองได ท้ังท่ีมีระดับสติปญญาปกติ 
 6. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา ไดแก บุคคลท่ีมีความบกพรองในการ
เปลงเสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลท่ีมีความ
บกพรองในเร่ืองความเขาใจหรือการใชภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณอ่ืนท่ีใชในการ
ติดตอส่ือสาร ซ่ึงเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหนาท่ีของภาษา 
 7. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางพฤติกรรม หรืออารมณ ไดแก บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากปกติเปนอยางมาก และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนผล
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ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณหรือความคิด เชน 
โรคจิตเภท โรคซึมเศรา โรคสมองเส่ือม เปนตน 
 8. บุคคลออทิสติก ไดแก บุคคลท่ีมีความผิดปกติของระบบการทํางานของสมอง
บางสวนซ่ึงสงผลตอความบกพรองทางพัฒนาการดานภาษา ดานสังคมและการปฏิสัมพันธทาง
สังคม และมีขอจํากัดดานพฤติกรรม หรือมีความสนใจจํากัดเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยความคิด
ปกตินั้นคนพบไดกอนอายุ 30 เดือน 
 9. บุคคลพิการซอน ไดแก บุคคลท่ีมีสภาพบกพรองหรือความพิการมากกวาหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน 
 ท้ังนี้ การจําแนกประเภทและการกําหนดหลักเกณฑความพิการของท้ังสองกระทรวง
นั้นมีความแตกตางกันตามความมุงหมายในการบังคับใชกฎหมาย กลาวคือ การจําแนกประเภทของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนการจําแนกเพื่อการนําไปใชในดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และการจัดสวัสดิการแกคนพิการ 
สวนการจําแนกประเภทคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการเปนการจําแนกเพ่ือสงเสริม กระตุน
พัฒนาการทางดานการศึกษา และนําไปใชในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ อยางไรก็ตาม 
ผูเขียนมีขอสังเกตวาการจําแนกประเภทคนพิการของท้ังสองกระทรวงน้ัน ยังเปนการจัดประเภท
โดยอาศัยมุมมองทางการแพทย (Medical Model) โดยพิจารณาจากความบกพรองหรือความผิดปกติ
ทางรางกายของคนพิการเปนหลัก 
 2.4.3 สิทธิของคนพิการตามกฎหมายไทย 
 ประเทศไทยเร่ิมมีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2475 หลังจากเปล่ียนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตย พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 มิไดรับรองหรือกลาวถึงหลักสิทธิเสรีภาพใดๆ ตอมา
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไดเร่ิมบัญญัติรับรองสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนเปนคร้ังแรก และบทบัญญัติรับรองสิทธินี้ยังคงมีปรากฏ
อยูในรัฐธรรมนูญฉบับตอๆมา สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนท่ีกลาวไวใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับยอมหมายความรวมถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการดวย แต
มิไดกลาวถึงสิทธิของคนพิการโดยเฉพาะเจาะจง มีเพียงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีไดบัญญัติรับรอง
สิทธิของคนพิการไวโดยตรง ประเทศไทยไดนําเอาขอกําหนดในอนุสัญญาและปฏิญญาระหวาง
ประเทศมาเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายภายในประเทศเพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ดานตางๆ
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ของคนพิการ ผูเขียนจะกลาวถึงสาระสําคัญของกฎหมายบางฉบับ เพื่อแสดงใหเห็นวากฎหมาย
เหลานี้ ใหการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และโอกาสของคนพิการมากนอยเพียงใด 
 2.4.3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดวางมาตรการสําคัญเพื่อเนนย้ํา
ถึงความเสมอกันตามกฎหมายของบุคคล โดยบัญญัติหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
กฎหมายหามมิใหมีการจัดแบงบุคคลออกเปนประเภทๆ โดยอาศัยความแตกตางในเร่ืองดังกลาวมา
เปนเกณฑในการแบงแยก แลวปฏิบัติตอบุคคลท่ีไดจัดแบงเปนพวกๆนั้น ใหมีความแตกตางไปจาก
การปฏิบัติตอบุคคลท่ัวไป 
 ตัวอยางเชน ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2498 
(ซ่ึงปจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 
2545 แลว) ไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งไว โดยมีขอหามบุคคลหูหนวกหรือเปนใบ
หรือตาบอดท้ังสองขาง มิใหมีสิทธิในการเลือกตั้ง ซ่ึงเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้โดยนํา
เหตุแหงความแตกตางทางสภาพรางกายหรือสุขภาพมาเปนเหตุในการปฏิบัติใหแตกตางไปจาก
บุคคลอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญในยุคปจจุบัน ยอมถือไดวาเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล จึงตองมีการปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกเพิกถอนใหชอบดวย
กฎหมายตอไป 
 แตในกรณีท่ีรัฐไดกําหนดมาตรการบางอยางข้ึน เพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมให
บุคคลบางกลุมซ่ึงมีขอเสียเปรียบบางประการมากกวาบุคคลท่ัวไป ใหสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน การเลือกปฏิบัติตอกลุมบุคคลตามมาตรการดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม73 ซ่ึงหลักกฎหมายดังกลาวนี้เปนหลักการสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญได
บัญญัติข้ึนเพื่อคุมครองมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ โดยอาศัยเหตุแหงความ

                                                            
73 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 วรรคสามและวรรคสี ่
 “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ 

ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”. 
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แตกตางในเร่ืองสภาพทางกายหรือสุขภาพ ฉะนั้น จึงทําใหการเลือกปฏิบัติตอคนพิการเพื่อ 
ขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหคนพิการสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเฉกเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน 
รัฐธรรมนูญใหการรับรองวาสามารถดําเนินการในลักษณะดังกลาวได โดยไมถือเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 อยางไรก็ตาม หลักในรัฐธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นี้ ยังคง
ถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับการขจัดบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดย 
ไมเปนธรรมตอคนพิการใหหมดส้ินไป รวมท้ังยังเปนท่ีมาแหงการสรางมาตรการพิเศษเพื่อสงเสริม
ใหคนพิการไดรับความเสมอภาคเทาเทียมในการใชสิทธิเสรีภาพไวดวยเชนกัน ไดแก สิทธิในการ
ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ และสิทธิท่ีจะไดรับส่ิง
อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ และสิทธิท่ีจะไดรับการ
สงเคราะหจากรัฐใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได 
 ประการแรกไดแก สิทธิในการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความ
ชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ เปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรองใหกับบุคคลซ่ึงมีความพิการหรือทุพพลภาพ 
โดยบัญญัติไวในมาตรา 5574 เพื่อใหมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความ
ชวยเหลือจากรัฐ แตไดใชถอยคําลงทายวา “ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” เนื่องจากไมเปนการงาย
นักท่ีจะบัญญัติใหเนื้อความในรัฐธรรมนูญมีความกระจางชัด จึงไดกาํหนดรับรองและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในลักษณะของหลักการทั่วไปในรัฐธรรมนูญ และกําหนดใหออกกฎเกณฑ
พิเศษขยายความหรือเสริมบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยใชถอยคําลงทายวา “ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ” ซ่ึงการกําหนดหลักการเฉพาะในลักษณะของการขยายความเน้ือหาสาระหรือการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพดังกลาวนี้จะกระทําไดก็แตโดยการตราเปนพระราชบัญญัติตอไป75 
 เหตุท่ีกลาววากฎหมายท่ีจะกําหนดรายละเอียดแหงสิทธิของบุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพล
ภาพ ในการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐตองอยูใน
รูปแบบ “พระราชบัญญัติ” ก็เนื่องมาจากมาตรา 55 เปนบทบัญญัติท่ีฝายนิติบัญญัติสามารถใช
ดุลพินิจในการกําหนดเนื้อหาสาระรายละเอียดของกฎหมายเองไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกบับทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ และการใชถอยคําลงทายวา “ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” นับเปนรูปแบบหนึ่ง

                                                            
74 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 55. 
 “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความ

ชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”. 
75 ศุภลักษณ  พินิจภูวดล. หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใชรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติวา 

 “ทั้งน้ี เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ.” น. 129. 
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แหงการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว ซ่ึงกฎหมายในความหมายของ
รัฐธรรมนูญท่ีรับรองและคุมครองหรือจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล หมายถึง กฎหมายในรูปแบบ
ของพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกําหนด เทานั้น76  
 ประการสุดทาย ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการสงเคราะหจากรัฐใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
พึ่งตนเองได 
 มาตรา 80 วรรคสอง77 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได
กําหนดใหรัฐสงเสริมการพัฒนามาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนใหกับผูพิการหรือทุพพลภาพ เชน 
การพัฒนาความกาวหนาทางดานการศึกษาและเทคโนโลยีสําหรับคนพิการ การฟนฟูสมรรถภาพ
และฝกอบรมการประกอบอาชีพสําหรับคนพิการ ซ่ึงนับเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยสงเสริมใหคนพิการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพึ่งพาตนเองได ปจจุบันพบวาหนวยงานของรัฐหลายแหงมีนโยบาย
ในการจัดทําโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใหดีข้ึน และใหสามารถพ่ึงตนเอง
ได เชน การจัดใหมีศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการตามภูมิภาคตางๆท่ัวประเทศ ซ่ึงจัดข้ึนโดยสํานัก
สงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือการ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรสังเคราะหเสียงพูดจากขอความ 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อชวยพัฒนาระบบอานหนาจอสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  
ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ไดมากข้ึน โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
 รัฐธรรมนูญไดบัญญัติหนาท่ีดังกลาวไวในหมวด 5 เปนแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
เพ่ือใหใชเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 
การกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีดังกลาวนั้นเปนการสรางสิทธิใหกับผูพิการหรือทุพพลภาพข้ึนมา แมสิทธิ
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพจะไดรับจะไดบัญญัติไวในฐานะเพียงแตแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ซ่ึงมี
คาบังคับตํ่ากวาการรับรองใหเปนสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย แตบทบัญญัติดังกลาวของ
รัฐธรรมนูญก็เปนหลักประกันไดในระดับหนึ่งวารัฐบาลจะตองบริหารประเทศไปอยางสอดคลอง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ หรืออยางนอยท่ีสุดก็จะไมดําเนินการไปในลักษณะท่ีขัดหรือแยง
กับหลักการดังกลาวอยางแนนอน อันเปนการชวยยกระดับสิทธิของผูพิการหรือทุพพลภาพซ่ึงใน

                                                            
76  ศุภลักษณ  พินิจภูวดล. หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใชรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติวา 

 “ทั้งน้ี เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ.” น. 133-134.. 
77 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 80 วรรคสอง. 
  “รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และพึ่งตนเองได”. 
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อดีตไมไดรับการเอาใจใสดูแลจากรัฐ รวมไปถึงมีการจํากัดตัดสิทธิดวยในบางสวน ใหกลับเขาสู
การมีสิทธิเสรีภาพและพัฒนาไปสูความเสมอภาคและเทาเทียม 
 2.4.3.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 17 ของ
ประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพของคนพิการซ่ึงมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกลาวถึงสิทธิของคนพิการไวโดยตรงในบทบัญญัติดังตอไปน้ี 
 มาตรา 30 วรรคสาม หามการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะความแตกตางในดาน
ตางๆ ท้ังเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
ท่ีไมขัดตอรัฐธรรมนูญ78 มาตราน้ีเพิ่มเติมคําวา “ความพิการ” ใหเปนอีกเหตุหนึ่งท่ีหามการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม จึงถือไดวาใหความคุมครองสิทธิของคนพิการอยางชัดเจนมากข้ึน 
 มาตรา 40(6) บัญญัติสิทธิของคนพิการท่ีจะไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีอยางเหมาะสม79 ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีไมไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับใดมากอน 
 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง บัญญัติเพิ่มเติมใหคนพิการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง 
เทาเทียมกับบุคคลท่ัวไปในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดย 
ไมเก็บคาใชจาย80 

                                                            
78 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 30 วรรคสาม 
 “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา
มิได” 

79 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 40 (6) 
 “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปน้ี 
 (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการ

ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เก่ียวกับความ
รุนแรงทางเพศ” 

80 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 49 วรรคหน่ึง. 
 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและ

มีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย”. 
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 มาตรา 54 วรรคหน่ึง บัญญัติใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะ และความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ81 
 มาตรา 80 (1) บัญญัติใหรัฐตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกคนพิการใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและพึ่งตนเองได82 
 สําหรับมาตราอ่ืนๆ ท่ีคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ซ่ึงรวมถึงคนพิการดวยนั้น 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไวในหมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ตั้งแตมาตรา 26 จนถึงมาตรา 49 รวมแลวเปนจํานวน 44 มาตรา โดยมีสาระสําคัญ
เหมือนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แตไดมีการเพิ่มเติมเร่ืองสิทธิในการ
พิทักษรัฐธรรมนูญ 
 จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเห็นไดวารัฐบาลใหความสําคัญแกคนพิการมาก
ข้ึนกวาเดิม โดยมีการเพิ่มคําวา “ผูพิการ” ไวอยางชัดเจน ในแตละมาตราที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
รวมท้ังไดใหความคุมครองคนพิการในดานตางๆมากกวารัฐธรรมนูญฉบับท่ีผานมาทุกฉบับ 
 2.4.3.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
 ในวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือคสช. ไดมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 รวมท้ังส้ิน 48 
มาตรา ซ่ึงมีลักษณะคลายกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 
ท่ีตราขึ้นเพื่อใชเปนการช่ัวคราวระหวางรอการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับจริง ซ่ึง
คาดวาจะไดประกาศใชในป พ.ศ. 2558 และแนนอนวาเม่ือเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับช่ัวคราว ยอมมีจํานวนมาตราที่ไมมากนัก โดยเลือกบัญญัติเฉพาะเร่ืองท่ีมีความจําเปนเรงดวน
สําหรับใชในระยะเวลาเปล่ียนผานเทานั้น 
 สาระสําคัญในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มี
ดังนี้ 
                                                            

81 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 54 วรรคหน่ึง 
 “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการส่ิงอํานวยความสะดวก

อันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”. 
82 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (1) 
 “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี 
 (1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัยสงเสริม

ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ัง
ตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได”. 
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 1. หมวดพระมหากษัตริย 
 สําหรับหมวดพระมหากษัตริยนั้น ยังคงไวหมวดพระมหากษัตริยแหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
 2. หมวดสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การมีสวนรวมของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมนั้นไดถูกยกเลิกไปในรัฐธรรมนูญ 
ช่ัวคราวฉบับนี้ และคาดวาจะถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 
เชน สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน สิทธิ
ในการเขาช่ือเสนอกฎหมาย ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน นอกจากนี้ ในสวนของ
สิทธิคนพิการยอมจะตองนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้อยางแนนอน โดยมีรากฐานมา
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 3. ใหมีการจัดต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติมีสมาชิกจํานวน 220 คน ทําหนาท่ีแทนรัฐสภา (สภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) โดยผูท่ีเปนนักการเมืองและมีตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงใน
พรรคการเมืองในระยะเวลา 3 ปกอนหนาถูกตัดสิทธิ 
 4. ใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติ 
 กําหนดใหมีการจัดต้ังสภาปฏิรูปแหงชาติท่ีมีสมาชิก 250 คน โดยคัดเลือกมาจาก 
ทุกภาคสวนของประชาชนไทย โดยผูท่ีเปนนักการเมืองและมีตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงใน
พรรคการเมืองในระยะเวลา 3 ปกอนหนาถูกตัดสิทธิ 
 5.  ใหมีการจัดต้ังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
 คณะรักษาความสงบแหงชาติจะเลือกนายกรัฐมนตรีกอนทูลเกลาและรับสนองพระ
บรมราชโองการ และนายกรัฐมนตรีจะเลือกคณะรัฐมนตรีเขามาบริหารประเทศอีกจํานวนไมเกิน 
35 คน โดยผูท่ีเปนนักการเมืองและมีตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงในพรรคการเมืองใน
ระยะเวลา 3 ปกอนหนาถูกตัดสิทธิ 
 6.  ใหมีการจัดต้ังกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
 ใหมีการจัดต้ังกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึน โดยคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติหรือคสช.จะเปนผูเลือกประธานกรรมาธิการ สวนสมาชิกอีก 35 คน นั้นมาจาก
การคัดเลือกของสภาปฏิรูปแหงชาติจํานวน 20 คน และโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีฝายละ 5 คน โดยท่ีคณะกรรมาธิการยกรางไมมีสิทธิ
ดํารงตําแหนงทางการเมือง 2 ป ภายหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช 
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 7. กําหนดระยะเวลายกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
 ใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ยกรางรัฐธรรมนูญใหมใหเสร็จภายใน 4 เดือน กอน
สงใหคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติและคณะรัฐมนตรีตรวจสอบ (ไมมีการลงประชามติ
เหมือนรัฐธรรมนูญ 2550) 
 8.  ใหคงคณะรักษาความสงบแหงชาติไว 
 ใหคงคณะรักษาความสงบแหงชาติไว เพ่ือดูแลดานความม่ันคง แตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และสามารถส่ัง 
ระงับ ยับยั้งการกระทําในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และใหถือวาคําส่ังและ
ปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวชอบดวยกฎหมายและเปนท่ีสุด 
 9. ใหคงประกาศและคําส่ังตางๆของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
 ใหคงประกาศและคําส่ังตางๆของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเอาไว จนกวา
จะมีการตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติออกมายกเลิก 
 10. นิรโทษกรรมการกระทําท้ังปวงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
 อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว 2557 มีการพูดถึงองค
อิสระตางๆ นอยมาก ซ่ึงคงจะไดรับการบรรจุรายละเอียดลงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2558 แตในระหวางนี้องคการอิสระตางๆก็ยังสามารถทํางานไดตามปกติ เนื่องจากแต
ละองคการถูกจัดต้ังและมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรองรับอยูแลว รวมถึงองคการตาม
กระบวนการยุติธรรม เชน ศาล อัยการ และตํารวจ ก็สามารถทําหนาท่ีตอไปไดตามปกติ 
 2.4.3.4 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใชบังคับมาเปน
เวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไม
เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจึงไดเสนอราง
พระราชบัญญัติฉบับใหมข้ึน จนกระท่ังในป พ.ศ. 2550 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2550 มี
ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2550 
 ประเทศไทยไดนําเอาขอกําหนดในอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและปฏิญญาระหวาง
ประเทศตางๆ มาเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายภายใน เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพดานตางๆ
ของคนพิการ ผูเขียนจะกลาวถึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 เพื่อแสดงใหเห็นวากฎหมายไดใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพและโอกาสของคน
พิการมากนอยเพียงใด 
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 เม่ือรัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 ซ่ึงเปนกฎหมายฉบับใหมแทนพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ท่ีถูก
ยกเลิกไป ถือเปนกฎหมายฉบับท่ีสองท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ ถูกบัญญัติข้ึนตามขอเรียกรองของคน
พิการท่ีตองการไดรับสิทธิในดานตางๆ ท่ีกฎหมายฉบับเดิมยังไมไดบัญญัติไว เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการขึ้นมาให ทัดเ ทียมและมีศักดิ์ศ รี เหมือนบุคคลท่ัวไปในสังคมมากข้ึน 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนาคุมครองสิทธิของคนพิการไมใหถูกละเมิด จึงมีความแตกตางจาก
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ท่ีกลาวถึงแตเพียงการสงเสริมสิทธิของ
คนพิการ โดยมิไดมีการหามไมใหละเมิดสิทธิ เปนกฎหมายฉบับแรกท่ีหามการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมรวมทั้งกําหนดบทลงโทษ นอกจากนี้ ยังปฏิรูประบบบริหาร โดยเนนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนซ่ึงรวมถึงองคกรคนพิการ และเปดใหคนพิการมีสิทธิในการเขาถึงเทคโนโลยีและ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหคนพิการสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ ได
เสมือนคนท่ัวไป 
 ตามพระราชบัญญัตินี้ คําวา “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” หมายถึง 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการการสงเสริมและพิทักษสิทธิ การสนับสนุนใหคน
พิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป มีสวน
รวมทางสังคมอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมท่ีคนพิการสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได 
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีดังนี้ 
 สาระสําคัญประการแรกท่ีเห็นวาสําคัญตอผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการคือ การหามมิ
ใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลพิการ โดยมิใหมีการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ 
มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะท่ี
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ซ่ึงหมายความรวมถึงการกระทําหรืองดเวน
กระทําการท่ีแมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการโดยตรง แตผลของการกระทํา
นั้นทําใหคนพิการตองเสียสิทธิประโยชนท่ีควรจะไดรับเพราะเหตุแหงความพิการดวย นอกจากน้ี 
คนพิการที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะท่ีเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตอคนพิการยังมีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการใหมีคําส่ังเพิกถอนการกระทําหรือหามมิให
กระทําการนั้นได83 
 ประการตอมาคือการกําหนดใหมีการจดทะเบียนคนพิการ และใหถือวาบัตรประจําตัว
คนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 เปนบัตรประจําตัวคนพิการ
                                                            

83 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มาตรา 15-17. 
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ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย โดยคนพิการสามารถยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตอนายทะเบียน
กลาง ณ สํานักงานทะเบียนกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร หรือนายทะเบียนจังหวัด ณ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษยจังหวัดท่ีคนพิการนั้นมีภูมิลําเนา84 หากคนพิการ
นั้นเปนผูเยาวหรือมีสภาพความพิการถึงข้ันไมสามารถยื่นคํารองขอดวยตนเองได ผูปกครอง  
ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูดูแลคนพิการจะยื่นคําขอแทนก็ได แตตองนําหลักฐานวาเปนคนพิการไป
แสดงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดดวย85 
 คนพิการท่ีไดจดทะเบียนคนพิการแลวจะไดรับสิทธิตางๆ ดังนี้86 
 (1) การบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย และคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล คาอุปกรณ เคร่ืองชวยความพิการ และส่ือสงเสริมพัฒนาการ เพ่ือปรับสภาพรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีข้ึน 
 (2) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ หรือแผนการศึกษาแหงชาติตาม
ความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาท่ัวไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการ 
ศึกษานอกระบบ ท้ังนี้แมวากฎหมายฉบับนี้จะไมมีบทลงโทษสถานศึกษาท่ีปฏิเสธรับเด็กพิการเขา
เรียน แตหากเกิดกรณีเชนนี้ ผูปกครองก็สามารถรองขอตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติใหมีคําส่ังเพิกถอนการปฏิเสธรับเด็กพิการนั้นเขาเรียนได เพราะถือวา
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนของคน
พิการ 
 (3) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การใหบริการที่มีมาตรฐาน การคุมครองแรงงาน
และการมีงานทํา ตลอดจนการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระและใหบริการส่ือ ส่ิงอํานวยความ
สะดวก เทคโนโลยี หรือความชวยเหลืออ่ืนใด เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ 
 (4) การยอมรับและเปดใหคนพิการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
อยางเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป ตลอดจนใหคนพิการ
ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับคนพิการ 
 (5) การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการ
อันเปนสาธารณะ ผลิตภัณฑท่ีมีความจะเปนตอการดํารงชีวิต การชวยเหลือทางกฎหมายและการ
จัดการทนายความ87 

                                                            
84  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มาตรา 18. 
85  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มาตรา 19. 
86  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มาตรา 20. 
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 (6) การบริการดานขอมูลขาวสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่ือสารและเทคโนโลยี สําหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการส่ือสาธารณะจากหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 
 (7) การบริการลามภาษามือ88 
 (8) สิทธิท่ีจะนําสัตวนําทาง เคร่ืองมือ หรืออุปกรณนําทาง หรือเคร่ืองชวยความพิการ
ใดๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานท่ีใดๆ เพื่อประโยชนในการเดินทางและไดรับส่ิงอํานวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะ โดยไดรับยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียม และคาเชาเพิ่มเติมสําหรับ
สัตว เคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเคร่ืองชวยความพิการดังกลาว 
 (9) การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ (แทนเบ้ียยังชีพ) คนละหารอยบาทตอเดือน คน
พิการที่ขอรับเบ้ียความพิการจะตองเปนคนพิการที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดและไมมีรายได 
โดยสามารถติดตอขอรับไดท่ีองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล ณ ท่ีอยูอาศัยตามทะเบียนบาน 
 (10) การปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย การมีผูชวยคนพิการหรือจัดใหมีสวัสดิการอ่ืน 
 พระราชบัญญัติดังกลาวยังกําหนดใหราชการสวนทองถ่ินออกกฎ ระเบียบ เทศบัญญัต ิ
ขอบัญญัติตางๆ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้89 และกําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของให
                                                                                                                                                                          

87 ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยการชวยเหลือทาง
กฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีแกคนพิการ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอน
พิเศษ 105ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 กําหนดใหคนพิการไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายในเรื่องตางๆ 
ไดแก การใหคําปรึกษาหารือทางกฎหมาย การใหความรูทางกฎหมาย การจัดทํานิติกรรมสัญญา การไกลเกล่ีย
หรือการประนีประนอมยอมความ การจัดหาทนายความ และการใหความชวยเหลืออื่น ในทางคดีตางๆ ไดแก คดี
แพง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน และคดีทรัพยสินทางปญญา. 

88 ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยบริการลามภาษา
มือ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 กําหนดใหคนพิการทางการไดยิน มีสิทธิยื่นคําขอเพ่ือ
ขอรับบริการลามภาษามือในกรณีตางๆ ไดแก การใชบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข การสมัครงานหรือ
การติดตอประสานงานดานการประกอบอาชีพ การรองทุกข การกลาวโทษ หรือเปนพยานในช้ันพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอ่ืน การเขารวมประชุมสัมมนา หรือฝกอบรม รวมท้ังเปนผูบรรยาย
โดยหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัดซึ่งมีคนพิการทางการไดยินเขารวมดวยและบริการอื่นใด
ตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด สวนการย่ืนคําขอรับความชวยเหลือในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอ
ตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดหรือที่หนวยบริการในพ้ืนที่ตามท่ีผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

 ตอมาไดมีการแกไขระเบียบโดยกําหนดใหองคกรเอกชนหรือองคกรดานคนพิการ ใหเปนหนวย
บริการลามภาษามือตามภารกิจและทองที่ที่กําหนดได. 

89 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มาตรา 21. 
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การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอํานาจหนาท่ีของตน90 อีกท้ังยังมีการกําหนดใหมี
อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนสง หรือ
บริการสาธารณะอ่ืน ใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได โดยเจาของอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผูใหบริการสาธารณะอ่ืนท่ีไดจัดใหมีอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก 
หรือบริการดังกลาว มีสิทธิหักเงินคาใชจายเปนสองเทาของเงินท่ีเสียไปเพ่ือการนั้นออกจากเงินได
สุทธิหรือกําไรสุทธิของปท่ีคาใชจายนั้นเกิดข้ึน แลวแตกรณีตามประมวลรัษฎากร91 
 นอกจากนี้ยังมีการกําหนดบทลงโทษแกผูท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายในดานการเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลพิการโดยผูเสียหายสามารถฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดได ซ่ึงศาลมีอํานาจ
กําหนดคาเสียหายอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงิน และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมนั้นเปนการ
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษไมเกินส่ีเทา
ของคาเสียหายท่ีแทจริงดวยก็ได92 
 2.4.3.5 บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ในเร่ืองสิทธิคนพิการ นอกจากกฎหมายท่ีไดกลาวขางตนแลว ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีถูก
ตราข้ึนเพื่อใหสิทธิแกคนพิการในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ดานการแพทย 
 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการ
ทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เคร่ืองชวยความพิการ และส่ือสงเสริม
พัฒนาการสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 
121 ตอนพิเศษ 163 ง เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหบริการในเร่ือง
การใหสิทธิคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในเร่ืองตางๆ สรุปไดดังนี้ 
  (1) สิทธิคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ ไดแก การตรวจวินิจฉัย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษดวยวิธีอ่ืนๆ ตามชุดสิทธิประโยชน การแนะแนว การให
คําปรึกษา และการจัดบริการเปนรายกรณี การใหยา และหัตถการพิเศษอ่ืนๆ การศัลยกรรมการ
บริการพยาบาลเฉพาะทาง กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด การแกไขการพูด พฤติกรรมบําบัด  
จิตบําบัด ดนตรีบําบัด พลบําบัด ศิลปะบําบัด การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน การพัฒนาทักษะ
ในการส่ือความหมาย การบริการสงเสริมพัฒนาการ หรือบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม การบริการ
แพทยทางเลือก การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห และสังคมบําบัด การประเมินและ

                                                            
90  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มาตรา 22. 
91  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มาตรา 37. 
92  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มาตรา 16. 
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เตรียมความพรอมกอนการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพหรือการประกอบอาชีพ การฟนฟู
สมรรถภาพทางการเห็น หรือการสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคล่ือนไหว การ
บริการขอมูลขาวสารดานสุขภาพผานส่ือในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับความพิการซ่ึงคนพิการเขาถึง
และใชประโยชนได การฝกอบรมและพัฒนาทักษะแกคนพิการและผูดูแลคนพิการการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน การเยี่ยมบาน กิจกรรมการใหบริการเชิงรุก การฝกทักษะการเรียนรู
ข้ันพื้นฐาน การบริการทันตกรรม และการใหบริการเกี่ยวกับกายอุปกรณเทียมกายอุปกรณเสริม 
เคร่ืองชวยความพิการ หรือส่ือสงเสริมพัฒนาการ 
  (2) การกําหนดสถานท่ีและรายการคาใชจาย (ขอ 3) กําหนดใหคนพิการไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เคร่ืองชวยความพิการและส่ือสงเสริมพัฒนาการ
จากสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในกํา กับของรัฐ สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจสถานพยาบาล
เอกชนตามท่ีหนวยงานของรัฐประกาศกําหนดในเร่ืองตาง ๆ ไดแก คาหองและคาอาหารตามอัตรา
ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คาอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการ 
และส่ือสงเสริมพัฒนาการ คาใชจายอ่ืนๆ เพื่อประโยชนในการบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
  (3) การกําหนดวิธีการเบิกจาย (ขอ 4) กําหนดใหสถานพยาบาลเบิกคาใชจายตาม
สิทธิของคนพิการท่ีไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐวาดวยการนั้นกอน และ
หากสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐวาดวยการนั้นไมเพียงพอตามความจําเปน 
ใหสถานพยาบาลแหงนั้นสงเร่ืองไปยังหนวยงานท่ีเปนผูกําหนดสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบของ
หนวยงานของรัฐเพื่อใหการสนับสนุนตอไป 
 อยางไรก็ตาม ในการเบิกเงินคาใชจายของสถานพยาบาลตางๆ ใหสถานพยาบาลแหง
นั้นเบิกจายจากกองทุนท่ีคนพิการรายนั้นมีสิทธิ เชน กองทุน สปสช. กองทุนประกันสังคมกองทุน
สวัสดิการรักษาพยาบาลของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ เวนแตเปนกรณีการจัดหาอุปกรณ
เคร่ืองชวยความพิการท่ีมีมูลคาสูงเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายและระเบียบของหนวยงานของรัฐมิได
กําหนดไว จึงใหศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติเปนหนวยงานในการ
ดําเนินการได 
  (4) กําหนดวิธีการปฏิบัติในกรณีอุปกรณชํารุด (ขอ 5) ในกรณีท่ีอุปกรณ หรือ
เคร่ืองชวยความพิการ หรือส่ือสงเสริมพัฒนาการท่ีคนพิการนั้นไดรับชํารุดบกพรองใชการไมได 
ใหสถานพยาบาลตามขอ 3 ท่ีสามารถดําเนินการไดทําการซอมแซมหรือเปล่ียนแปลงช้ินสวนของ
อุปกรณหรือจัดหาใหใหมได โดยใหเบิกคาใชจายตามขอ 4 
  (5) กําหนดหนวยประสานการปฏิบัติ (ขอ 6) ใหศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ 
ทางการแพทยแหงชาติ เปนหนวยประสานงานและสนับสนุนงานดานวิชาการ เทคนิควิธีการดาน
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การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย การวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังจัดหาอุปกรณเคร่ืองชวยความ
พิการท่ีมีมูลคาสูงเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายและระเบียบของหนวยงานของรัฐมิไดกําหนดไว 
 2. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญเปนการ
กําหนดใหคนพิการไดรับสิทธิดานสุขภาพ โดยไดรับยกเวนไมตองจายคาบริการในการรับบริการ
ทางสาธารณสุขใหแกหนวยบริการสาธารณสุข ในป 2547 ไดมีประกาศสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกําหนดสิทธิของคนพิการและทหารผานศึก ซ่ึงคนพิการและทหารผานศึกสามารถ
ใชสิทธิรับบริการสาธารณสุข ณ หนวยบริการของรัฐไดทุกแหงได 
 3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2552 
 4. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กําหนดแนวทางและวิธีการคุมครองสิทธิ
บุคคลซ่ึงมีอาการผิดปกติทางจิต 
 5. พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ .ศ . 2533 กําหนดสิทธิคนทุพพลภาพท่ีเปน
ผูประกันตนไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
 6. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหคน
พิการไดรับสิทธิดานสุขภาพ โดยกําหนดใหคนพิการที่มีความจําเพาะในเร่ืองสุขภาพไดรับการ
คุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสม รวมท้ังปองกันมิใหเกิดความพิการโดยกําเนิด โดย
กําหนดใหหญิงไดรับการสรางเสริมและการคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดานการดูแล
สุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุซ่ึงมีความจําเพาะ ซับซอนและมีอิทธิพลตอสุขภาพ
ของหญิงตลอดชีวิต 
 ดานการศึกษา 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญในการกําหนดใหคน
พิการไดรับสิทธิทางการศึกษา ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  (1) ใหสิทธิคนพิการในการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษต้ังแตแรกเกิดหรือ
เม่ือมีพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย 
  (2)  ใหสิทธิคนพิการในการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยในปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิ
ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหสอดคลองและ
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เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน อีกท้ังเพื่อใหเปนไปตามท่ีมาตรา 10 แหงกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติกําหนดไว ซ่ึงถือไดวาเปนการสงเสริมและสนับสนุนคนพิการในการไดรับ
การศึกษาอยางเทาเทียมกับบุคคลปกติอยางแทจริง 
  (3) ใหสิทธิคนพิการในการไดรับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเปนพิเศษและสอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความพิการ
โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเปนธรรม 
 2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 กําหนดใหคน
พิการมีสิทธิทางการศึกษาในเร่ืองการไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายต้ังแตแรกเกิดหรือพบ
ความพิการจนตลอดชีวิตพรอมท้ังไดรับเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา 
โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น 
ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาในทุกสังกัดและ
ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท้ังในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังการเรียนรวม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนการจัดการ 
ศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ .ศ .  2552 กําหนดใหสถานศึกษาแตง ต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนดังกลาวและนําแผนไปสูการปฏิบัติ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามแผน รวมท้ังจัดประชุมเพ่ือประเมิน ทบทวน และปรับแผน พรอมจัดทํารายงานผลปละ 2 คร้ัง
ดวย 
 4. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการวาดวยการจัดการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ106 
ง เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2552 สรุปได ดังนี้ (1) ใหสถานศึกษามีหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
สําหรับคนพิการตามภารกิจของสถานศึกษานั้น โดยไมเก็บคาใชจาย ในกรณีท่ีสถานศึกษาใด
ปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษาโดยไมมีเหตุผลและความจําเปนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด ใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (2) ใหมีการจัดทําหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหสถานศึกษาและ
สวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ
แตละประเภท ตามรูปแบบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กําหนด หรือตามท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร (3) กรณีท่ีคนพิการซ่ึงมีอุปสรรคและมีความจําเปนท่ี
จะตองไดรับความชวยเหลือในการเดินทางเพราะเหตุแหงความพิการนั้น ใหสถานศึกษาหรือสวน
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ราชการท่ีรับผิดชอบจัดบริการสําหรับการเดินทาง หากเงินอุดหนุนของสถานศึกษาไมเพียงพอ ให
สถานศึกษาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือสวนราชการตนสังกัดของสถานศึกษานั้นได และ 
(4) ใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษแก
สถานศึกษา ท้ังนี้ตามความเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ 
 5. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการวาดวยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอน
พิเศษ 163 ง เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 และระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการวาดวยการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาวันเดียวกัน โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ (1) กรณีการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กําหนดให
สถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
มีหนาท่ีรับคนพิการเขาศึกษาตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปน
พิเศษของคนพิการตามประเภทความพิการ และใหสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ มีหนาท่ีรับ
คนพิการเขาศึกษาในสัดสวน หรือจํานวนท่ีเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการ ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสวนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษากําหนด และใหสถานศึกษานั้นแจงตอคณะกรรมการเพ่ือทราบไมนอย
กวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนเร่ิมปการศึกษา โดยเร่ิมต้ังแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป (2) กรณี
การศึกษาระดับอุดมศึกษา กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดท้ังรัฐและเอกชนมีหนาท่ีรับคน
พิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวนท่ีเหมาะสมโดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการดวย ท้ังนี้ 
ให เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  และแจง
คณะกรรมการเพ่ือทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนเร่ิมปการศึกษา (3) สถานศึกษาท้ัง
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ รับคนพิการเขาศึกษาดังกลาวมีสิทธิไดรับคาเลาเรียน คาบํารุง 
คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามจํานวนเงินท่ีตองเรียกเก็บจากนักศึกษา
พิการ หากหนวยงานไมสามารถดําเนินการได ใหสงเร่ืองขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม
และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ ท้ังนี้ ไมเกินอัตราและรายการท่ีคณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด โดยสวนราชการหรือสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลหรือสถาบัน 
อุดมศึกษา อาจทําขอตกลงขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ได (4) 
ใหสวนราชการรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
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 6. ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เร่ือง กําหนด
อัตราและรายการท่ีใหการอุดหนุนทางการศึกษาอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 74 ง ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2553สรุปได ดังนี้ 
  (1) สถานศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ตองเปน
สถานศึกษาท่ีไดรับคนพิการ ซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ และผูนั้นตองไมเคยไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตาม
ประกาศนี้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือหลักสูตรปริญญาตรีมากอน เวนแตผูท่ีเคย
ไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีสิทธิไดรับการอุดหนุน
ทางการศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรีได 
  (2) รายการที่ใหการอุดหนุนประกอบดวย คาเลาเรียน คาบํารุงคาธรรมเนียม และ
คาใชจายอ่ืนในทํานองเดียวกนักับคาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม ตามรายการและอัตราท่ีกําหนด
ในระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของสวนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาเอกชน 
แลวแตกรณี 
  (3) ใหสถานศึกษาแตละแหงประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพิการที่
คาดวาจะรับเขาศึกษาในแตละปเพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป โดยรายงานตอ
สวนราชการ ท้ังนี้ ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป พรอมท้ังรายงานจํานวนเงินท่ีจะตองเรียกเก็บ
และรายช่ือนักศึกษาพิการที่รับเขาศึกษาในแตละภาคการศึกษา ตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดพรอม
ดวยระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ของสถานศึกษาท่ีใชบังคับในภาคการศึกษานั้น โดยรายงานตอ
สวนราชการ เพ่ือประกอบการเบิกจายงบประมาณ ท้ังนี้ ภายในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนของ
ทุกป 
 7. ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เร่ือง กําหนด
อัตราและรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 74 ง ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2553 สรุปได 
ดังนี้ 
  (1) สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศน้ี 
ตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับคนพิการ ซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาศึกษาในหลักสูตรไมสูงกวาระดับปริญญาตรี และผูนั้น
ตองไมเคยไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากอน 
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  (2) รายการที่ใหการอุดหนุน ตามขอ 4 ประกอบดวย คาเลาเรียน คาบํารุงคาธรรมเนียม 
และคาใชจายอ่ืนในทํานองเดียวกันกับคาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม ตามรายการท่ีปรากฏใน
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงในทุกหลักสูตร ท้ังนี้ ไมเกินอัตรา
บาท/ราย/ป ดังตอไปนี้ สังคมศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร 60,000 บาท 
ศิลปกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร 60,000 บาท วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
70,000 บาท เกษตรศาสตร 70,000 บาท สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร 80,000 
บาท และแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร 150,000 บาท 
  (3) การยื่นคําขอรับเงินอุดหนุน ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดําเนินการ
ประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิตนักศึกษาพิการท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษาในแตละป 
เพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป โดยรายงานตอสํานักงาน ท้ังนี้ ภายในเดือน
กุมภาพันธของทุกปพรอมท้ังรายงานจํานวนเงินท่ีจะตองเรียกเก็บและรายชื่อนิสิตนักศึกษาพิการท่ี
รับเขาศึกษาในแตละภาคการศึกษาตามแบบที่เลขาธิการกําหนด พรอมดวยระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศของสถาบันอุดมศึกษาท่ีใชบังคับในภาคการศึกษานั้น โดยรายงานตอสํานักงานเพ่ือ
ประกอบการเบิกจายงบประมาณ ท้ังนี้ ภายในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนของทุกป 
  (4) ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงรายงานขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนิสิต
นักศึกษาพิการ ตอสํานักงานตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด อยางนอยปละคร้ัง ท้ังนี้ ภายในเดือน
กันยายนของทุกป เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตอไป 
  (5) ใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการเขาศึกษา
กอนประกาศนี้ใชบังคับไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศน้ีตั้งแตปการศึกษา 2553 เปน
ตนไป 
 8. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหคน
พิการไดรับสิทธิทางการศึกษาเปนพิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคใน
การไดรับการศึกษาภาคบังคับ และใหสิทธิคนพิการในการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใดตามความจําเปน 
 ดานสวัสดิการสังคม 
 1. บริการลามภาษามือ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการฯ วาดวยบริการลามภาษามือ พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 กําหนดใหกําหนดใหคนพิการทางการไดยิน มีสิทธิยื่นคําขอเพื่อขอรับบริการ
ลามภาษามือในกรณีตางๆ ไดแก การใชบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขการสมัครงาน
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หรือการติดตอประสานงานดานการประกอบอาชีพ การรองทุกข การกลาวโทษหรือเปนพยานใน
ช้ันพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน เจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน การเขารวมประชุม สัมมนา หรือ
ฝกอบรม รวมท้ังเปนผูบรรยายโดยหนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนเปนผูจัดซ่ึงมีคนพิการ
ทางการไดยินเขารวมดวยและบริการอ่ืนใดตามท่ีคณะอนุกรรมการประกาศกําหนด สวนการยื่นคํา
ขอรับความชวยเหลือในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
สถานท่ีอ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนดและในทองท่ีจังหวัดอ่ืน ให
ยื่นคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดหรือท่ีหนวยบริการในพื้นท่ี
ตามท่ีผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดตอมาไดมีการแกไขระเบียบโดยกําหนดใหองคกรเอกชน
หรือองคกรดานคนพิการ ใหเปนหนวยบริการลามภาษามือตามภารกิจและทองท่ีท่ีกําหนดได โดย
ไดรับการสนับสนุนคาบริหารจัดการระบบการใหบริการลามภาษามือ เชน คาจางผูประสานงาน 
คาสาธารณูปโภค คาวัสดุอุปกรณ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมตามประกาศ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทน
การใหบริการลามภาษามือ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง ไดออกประกาศกําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการลามภาษามือแกคนพิการ
ทางการไดยิน สรุปไดดังนี้ 
  (1) การใชบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข การสมัครงานหรือการติดตอ
ประสานงานดานการประกอบอาชีพ หรือการรองทุกข การกลาวโทษ หรือเปนพยานในช้ัน
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน งานทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรแสดงตนอ่ืนๆ ตามกฎหมาย การจัดทํานิติกรรมสัญญาและขออนุมัติหรือ
อนุญาตตางๆ การขอความชวยเหลือทางกฎหมาย การใหปากคําตอเจาพนักงานตามกฎหมายและ
การไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาทตางๆ การขอรับบริการสาธารณะอ่ืน เพื่อสนองตอบความจําเปน
พื้นฐานของคนพิการและบุคคลในครอบครัว  ซ่ึงตองอยูในความดูแลของคนพิการใหจาย
คาตอบแทนในอัตราไมต่ํากวาช่ัวโมงละ 300 บาท และไมเกินช่ัวโมงละ 500 บาทการนับระยะเวลา
เพื่อคํานวณคาตอบแทนในแตละคร้ังใหนับต้ังแตเวลาเร่ิมปฏิบัติงานจริงจนถึงเวลาส้ินสุดการ
ปฏิบัติงาน เม่ือรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแลวมีเศษของชั่วโมง หากมีเศษของช่ัวโมงถึงคร่ึง
ช่ัวโมงใหนับเปนหนึ่งช่ัวโมง ถาไมถึงคร่ึงช่ัวโมงใหปดท้ิง ลามภาษามือท่ีไดรับคาตอบแทนตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหงดเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
  (2) การเขารวมประชุม สัมมนา หรือฝกอบรม รวมท้ังเปนผูบรรยายโดยหนวยงาน
ภาครัฐหรือองคกรเอกชนเปนผูจัดซ่ึงมีคนพิการทางการไดยินเขารวม ใหจายตามท่ีปฏิบัติงานจริง 
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อัตราช่ัวโมงละ 600 บาท ใหเบิกจายไดไมเกิน 2 คนตอช่ัวโมง ไมเกิน 6 ช่ัวโมงตอวัน และในกรณี
ท่ีประชุมกลุมยอยใหจายตามท่ีปฏิบัติงานจริงอัตราช่ัวโมงละ 600 บาท โดยใหเบิกจายไดกลุมละ 
ไมเกิน 1 คน การประชุม สัมมนา หรือฝกอบรมท่ีมีผูเขารวมประชุมหรือผูบรรยายใชภาษา 
ตางประเทศและลามภาษามือตองแปลภาษาตางประเทศเปนภาษามือโดยตรง อัตราการจาย
คาตอบแทนลามภาษามือใหเปนดุลพินิจของเลขาธิการ พก. 
 2.  ดานการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ การมีผูชวยคนพิการการ
ชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแล และสิทธิของผูดูแลคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการฯ วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ การมีผูชวยคนพิการ การ
ชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแล และสิทธิของผูดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 146 ง เม่ือ ๒ ตุลาคม 2552 ไดกําหนดแนวทางการคุมครองสิทธิคน
พิการ สรุปได ดังนี้ 
  (1) การปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ โดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงท่ีอยูอาศัยบางสวนหรือท้ังหมด โดยอาศัยการออกแบบการซอมแซม 
การกอสราง การใชเทคโนโลยี หรือวิธีการอ่ืนใด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดใหคนพิการสามารถ
ดํารงชีวิตในที่อยูอาศัยนั้นไดโดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการรวมถึงเพื่อความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย โดยคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอตอหนวยงานในสังกัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกําหนดหรือใน
จังหวัดอ่ืนท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดหรือหนวยบริการในพ้ืนท่ี
ตามท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนด ตอมาไดมีประกาศรองรับการปฏิบัติ รวม 2 เร่ือง ไดแก (1) 
ประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ เร่ือง 
ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 
2553 โดยกําหนดรายละเอียดในการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย ไดแก หองน้ําและหองอาบน้ํา 
ทางเดินภายในบาน หองนอน เตียงนอน พื้นท่ีพักผอน หองครัว หองอาหาร หลังคา ชานบาน สวน 
ทางเดินรอบบาน ภายนอกอาคาร เชน การปรับปรุงทางเดิน ทางลาด ราวจับเดิน และท่ีจอดรถ และ
อ่ืนๆ เพื่อใหท่ีอยูอาศัยมีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย (2) ประกาศสํานักงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราวงเงินและ
รายการคาใชจายในการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 
กําหนดอัตราวงในการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการในลักษณะเหมาจายรายละ 
ไมเกินสองหม่ืนบาท 
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  (2) การจัดใหมีผูชวยคนพิการ โดยจัดจางบุคคลเพื่อใหความชวยเหลือคนพิการ
เฉพาะบุคคลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต ภายในระยะเวลาหนึ่งตามความ
จําเปนไมเกินหนึ่งป ซ่ึงตองจัดใหมีการรับจดแจงเปนผูชวยคนพิการโดยในเขตกรุงเทพมหานครให
ยื่นคําขอตอหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามประกาศกําหนดหรือในจังหวัด
อ่ืนท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด และคนพิการที่ยื่นคําขอใหมีผูชวย
คนพิการตองมีบัตรประจําตัวคนพิการ มีความจําเปนเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรท่ีสําคัญในการ
ดํารงชีวิตได และไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนหรือไดรับแตไมเพียงพอตามประกาศ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติโดยความเห็นชอบของกระทรวง  
การคลัง เร่ือง อัตราคาตอบแทนแกผูชวยคนพิการและรายการคาตอบแทนอ่ืนท่ีจัดใหมีบริการผูชวย
คนพิการ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 โดยผูชวยคนพิการชั่วโมงละ 50 บาท วันละไมเกินหกช่ัวโมง 
หรือเดือนละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบช่ัวโมง ในกรณีองคกรเอกชนเปนหนวยใหบริการในพ้ืนท่ีใน
อัตรารอยละสิบของคาตอบแทนผูชวยคนพิการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  (3) การคุมครองสิทธิคนพิการท่ีไมมีผูดูแล โดยกําหนดใหคนพิการที่ไมมีบิดา 
มารดาบุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่นอง หรือบุคคลในครอบครัวท่ีรับคนพิการไวดูแลหรืออุปการะเล้ียง
ดูไดรับสวัสดิการในเร่ืองตางๆ ไดแก การชวยเหลือเปนเงินหรือส่ิงของ การจัดหาครอบครัว
อุปการะ การสงเขาอุปการะในสถานสงเคราะห การจัดใหมีผูชวยคนพิการ การชวยเหลือเร่ืองอ่ืนๆ 
สําหรับคนพิการท่ีจะไดรับสิทธิในเร่ืองนี้ตองไมมีผูอุปการะเล้ียงดู หรือมีแตไมสามารถเล้ียงดูได 
ไมมีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลง หรือท่ีอยูอาศัยไมม่ันคงหรือไมเหมาะสม ไมสามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองได และไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นหรือไดรับแตไมเพียงพอรวมท้ังให
การสนับสนุนสถานสงเคราะหเอกชนท่ีรับอุปการะคนพิการท่ีไมมีผูดูแลดวย 
  (4) การกําหนดสิทธิผูดูแลคนพิการ โดยใหผูดูแลคนพิการซ่ึงไดรับความเดือดรอน
หรือยากลําบากเนื่องจากตองดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับสิทธิในเร่ืองตางๆ ไดแก การบริการให
คําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมทักษะการเล้ียงดูคนพิการ การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การทํางานในสถานประกอบการ การฝกอาชีพ การ
สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ การมีงานทําการใหสัมปทานหรือสถานท่ีจําหนายสินคา การจัด
จางแบบเหมางานและอ่ืนๆ 
 3. มาตรการทางภาษีเพื่อคนพิการ 
  (1) ผูดูแลคนพิการ ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 37) 
พ.ศ. 2552 บัญญัติวาใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปน (ฎ) ของ (1) ในมาตรา 47 แหงประมวลรัษฎากร 
(ฎ) คาอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมี
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เงินได บิดามารดาหรือบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได หรือบุคคลอื่นท่ีผูมี
เงินไดเปนผูดูแลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนละหกหม่ืน
บาท โดยบุคคลที่อยูในความอุปการะเล้ียงดูตองเปนคนพิการ ซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเปนคนทุพพลภาพ มีรายไดไม
เพียงพอตอการยังชีพ และอยูในความอุปการะเล้ียงดูของผูมีเงินได วรรคสองบัญญัติวา การหัก
ลดหยอนบุตรบุญธรรม ใหหักไดในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว โดยใหหักลดหยอนสําหรับ
เงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. 2552 ท่ีจะตองยื่นแบบรายการในป พ.ศ. 2553 เปนตนไป 
  (2) คนพิการ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 281 (พ.ศ. 2554) เลม 128 ตอนท่ี 32 ก ราช
กิจจานุเบกษา 9 พฤษภาคม 2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากรวา
ดวยการลดหยอนภาษีเงินไดใหแกคนพิการมีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในปภาษีไดรับ เฉพาะ
สวนท่ีไมเกินหนึ่งแสนเกาหมื่นบาท สําหรับปภาษีนั้น ท้ังนี้ตั้งแตปภาษี 2553 เปนตนไป 
  (3) องคกรเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 519) พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับกับการยกเวนภาษีใหแกบุคคลธรรมดา หรือ 
นิติบุคคลท่ีบริจาคใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 20 ไดรอยละหน่ึงรอยแตเม่ือรวมกับ
วงการบริจาคเพื่อการศึกษาและสนามกีฬาหรือสนามเด็กเลนไมเกินรอยละ 10 
 4. การชวยเหลือทางกฎหมาย 
 ตามระเบียบคณะกรรมการฯ  วาดวยการชวยเหลือทางกฎหมาย  และการจัดหา
ทนายความวาตางแกตางคดีแกคนพิการ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอน
พิเศษ 105 ง เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 กําหนดใหคนพิการไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายใน
เร่ืองตางๆ ไดแก การใหคําปรึกษาหารือทางกฎหมาย การใหความรูทางกฎหมายการจัดทํานิติกรรม
สัญญา การไกลเกล่ียหรือการประนีประนอมยอมความ การจัดหาทนายความและการใหความ
ชวยเหลืออ่ืน ในทางคดีตางๆ ไดแก คดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงานและคดีทรัพยสินทาง
ปญญาตอมาไดมีประกาศสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ เร่ือง อัตรา
วงเงินและรายการคาใชจายในการชวยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีแก
คนพิการ เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553 สรุปได ดังนี้ 
  (1) คาธรรมเนียมศาลและคาฤชาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหเปนตามท่ีกําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือตามท่ีศาลเรียกเก็บ ท้ังนี้ คาข้ึนศาลใหพิจารณาตาม
ความเสียหายท่ีแทจริงแตไมเกินทุนทรัพยท่ีเรียกรองสามแสนบาท เวนแตคณะอนุกรรมการ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกคนพิการ จะมีความเห็นเปนอยางอ่ืน 
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  (2) คาวิชาชีพทนายความคดีละหาพันบาท  โดยแบงจายเม่ือยื่นฟองหรือยื่น
คําใหการแลวกึ่งหนึ่งและจายภายหลังจากมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดอีกกึ่งหนึ่ง 
  (3) เงินเปนหลักประกันในการปลอยตัวช่ัวคราวใหเปนไปตามขอบังคับของ
ประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันใน
การปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา หรือตามท่ีเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นกําหนด 
  (4) คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการชวยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความวา
ตางแกตางคดี โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง มีดังนี้ 
   1) คาใชจายในการเดินทางของทนายความเทียบไดกับขาราชการพลเรือนสามัญ
ระดับชํานาญการ สวนคาใชจายในการเดินทางของผูเกี่ยวของในการชวยเหลือทางกฎหมายหรือ
การชวยเหลือทางคดีใหเปนไปตามพระราชกฤษีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
   2) คาถายเอกสารประกอบสํานวนคดี หรือคาประกาศโฆษณาทางคดีใหจาย
ตามท่ีจายจริงไดไมเกินคร้ังละสองพันบาท 
   3) คาธรรมเนียมการโอนหรือคาใชจายอ่ืนๆ ในการบังคับคดีหรือการพิสูจน
พยานหลักฐานใหเปนไปตามท่ีสวนราชการนั้นเรียกเก็บ 
   4) คาตอบแทนผูไกลเกล่ียในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือประโยชนในการใหขอพิพาทระงับโดยเร็วอาจแตงต้ังผูไกลเกล่ียซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกสวนราชการนั้นเปนผูดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทกอนดําเนินทางคดีได ไมเกินคดี
ละหนึ่งพันบาทในกรณีท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนอ่ืนของทางราชการสําหรับการปฏิบัติงานนั้นแลว
ใหเบิกไดทางเดียว 
 5. สวัสดิการเบ้ียความพิการ 
  (1)  ระเบียบคณะกรรมการฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการเบ้ียความ
พิการ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 176 ง เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2552 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนพิการไดรับความชวยเหลือ
และเอ้ืออํานวยใหคนพิการมีชีวิตและสภาพความเปนอยูท่ีดี เนื่องจากคนพิการมีคาใชจายในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมมากกวาบุคคลท่ัวไป โดยใหคน
พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีช่ืออยูตามทะเบียนบาน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และการจายเงินเบ้ียความพิการ ใหจายไดในอัตราเดือนๆ ละหารอยบาทโดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนผูจายแกผูมีสิทธิเปนรายเดือนภายในวันท่ีสิบของทุกเดือนเร่ิมจายเม่ือเดือนเมษายน 
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2553 ในกรณีคนพิการที่ไดรับเบ้ียความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่งยายภูมิลําเนาไป
อยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ไมเปนเหตุใหสิทธิการไดรับเบ้ียความพิการส้ินสุดลง สําหรับ
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ในกรณีคนพิการซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 5 เปนผูซ่ึงตองขังหรือ
จําคุกอยูในเรือนจํา ทัณฑสถาน หรือสถานท่ีคุมขังของกรมราชทัณฑ หรือเปนผูซ่ึงถูกควบคุมอยูใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน หรือศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนของ กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ใหไปลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียความพิการตอผูบัญชาการเรือนจํา
ผูอํานวยการทัณฑสถาน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ผูอํานวยการศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน หรือผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอ่ืน แลวแตกรณี เพื่อนําสงเปนหนังสือตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนภูมิลําเนาของคนพิการตามกฎหมาย 
 นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) ไดเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา การเพิ่มอัตราเบ้ียความพิการใหแกคนพิการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ
เม่ืออังคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ไดเห็นชอบอนุมัติในหลักการใหเพ่ิมอัตราเบ้ียความพิการใหแก
คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาท เปนรายละ 800 บาท ตอเดือน ตั้งแตปงบประมาณ 2558 เปนตน
ไป  โดยกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และพัทยา ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณเพื่อ
จายเบ้ียความพิการในอัตรา 800 บาทตอไป 
  (2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 36 เมื่อ
วันท่ี 23 มีนาคม 2553 ขอ 6 คนพิการซ่ึงจะมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียความพิการ ตองเปน ผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ไดแก มีสัญชาติไทย มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามทะเบียนบาน มีบัตรประจําตัวคนพิการ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถาน
สงเคราะหของรัฐ โดยภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน
เบ้ียความพิการในปงบประมาณถัดไปดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา
โดยมีหลักฐานคือบัตรประจําตัวคนพิการ ทะเบียนบาน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาท่ี 
ผูขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
 สิทธิของผูไดรับเงินเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้ส้ินสุดลงในกรณีดังตอไปน้ี (1) ตาย 
(2) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (3) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียความพิการเปนหนังสือตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียความพิการ โดยกรณีสิทธิไดรับเงินเบ้ียความพิการ
ดังกลาวส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินส่ังระงับการจายเงินเบ้ีย
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ความพิการสําหรับบุคคลดังกลาวทันที เวนแตกรณียายภูมิลําเนาไมตัดสิทธิแตตองไปยื่นท่ี อปท.
แหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน (ขอ 8) 
  (3) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เร่ือง รายช่ือ
สถานสงเคราะหของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 28 ง เม่ือวันท่ี 10มีนาคม 
2554 ซ่ึงสถานท่ีดังกลาวไดจัดใหบุคคลท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการไดรับสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย
และการเล้ียงดูเปนการประจําตามระเบียบของหนวยงานของรัฐนั้น ไดแก สถานสงเคราะหในสังกัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะหในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถาน
สงเคราะหในสังกัดกรมควบคุมโรค  
 2.4.4 หนวยงานดานการสงเสริมสิทธิคนพิการ 
 ประเทศไทยมีการจัดต้ังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ โดยหนวยงานเหลานี้
จะดําเนินการชวยเหลือคนพิการตามสภาพปญหาเปนสวนใหญ การดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับสิทธิมนุษยชนนั้น หนวยงานตางๆ มักจะรวมกันดําเนินการเปนเครือขาย โดยหนวยงานท่ี
เกี่ยวกับคนพิการสามารถแบงเปนหนวยงานดานตางๆ ดังนี้ 
 2.4.4.1 หนวยงานภาครัฐ 
 ในสวนของหนวยงานภาครัฐ ท่ี เกี่ ยวของนั้น  ในอดีต รัฐได มีการจัด ต้ังกรม
ประชาสงเคราะห สังกัดกระทรวงมหาดไทยข้ึนในป พ.ศ. 2483 ในระยะเร่ิมแรกเนนการใหบริการ
ดานสวัสดิการสงเคราะหใหแกคนพิการ ตอมาท้ังภาครัฐและเอกชนเร่ิมเล็งเห็นความสําคัญในเร่ือง
สิทธิและโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงไดรวมผลักดันใหมีกฎหมายเก่ียวกับคน
พิการ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2534 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติดังกลาวใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ (สฟก.) ข้ึนเปนหนวยงานระดับกอง สังกัดกรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย โดย
งานในสวนคนพิการในฝายสงเคราะหคนไรท่ีพึ่ง กองสวัสดิการสังคมของกรมประชาสงเคราะห 
ใหเปนภาระหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีไดจัดต้ังข้ึนนี้ โดย
สํานักงานดังกลาวทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
เปนสํานักทะเบียนกลางสําหรับคนพิการ ดําเนินการท้ังงานดานวิชาการ การสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสนับสนุนหนวยงานสถาบันท่ีใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ตอมาในป พ.ศ. 2536 มีการปรับโครงสรางการบริหารราชการ โดยใหสํานักงานคณะ 
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห จากสังกัดกระทรวงมหาดไทย ใหไป
สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และในป พ.ศ. 2545 สํานักงานดังกลาวก็ถูกเปล่ียนช่ือ
เปนสํานักงานสงเสริมและพิทักษคนพิการ (สทก.) สังกัดสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและพิทักษ
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เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคง
ของมนุษย มีภาระหนาท่ีเชนเดิม โดยเนนงานวิชาการและการจัดทําองคความรูดานคนพิการ 
สําหรับงานบริการและการใหสวัสดิการสงเคราะหแกคนพิการ ดําเนินการโดยสํานักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย 
 การท่ีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 บัญญัติให
จัดต้ังสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติข้ึน เปนสวนราชการภายใตสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีเลขาธิการซ่ึงมีฐานะเปนอธิบดี เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบุคลากรของสํานักงาน โดยใหสํานักงานดังกลาวเปนสวนราชการ
เทียบเทากรม ทําใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติดําเนินงานดานคน
พิการในเชิงนโยบายและการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โดยสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาตินี้มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 (1)  เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบหมายให หนวยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 
 (2)  ประสานงานและรวมมือในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานท่ีเกี่ยวกับการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับหนวยงานของ รัฐบาล และเอกชน ท่ีเกี่ยวของท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ 
 (3)  ศึกษา วิเคราะห พัฒนานวัตกรรม สํารวจ รวบรวม เก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ
และสถานการณคนพิการเพื่อประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 (4)  สนับสนุนใหมีการจัดต้ังการดําเนินงานการสรางความเขมแข็งขององคกรดานคน
พิการ เพื่อใหสามารถทําหนาท่ีพิทักษสิทธิคนพิการตลอดจนสนับสนุน และประสานงานให
หนวยงานของรัฐจัดงบประมาณใหแกองคการดานคนพิการ เพื่อดําเนินงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
 (5)  ศึกษารูปแบบสิทธิและสวัสดิการอ่ืนๆ เพื่อการสงเสริมศักยภาพและการคุมครอง
พิทักษสิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนการขับเคล่ือนทางสังคมในการบูรณาการคนพิการเขาสู
สังคมอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 (6)  เสนอ ปรับปรุง พัฒนากฎหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหทันสมัย 
รวมท้ังใหคําปรึกษาและดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา และงานคดีปกครอง รวมถึง
งานคดีอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 
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 (7)  บริหารจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 (8)  เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ 
 (9)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดสวนคณะกรรมการระดับชาติท่ีเปนคนพิการ กําหนดสิทธิ
ประโยชนท่ีกวางขวางเปนรูปธรรมและชัดเจนยิ่งข้ึน และมีมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางชัดแจง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญ นั่นคือการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอคนพิการ นาจะทําใหคนพิการมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากนี้การท่ีใหองคกร
ดานคนพิการ หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ และองคกรภาคประชาสังคม ไดมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอนาคต จะทําใหเกิดเครือขายในการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ีมีเปาหมายการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมรวมกันของคน
พิการและองคกรคนพิการในอันท่ีจะทําใหสังคมตระหนักถึงการใหโอกาสคนพิการไดพัฒนา
ศักยภาพตนเอง และประชาชนท่ัวไปมีเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการมากข้ึน ส่ิง
เหลานี้นับเปนจุดเร่ิมตนการเปล่ียนผานของสังคมไทยจากสังคมฐานเวทนานิยม กลาวคือ การท่ี
สังคมมองวาการแกปญหาเร่ืองคนพิการเปนการสงเคราะหหรือการทําบุญ ใหไปสูสังคมฐานสิทธิ 
กลาวคือ การมองวาการแกปญหาคนพิการเปนเร่ืองของสิทธิท่ีปจเจกชนพึงมี อันเปนความกาวหนา
ทางกฎหมาย 
 2.4.4.2 หนวยงานภาคเอกชน 
 หนวยงานภาคเอกชนท่ีดําเนินงานเก่ียวกับคนพิการมีอยูหลายหนวยงาน แบงไดเปน
สองประเภท คือ หนวยงานเอกชนประเภทดําเนินงานเกี่ยวกับเด็กพิการ ไดแก มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ สถานสงเคราะหเด็กพิการนักบุญเยรารดขอนแกน มูลนิธิสงเคราะห
เด็กออนพิการทางสมองและปญญา มูลนิธิสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการเปนตน 
 ประเภทท่ีสอง คือ หนวยงานภาคเอกชนซ่ึงดําเนินการเกี่ยวกับคนพิการตามลักษณะ
ความพิการ ไดแก ความพิการทางการเห็น เชน สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ความพิการ
ทางการไดยินหรือส่ือความหมาย เชน สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย ความพิการทางรางกาย
หรือการเคล่ือนไหว เชน สมาคนคนพิการแหงประเทศไทย ความพิการทางสติปญญาหรือการ
เรียนรู เชน สมาคมเพื่อบุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย ความพิการทุกประเภท เชน สภาคน
พิการทุกประเภทแหงประเทศไทย เปนตน 
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 หนวยงานเหลานี้จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาคนพิการ สรางเครือขายคน
พิการ สงเสริมการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชน และกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ เพ่ือใหคน
พิการไดเขาถึงสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีกําหนดไว รวมกันผลักดันใหมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ติดตามใหหนวยงานตางๆ ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด
ไว จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกคนพิการ เชน ทางลาด ลิฟต และหองน้ําในอาคารตางๆ ให
เกิดข้ึนและแพรหลายมากยิ่งข้ึน รวมท้ังประสานความรวมมือกับภาครัฐในการกําหนดนโยบายที่
กอใหเกิดประโยชนรวมกันแกคนพิการในหลากหลายดาน เชน การใหบริการแบบครบวงจร (One 
Stop Service) การจัดทําฐานขอมูลคนพิการ และการจัดต้ังกองทุนการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  
เปนตน 
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บทท่ี 3 
หลักกฎหมายพินัยกรรมกับสิทธิคนพิการในการทําพินัยกรรมและ 

การเปนผูรับพินัยกรรมตามกฎหมายไทยและตางประเทศ 
   
 คนพิการเปนสวนหนึ่งในสังคม เปนประชาชนคนหนึ่งท่ีมีสิทธิและเสรีภาพในการ
ดํารงชีพโดยอิสระ สามารถกระทําการใดๆ อันไมขัดตอกฎหมาย รวมไปถึงการมีสิทธิทําพินัยกรรม
เพื่อจัดการทรัพยสินของตน แตพินัยกรรมเปนนิติกรรมท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะนอกจาก 
จะหมายถึงการจัดการทรัพยสินและการอ่ืนๆ ของผูทําพินัยกรรมแลว การทําพินัยกรรมยังสงผล
กระทบตอบุคคลรอบขางของผูทําพินัยกรรม ไมวาจะกอนหรือหลังผูทําพินัยกรรมตาย ดังนั้น การ
ทําพินัยกรรมจึงตองมีหลักเกณฑท่ีผูทําพินัยกรรม ไมวาจะเปนคนท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณหรือ
แมกระท่ังคนพิการ ตองปฏิบัติตาม เพื่อใหพินัยกรรมมีผลเม่ือตนถึงแกความตาย 
 
3.1 กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิของคนพิการ: อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 
 คนพิการโดยสวนใหญนั้นใชชีวิตอยูเหมือนเปนสวนเกินของสังคม ถูกตัดขาดจากการ
มีสวนรวมทางสังคม พวกเขาเหลานั้นมีจํานวนนอยนักท่ีจะไดรับโอกาสทางการศึกษา การประกอบ 
อาชีพ การมีบานพักอาศัยเปนของตนเอง การสรางครอบครัวหรือการเล้ียงดูลูกหลาน การมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมหรือการมีสวนรวมทางการเมือง เชน โอกาสในการลงคะแนนเสียง รวมท้ัง
ความสะดวกในการเดินทาง การับขอมูลขาวสารอีกดวย 
 คนพิการเปนบุคคลท่ีมีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบไดมาก กลาวคือ ประมาณรอยละ 
20 ของคนท่ีจนท่ีสุดในโลกคือคนพิการ และเด็กพิการรอยละ 98 อาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนา 
ซ่ึงทําใหไมมีโอกาสในการเขารับการศึกษาเทาท่ีควร และเด็กเรรอนท่ัวโลกรอยละ 30 นั้น เปนเด็ก
พิการ สวนอัตราการไมรูหนังสือของคนพิการท่ีเปนผูใหญมีประมาณรอยละ 3 และในบางประเทศ
มีผูหญิงพิการท่ีไมรูหนังสืออีกประมาณรอยละ 1 
 คนพิการนั้นมักจะไมไดรับการดูแลจากสังคม และเปนบุคคลท่ีมีความยากจน ใชชีวิต
อยูอยางยากลําบาก และนอกจากน้ันยังตองเผชิญอุปสรรคในเร่ืองการเลือกปฏิบัติจากสังคมอีกดวย 
อันเปนบอเกิดชองวางระหวางคนพิการกับคนทั่วไปมากข้ึนดวย ทําใหคนพิการไมมีโอกาสในการ
เขารับการศึกษา ไมมีความรูในดานโภชนาการ ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงายเพราะไมมีความรูใน
การสรางภูมิคุมกันโรค 
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 ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดความรุนแรงทางสังคมและความเสียหายแกสังคมโดยรวม จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะตองมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเขามาทําหนาท่ีในการรับรองคุมครอง
สิทธิคนพิการอยางเปนรูปธรรมและสามารถนํามาใชไดจริงในทางปฏิบัติ จึงเปนท่ีมาของการจัดทํา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซ่ึงก็คืออนุสัญญาวาดวยสิทธิคน
พิการ 
 3.1.1 ความเปนมาของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 
 นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเปนท่ีไดรับความ
สนใจจากทุกภาคสวนของสังคมระหวางประเทศ ไมวาจะเปนรัฐ องคการระหวางประเทศ องคกร
อ่ืนๆ เนื่องจากทุกฝายเล็งเห็นวาในการท่ีจะแกปญหาที่เกี่ยวของกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนใหเกิดผล
อยางจริงจังไดนั้น จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในการใหความสําคัญตอปญหาดังกลาวและ
ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคมระหวางประเทศ โดยอาจเปนความรวมมือกัน 
จัดทําเปนสนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อันรวมถึงคนพิการดวย แตอยางไรก็
ตาม ก็ยังมีปญหาอีกดานหน่ึงท่ีเหมือนวามิไดรับการใหความสําคัญเทาท่ีควร ซ่ึงก็คือปญหาสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกี่ยวกับคนพิการ ทําใหปญหาดังกลาวไดรับความสนใจในระดับนานาชาติ 
 โดยท่ีประเด็นอันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น องคการสหประชาชาติ ในฐานะท่ีเปน
องคการในทางระหวางประเทศท่ีมีบทบาทในการคุมครองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงนอกจากใหการรับรอง
สิทธิ เสรีภาพของเด็ก สตรีและบุคคลในสภาวการณอ่ืนๆ แลว คนพิการก็ถือเปนบุคคลที่องคการ
สหประชาชาติมีความใสใจในการคุมครองในสิทธิ เสรีภาพเชนเดียวกัน และมีหลักการในการ
คุมครองคนพิการมาเปนเวลานานแลว กลาวคือ มีแนวความคิดในการใหความคุมครองสิทธิคน
พิการมากอนที่จะมีการจัดทําอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการฉบับดังกลาวนี้ โดยพิจารณาตามลําดับ
เหตุการณในการวิวัฒนาการเร่ืองสิทธิคนพิการ ดังนี้ 
 เม่ือป ค.ศ. 1982 โดยท่ีประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติ ไดมีการบัญญัติแผนปฏิบัติ
การระดับโลกวาดวยสิทธิคนพิการ (World Programme of Action Concerning of Disabled Persons) 
โดยมีสาระสําคัญเปนการคุมครองคนพิการและสงเสริมใหคนพิการไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคมอยางเต็มท่ี และเคารพในเร่ืองความเทาเทียมของคนพิการในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนๆ ใน
สังคมอยางเปนปกติสุข โดยเนนไปยังคนพิการท่ีอาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนาและคุมครองคน
พิการทุกระดับโดยไมแบงชนช้ัน 
 ตอมาท่ีประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติไดมีการประกาศใหมีทศวรรษคนพิการ
ในชวงป ค.ศ. 1983-1992 (The United Nations Decade of Disabled Persons) โดยในระหวางชวงป
ดังกลาวนี้ แผนปฏิบัติการระดับโลกวาดวยสิทธิคนพิการท่ีประกาศอกมากอนก็ยังใชควบคูไปดวย 
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 ตอมาก็ยังไดมีแนวความคิดในการท่ีจะทําการสรางบทบัญญัติท่ีใหความคุมครอง
รับรองสิทธิคนพิการข้ึนมาอยางตอเนื่อง ดังเชนเม่ือป ค.ศ. 1987 ณ กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน 
ก็ไดมีแนวความคิดในการท่ีจะรางกฎหมายท่ีวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยไดมีการจัดทํา
เปนรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนข้ึนมาในชวงเวลาดังกลาว แตอยางไรก็ตามในชวงเวลา
ดังกลาวยังเปนชวงท่ีมีความแตกตาง ความหลากหลายทางดานแนวความคิดในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคน
พิการอยูคอนขางมาก ไมวาจะเปนความเห็นของประเทศท่ีเขารวมประชุมจัดทําราง เชน รัฐบาล
อิตาลีและรัฐบาลสวีเดน ทําใหญัตติในอันท่ีจะรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการดังกลาว ยังไมได
รับการสนับสนุนอยางเต็มท่ี ทําใหความคิดท่ีจะมีอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการในชวงเวลานั้นยัง
มิไดเกิดข้ึน 
 ตอมาในชวงป ค.ศ. 1991 โดยท่ีประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติ ไดมีการประกาศ
หลักเกณฑวาดวยการคุมครองบุคคลท่ีมีอาการปวยทางจิต และพัฒนาบุคคลผูมีความบกพรอง
ทางดานการเคล่ือนไหวและทางสุขภาพอนามัย (Principles for the protection of Persons with 
mental illness and the Improvement of Mental Health หรือท่ี เ รียกวา  ME principles) โดยเปน
หลักการเบ้ืองตนท่ีมาตรการท่ีใหการรับรองและคุมครองการกระทําท่ีเปนการละเมิดตอสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงอาจะมาจากหลักประเพณีปฏิบัติก็เปนได เชน การทําหมันหรือการกระทําใดก็ตามท่ี
ไมสมควรทีจะกระทําตอเนื้อตัวรางกาย รวมท้ังมีมาตรการในการรักษาพยาบาลเพื่อเยียยาการ
กระทําท่ีละเมิดมนุษยชนดวย แตอยางไรก็ตาม หลักการ MI principles นั้น ในปจจุบันก็ยังไมมี 
ขอยุติในความเหมาะสมของมาตรการดังกลาว 
 ตอมาในชวงป ค.ศ. 1993 โดยท่ีประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติ ไดมีการนําหลักการ
เบ้ืองตนวาดวยความเทาเทียมกันทางโอกาสของผูพิการ (Standard Rules on the Equalization of 
Opportunities for Persons with Disabilities) อันเปนหลักการท่ีมีจุดมุงหมายท่ีแนชัดวา ไมวาจะเปน
เด็กหญิง เด็กชาย ผูหญิง ผูชาย ท่ีมีความพิการน้ัน ตางก็มีฐานะเปนสมาชิกทางสังคมเชนเดียวกับ
บุคคลท่ีไมพิการ และคนพิการนั้นก็เปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการท่ีจะใชสิทธิของตนเอง
เชนเดียวกัน ดังนั้น บุคคลอื่นๆยอมตองเคารพในสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืนๆ เชนเดียวกัน และรัฐ
ตองไมกระทําการหรือวาดําเนินการใดๆอันกอใหเกิดอุปสรรคหรือขัดขวางการมีสวนรวมทาง
สังคมของคนพิการในการที่จะมีสวนรวมหรือมีนิติสัมพันธทางสังคมดวย 
 ซ่ึงตอมาหลักการเบ้ืองตนดังกลาวไดกลายมาเปนหลักการหรือเคร่ืองมือสําคัญของ
องคการสหประชาชาติในการที่จะสงเสริมรัฐภาคีในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท้ังของบุคคล
ท่ัวไปและคนท่ีมีความบกพรองทางความสามารถทั้งหลาย โดยถือเปนหลักการพ้ืนฐานคุมครอง
สิทธิของคนพิการอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงแนวคิดตามหลักการเบ้ืองตนดังท่ีกลาวมานี้ ตอมาก็มีหลาย
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ประเทศท่ีไดใหความสนใจและนําไปปรับใชใหสอดคลองประเทศของตน โดยมีการนํามาพัฒนา
เปนกฎหมายไวสําหรับประเทศน้ันๆ 
 แตวาโดยสภาพของหลักการเบ้ืองตนดังกลาวนั้น มิไดมีฐานะเปนกฎหมาย กลาวคือ 
มิไดมีสภาพบังคับเชนบทกฎหมาย ท่ีมีสภาพบังคับใหตองปฏิบัติตาม แตไมวาจะเปนอยางไรก็ตาม 
ถือวาหลักการเบ้ือตนวาดวยความเทาเทียมกันทางโอกาสของผูคนพิการ (Standard Rules on the 
Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities) นั้น เปนท่ีมาท่ีสําคัญของการพัฒนา
เปนอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการในเวลาตอมา 
 ตอมา จึงไดเกิดแนวคิดในการท่ีจะพัฒนาอนุสัญญาท่ีมีบทบัญญัติในการใหความ
คุมครองสิทธิมนุษยชนข้ึนมา โดยเปนอนุสัญญาท่ีเนนใหความคุมครองคนพิการอยางเปนรูปธรรม 
ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนกฎหมายท่ีออกมาเพื่อทําหนาท่ีในการสอดสอง ดูแล ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
คนพิการอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการท่ีจะแสดงใหเห็นวาสิทธิคนพิการนั้น
สมควรท่ีจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรมและสนองประโยชนท่ีแทจริงของคนพิการ 
 ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาแนวความคิดท่ีจะจัดทําอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับ
สิทธิคนพิการโดยเฉพาะน้ันก็ยังคงมีอยู ท้ังนี้เนื่องจากอนุสัญญาท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูนั้น
ไมอาจตอบสนองกับความตองการที่มีลักษณะเฉพาะของคนพิการไดอยางเต็มท่ี จนกระท่ังในการ
ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยขอมติท่ี 56/168 ไดมี
มติใหจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณารางอนุสัญญาระหวาประเทศวาดวยการคุมครองและ
สงเสริมสิทธิและศักดิ์ศรีของคนพิการ รวมถึงการพิจารณาขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนและคณะกรรมการพัฒนาสังคม ซ่ึงการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะกิจดังกลาวอยูบน
หลักการของการทํางานแบบองครวมในดานพัฒนาสังคม สิทธิมนุษยชนและการไมเลือกปฏิบัติ ดัง
จะเห็นไดจากการท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจไดเปดโอกาสใหองคกรท่ีเกี่ยวกับคนพิการสามารถ 
เขารวมประชุม หรือจัดทําแถลงการณและเสนอในท่ีประชุมได ซ่ึงหลังจากท่ีไดมีขอเสนอราง
อนุสัญญาในป พ.ศ. 2544 โดยนาย Vicente Fox ประธานาธิบดีเม็กซิโกแลว คณะกรรมการเฉพาะ
กิจจึงไดจัดประชุมคร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 และการเจรจาเพื่อรางอนุสัญญาเฉพาะกิจ
จึงไดจัดประชุมคร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 และการเจรจาเพ่ือรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
คนพิการไดเสร็จส้ินลงในการประชุมคณะอนุกรรมการคร้ังท่ี 8 ซ่ึงจัดข้ึนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2549 โดยนาย Kofi Anna เลขาธิการองคการสหประชาชาติไดมีมติใหความเห็นชอบอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิคนพิการในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
ซ่ึงนับไดวาเปนความสําเร็จของคนพิการท่ัวโลก 
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 3.1.2 สาระสําคัญของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 
 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ นับวาเปนอนุสัญญาทางดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก 
ท่ีไดใหหลักประกันการใชสิทธิ เสรีภาพข้ันพื้นฐาน และการเคารพในศักดิ์ศรีของคนพิการ ซ่ึง
อนุสัญญาท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนฉบับท่ีผานๆมาไมไดรับรองไว ใหมีความชัดเจนและสอดคลอง
กับความตองการของคนพิการที่มีลักษณะเฉพาะกวาปญหาสิทธิมนุษยชนในดานอ่ืนๆ ดังจะได
พิจารณาตอไปนี้ 
 3.1.2.1 การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพของคนพิการ1 
 หลักการท่ีถือไดวาเปนหลักสําคัญของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการนั้นก็คือ การ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนพิการวา คนพิการเปนบุคคลท่ีตองไดรับการรับรอง
คุมครองสิทธิเฉกเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน เพราะหากไมมีการเคารพสิทธิของคนพิการแลว จะเปนการ
ท่ีแสดงใหเห็นวาสังคมมองคนพิการเปนบุคคลท่ีไมมีคุณคาของความเปนมนุษยหรืออาจกลาวไดวา
เปนการไมเคารพในความเปนมนุษย เหมือนวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนเร่ืองท่ีไรคา ไมมี
ความหมายควรคาแกการเคารพ จึงเห็นวาเม่ือมีการจัดทําอนุสัญญาที่วาดวยสิทธิคนพิการนั้น การที่
จะทําใหอนุสัญญาดังกลาวเปนอนุสัญญาท่ีมีประสิทธิภาพและสนองตอบความเทาเทียมกนัในความ
เปนมนุษยอยางแทจริง 
 จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีบทบัญญัติแหงกฎหมายตามอนุสัญญาดังกลาวนี้ ท่ี
ครอบคลุมถึงเร่ืองการใหเคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของคนพิการ ตลอดจนความเทาเทียมกัน
ระหวางคนท่ีไมพิการกับคนพิการ ยอมมีความเทาเทียมกันในการที่จะไดรับการปฏิบัติและไดรับ
โอกาสประเภทเดียวกันอยางเทาเทียมกัน 
 3.1.2.2 การใหคนพิการมีสวนรวมในสังคม 
 ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการนั้น มีความมุงหมายเพื่อใหคนพิการสามารถเขามามี
สวนรวมทางสังคมอยางท่ัวถึงและกวางขวาง2 และสนับสนุนใหคนพิการมีอํานาจในการที่จะ
ตัดสินใจไดดวยตนเองและเขามามีบทบาทในสังคมท่ีตนใชชีวิตอยู และเปนการเปดโอกาสใหคนท่ี
มิไดพิการไดเขามามีสวนรวมกับคนพิการดวย 
 โดยตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ก็ไดมีความตระหนักในเร่ืองดังกลาวเปนอยาง
มาก โดยมีความมุงหมายใหคนพิการเขามามีสวนรวมทางสังคมในดานตางๆ เชน ดานกิจกรรมทาง

                                                            
1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 17 Protecting the integrity of the 

person. 
2 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 9 Accessibility. 
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การเมือง คือ เปดโอกาสใหคนพิการไดมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หรือมีสิทธิในการ
เสนอกฎหมาย สิทธิในการแสดงอก เชน การเลนกีฬา3 หรือการรวมกลุมทางสังคม 
 แตสิทธิบางอยางของคนพิการนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐจะตองมีมาตรการในการรับรอง
สิทธิบางอยางใหแกคนพิการดวย ดังท่ีบัญญัติในขอ 194 อันเปนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการใหคน
พิการมีเสรีภาพในการใชชีวิต การเคล่ือนไหวรางกายและการเขามามีสวนรวมในทางสังคม 
อันหมายความรวมถึงการใหคนพิการสามารถใชชีวิตเทาเทียมกับคนท่ีไมพิการ รวมท้ังการท่ีคน
พิการสามารถใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังแลว รัฐยังจะตองอํานวยความสะดวกแกคน
พิการในการท่ีจะใชสิทธิดังกลาวดวย ซ่ึงก็คือการจัดหาสถานท่ี การจัดหาอักษรเบรลล ใหแกคน
พิการทางสายตาใชในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดวย หากคนพิการเปนผูท่ีมีความบกพรองทางการ
เคล่ือนไหวรางกาย โดยตองใชรถเข็น รัฐก็ตองจัดชองคูหาท่ีไมเปนอุปสรรคตอการลงคะแนนเสียง
ประกอบกันดวย ซ่ึงการกระทําดังกลาวของรัฐนั้น แสดงใหเห็นวาสิทธิของคนพิการไดรับการดูแล
เอาใจใส อันถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของการขจัดอุปสรรคในการท่ีคนพิการจะเขามามีสวนรวม
ทางการเมือง 
 3.1.2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนพิการใหมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากท่ีอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการจะมีวัตถุประสงคในการสนับสนุน คุมครอง
สิทธิมนุษยชนของคนพิการ ท้ังในดานท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายแลว อนุสัญญา
ยังมีมาตรการในการคุมครองคนพิการในดานท่ีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนพิการดวย5 
กลาวคือ เปนอนุสัญญาท่ีประกอบดวยหลักการปองกันการเลือกปฏิบัติและสงเสริมความเทาเทียม
กันในทางดานกฎหมายดวย6 กลาวคือ คนพิการตองไดรับความคุมครองทางกฎหมายเฉกเชนเดียว 
กับบุคคลที่ไมพิการ รวมท้ังคนพิการยอมมีสิทธิในการตัดสินใจไดดวยตนเอง และรวมท้ังในเร่ือง
ของกระบวนการยุติธรรม ก็ตองไดรับความเสมอภาคอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ7ประกอบ
กับในขณะเดียวกันนั้น และในเร่ืองของการมีอิสระในการดําเนินชีวิตควบคูดวย โดยท่ีสามารถเขา
มามีสวนรวมในทางสังคมไดในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม 

                                                            
3 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 30 Participation in cultural life, 

recreation, leisure and sport. 
4  Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 19 Living independently and being 

included in the community. 
5 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 10 Right to life. 
6 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 12 Equal recognition before the law. 
7  Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 13 Access to justice. 
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 3.1.2.4 การไมเลือกปฏิบัติ 
 มาตรการสําคัญในความมุงหมายของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการอีกประการท่ีสําคัญ
คือ หามมิใหมีมาตรการท่ีมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ8 เพราะหากมี
การเลือกปฏิบัติตอคนพิการ การกระทําดังกลาวจะนํามาซ่ึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเร่ืองอ่ืนๆ
อยางตอเนื่อง และทําใหเกิดความไมเทาเทียมระหวางคนพิการกับบุคคลท่ีไมพิการ อันเปนกรณีท่ี
ขัดตอเจตจํานงที่แทจริงของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและขัดตอความมุงหมายของกฎบัตร
สหประชาชาติดวย9 
 3.1.3 สิทธิท่ีไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 
 แมวาสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานไมวาจะเปนสิทธิพลเมือง สิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรมจะไดรับการรับรองไวในอนุสัญญาท่ีเกี่ยวดวยสิทธิมนุษยชนฉบับท่ีผานๆ
มาแลวก็ตาม แตอยางไรก็ตาม ในการที่จะเขาถึงสิทธิท่ีไดรับรองไวนั้น ก็ยังประสบกับปญหาถึง
ความเสมอภาคในการเขาถึงสิทธิ เสรีภาพท่ีไดรับรองไวนั้น ดวยเหตุนี้ อนุสัญญาวาดวยสิทธิ 
คนพิการจึงไดมุงใหความสําคัญกับมาตรการที่จะทําใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิ เสรีภาพ
ดังกลาวไดอยางแทจริงและทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน ดังนี้ 
 3.1.3.1 สิทธิสวนบุคคล10 
 สิทธิสวนบุคคลตามท่ีไดรับรองในอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 นั้น ถือได
วาเปนแนวความคิดท่ีเปนพื้นฐานสําคัญของอนุสัญญาฯเปนอยางมาก อันหมายความถึงการท่ีคน 
ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพในการตัดสินใจดวยตนเอง บุคคลทุกคนยอมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม
กัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ และคนพิการยอมมีสิทธิในการท่ีจะเขามามีสวนรวมในทางสังคม
เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป อีกท้ังตองมีความเทาเทียมกันทางดานโอกาสดวย ไมวาคนพิการนั้นจะ
เปนเพศชายหรือหญิง อันหมายรวมถึงเด็กท่ีมีความพิการดวย11 โดยสาระสําคัญของสิทธิสวนบุคคล
ตามท่ีบัญญัติในอนุสัญญาฯ คือ 
 

                                                            
8 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 5 Equality and non-discrimination. 
9  กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 1 (3) “The Purposes of the United Nations are:… 
 (3) To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, 

culture, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for 
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and… ”. 

10 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 22 Respect for privacy. 
 11 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 3 General principles. 
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 1. สิทธิ เสรีภาพในการดําเนินชีวิต12 
 โดยในเร่ืองของการรับรองสิทธิการดําเนินชีวิตของคนพิการ ไดปรากฏในอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิมนุษยชน ในสวนท่ีเกี่ยวกับพันธกรณีท่ัวไป โดยไดบัญญัติไวในขอ 4 กลาวคือ “States 
Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental 
freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of 
disability. To this end, States Parties undertake” หมายความวารัฐภาคีจะตองดําเนินการเพื่อรับรอง
และสงเสริมใหเกิดการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของคนพิการอยางเต็มท่ี
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ เพราะเหตุจากความพิการ 
 โดยอาจเปนกรณีท่ีมีการออกมาตรการท่ีเปนการขจัดการเลือกปฏิบัติ และรัฐภาคีตอง
ใหการยอมรับวาทุกคนมีความเสมอภาคภายใตกฎหมาย และมีสิทธิ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
ตลอดจนรับรองใหคนพิการไดรับความคุมครองตามกฎหมายโดยเสมอภาคและมีประสิทธิผลจาก
การเลือกปฏิบัติในทุกดาน 
 2. การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปฏิบัติตอกันอยางมีมนุษยธรรมโดย 
ไมเลือกปฏิบัต ิ
 กลาวคือ สิทธิมนุษยชนนั้น ถือไดวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีมนุษยทุกคนพึงมีโดยเสมอ
ภาคกันเพื่อการดํารงชีวิตอยูไดยางมีศักดิ์ศรีโดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด ชาติหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพยสิน 
กําเนิด หรือสถานะ รวมท้ังสิทธิในการดํารงชีวิตของคนพิการดวย กลาวคือ หามมีมาตรการที่เปน
การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม โดยตองเปดโอกาสในการที่คนพิการจะมีอํานาจในการตัดสินใจ
ไดดวยตนเองและไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงหมายความวาสิทธิมนุษยชนนั้นถือเปนสิทธิ 
เสรีภาพข้ันพื้นฐาน และมีความจําเปนท่ีคนพิการจะตองไดรับหลักประกันสิทธิแหงตนอยางเต็มท่ี 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตามท่ีปรากฏในอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการขอ 17 คือ 
 “Every person with disabilities has a right to respect for his or her physical and 
mental integrity on an equal basis with others” 
 หมายความวา คนพิการทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการเคารพตอศักดิ์ศรีทางรางกายและ
จิตใจของตนบนพื้นฐานอันเทาเทียมกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนลักษณะของการเคารพในศักดิ์ศรีของคน
พิการวามีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุคคลท่ีไมพิการ 
 
 
                                                            

12  Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 10 Right to life. 
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 3. สิทธิในการนับถือศาสนา 
 สิทธิในการนับถือศาสนาน้ัน ถือวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงค
ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพราะเปนการแสดงออกถึงเสรีภาพทางความคิด และตามอนุสัญญา
วาดวยสิทธิคนพิการก็ใหสิทธิในการนับถือศาสนาของคนพิการเชนกัน โดยปราศจากการบังคับ
ครอบงํา ดูถูกเหยียดหยามหรือกอความรูสึกท่ีไมดีแกบุคคลท่ีนับถือศาสนาท่ีตางไปจากศาสนา
ประจําชาติหรือศาสนาท่ีผูมีอํานาจในรัฐหรือผูมีหนาท่ีจัดการศึกษานับถือเล่ือมใส 
 3.1.3.2 สิทธิในการประกอบอาชีพ13 
 กลาวคือ คนพิการที่มีความรูความสามารถยอมเขาทํางานหรือไดทํางานตรงตามความรู
ความสามารถของคนพิการโดยปราศจากอคติใดๆ โดยพิจารณาได ดังนี้ 
 1. ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ 
 เปนไปตามท่ีบัญญัติในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความเสมอภาคทางโอกาสที่คนพิการจะไดรับ
ตองเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงก็หมายความรวมถึงความเสมอภาคในการท่ีคนพิการ 
จะสามารถประกอบอาชีพอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ีไมพิการ 
 ตามท่ีปรากฏในขอ 27 แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับโอกาส
และความเสมอภาคในการประกอบอาชีพของคนพิการ14 ซ่ึงหมายความวา รัฐภาคีรับรองสิทธิของ
คนพิการในการทํางานไดโดยเสมอภาคกับผูอ่ืน ท้ังนี้ รวมถึงสิทธิในโอกาสที่จะหาเล้ียงชีพโดยการ
ทํางานท่ีตนเปนผูตัดสินใจเลือกโดยอิสระและไดรับการยอมรับในตลาดแรงงาน และทํางานใน
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีเปด อยูรวมกับคนอ่ืน และใหคนพิการสามารถเขาถึงได รัฐภาคี 
จะปองกันและสงเสริมความตระหนักถึงสิทธิในการทํางาน รวมถึงสําหรับผูซ่ึงกลายเปนบุคคล
ทุพพลภาพในระหวางการทํางาน โดยการดําเนินขั้นตอนท่ีเหมาะสม รวมถึงโดยการตรากฎหมาย 
 สิทธิในดานการทํางานของคนพิการตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เชน การ
ออกกฎหมายท่ีรับรองสิทธิในการทํางานของคนพิการ หรือการจัดใหมีการอบรมฝมือแรงงาน 
 2. การสงเสริมใหคนพิการมีโอกาสในการทํางานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 ท้ังนี้ก็เพื่อเปนการรับรองวาคนพิการเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการทํางานและมี
โอกาสในการเขาทํางาน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ซ่ึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิคน
พิการก็ไดบัญญัติสิทธิของคนพิการในเร่ืองดังกลาวไวในขอ 27 แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 
ค.ศ. 2006 
 
                                                            

13 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 27 Work and employment. 
14 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 27 Work and employment. 
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 3.1.3.3 สิทธิในการมีสวนรวมทางการเมือง 
 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการไดรับรองใหคนพิการสามารถเขามามีสวนรวมในทาง
การเมืองและสาธารณกิจในทุกระดับไดอยางอิสระและเสมอภาคกับผูอ่ืนภายใตกฎหมายเดียวกัน
กับท่ีใชบังคับกับประชาชนของรัฐภาคี และการกําหนดเจตจํานงในทางการเมืองของคนพิการยอม
ไดรับการยอมรับโดยการเขาไปมีสวนรมทางการเมืองของคนพิการนั้น อาจอยูในหลายรูปแบบท้ัง
ทางตรงและทางออม เชน กาออกเสียงเลือกตั้ง การลงสมัครรับเลือกต้ัง การเขาไปมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายของภาครัฐท่ีเกี่ยวกับคนพิการ การจัดต้ังพรรคการเมือง การดํารงตําแหนงทาง
การเมืองหรือในองคกรอิสระตางๆ การลงประชามติ การทําประชาพิจารณ เปนตน เพื่อเปน
หลักประกันใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิทางการเมืองไดอยางเต็มท่ี อนุสัญญาจึงไดกําหนดให
รัฐภาคีตองจัดอุปกรณท่ีจําเปนเพื่ออํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในการลงคะแนนเลือกต้ังใหคน
พิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได และหากมีความจําเปนโดยการรองขอของคนพิการ 
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจะใหความชวยเหลือในการลงคะแนนตามท่ีคนพิการเลือกก็ได 
 โดยที่อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการนั้น มีการสงเสริมใหคนพิการไดเขามามีสวนรวม
ทางดานการเมือง15 อันเปนการยืนยันวาคนพิการน้ันก็เปนบุคคลท่ีสามารถท่ีจะแสดงออกซ่ึงความ
คิดเห็นทางการเมือง อันเปนการดําเนินนโยบายที่สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ ท้ังนี้ก็เพื่อกลไกระดับนานาชาติในการใหการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองเช้ือชาติ สัญชาติ เพศ ผิว ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม 
หรือสิทธิทางการเมืองการปกครอง 
 สิทธิในการแสดงออกทางการเมืองของคนพิการตามท่ีบัญญัติในอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
คนพิการ คือ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและลงรับสมัครเลือกตั้ง ตลอดจนการมีสวนรวม
ในพรรคการเมืองและการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
 ในกรณีท่ีคนพิการสามารถมีสวนรวมในองคกรอิสระ และสมาคมที่ทํางานดาน
สาธารณะและดานการเมืองของประเทศ รวมท้ังกิจกรรมและการบริหารพรรคการเมือง 
 3.1.3.4 สิทธิดานการศึกษา 
 กลาวคือ ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการนั้น มีความมุงหมายในการท่ีจะใหการ
รับรองสิทธิในการไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของคนพิการอยางท่ัวถึง ท้ังนี้ ก็เพื่อใหคน
พิการเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ รูจักตนเอง และเทาทันโลก ไดรับความรู

                                                            
15 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 29 Participation in political and 

public life. 
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ทางดานสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตลอดจนสามารถท่ีจะทําการ
ติดตอส่ือสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ16 
 1. การไดรับโอกาสทางการศึกษา 
 กลาวคือ รัฐภาคีรับรองสิทธิของคนพิการในดานการศึกษา และเพื่อใหบรรลุตามสิทธินี้
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและบนพ้ืนฐานโอกาสท่ีเทาเทียมกัน รัฐภาคีจะจัดใหมีระบบ
การศึกษาท่ีท่ัวถึงในทุกระดับและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. การจัดใหมีส่ือการสอน ส่ิงอํานวยความสะดวกในการศึกษาท่ีเหมาะสมแกคนพิการ 
 เปนไปตามท่ีปรากฏในขอ 24 (3) (A)17 คือ สงเสริมการเรียนอักษรเบรลล ตัวอักษร
ทางเลือกอ่ืนแบบนิยม วิธีและรูปแบบการส่ือสารทางเลือกแบบผสมผสาน ทักษะในการปรับตัว
และเคล่ือนไหวอิริยาบถ รวมท้ังสงเสริมใหมีการสนับสนุนผูท่ีมีสายตาเลือนราง และสนับสนุนให
มีส่ิงชวยบอก 
 
3.2 พินัยกรรมและสิทธิคนพิการตามกฎหมายตางประเทศ 
 ในสวนนี้เปนเร่ืองหลักเกณฑในการทําพินัยกรรมตามกฎหมายตางประเทศ ไดแก 
ประมวลกฎหมายแพงวาดวยพินัยกรรมของสหรัฐอเมริกา รัฐหลุยสเซียนา (Louisiana Civil Code) 
ประมวลกฎหมายแพงวาดวยพินัยกรรมของประเทศญ่ีปุน (Civil Code of Japan (民法 Minpō, 
1896)) กฎหมายมรดกวาดวยพินัยกรรมของเครือรัฐออสเตรเลีย รัฐนิวเซาทเวลส (Succession Act 
2006) กฎหมายพินัยกรรมของประเทศนิวซีแลนด (Wills Act 2007) และกฎหมายมรดกวาดวย
พินัยกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Law of Succession of the People's Republic of China) ซ่ึง
ท้ังหาประเทศน้ีมีกฎหมายพินัยกรรมท่ีนาสนใจเพราะมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ อันแสดง
ใหเห็นวาประเทศเหลานี้ใหความสําคัญตอคนพิการในการทําพินัยกรรมไมนอยไปกวาผูทํา
พินัยกรรมท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณ 
 3.2.1 สหรัฐอเมริกา รัฐหลุยสเซียนา 
 สหรัฐอเมริกาประกอบไปดวยรัฐตางๆ หลายรัฐ ดังนี้ลักษณะของพินัยกรรมจึงอาจ
แตกตางกันไป ในท่ีนี้ขอศึกษาหลักเกณฑของรัฐหลุยสเซียนา 

                                                            
16  Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 24 Education. 
17 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 24 Education. 
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 พินัยกรรมของรัฐหลุยสเซียนากําหนดไวใหทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด18 เชนเดียว 
กับกฎหมายไทย โดยมีบทบัญญัติใหพินัยกรรมมี 2 แบบ ไดแก พินัยกรรมเขียนดวยลายมือ 
(Olographic Testament) และพินัยกรรมแบบโนตารีหรือพินัยกรรมฝายเมือง (Notarial Testament)19 
 3.2.1.1 พินัยกรรมแบบเขียนดวยลายมือ (Olographic Testament)  
 พินัยกรรมแบบเขียนดวยลายมือ รัฐหลุยสเซียนาใชคําวา Olographic ซ่ึงแตกตางจากรัฐ
อ่ืนโดยทั่วไป จะใชคําวา holographic แตมีความหมายเหมือนกันคือ เปนพินัยกรรมท่ีทําข้ึนโดยการ
เขียน (handwritten) ลงลายมือช่ือและลงวันท่ีท่ีไดทําพินัยกรรมข้ึนโดยผูทําพินัยกรรม ในประเด็น
วันท่ีท่ีทําพินัยกรรม จะปรากฏในสวนใดของพินัยกรรมก็ได แตผูทําพินัยกรรมจะตองลงลายมือช่ือ
ในสวนทายสุดของพินัยกรรม อะไรก็ตามท่ีถูกเขียนหลังจากผูทําพินัยกรรมลงลายมือช่ือแลว  
พินัยกรรมหาเปนโมฆะไม แตพินัยกรรมในสวนท่ีมีการเขียนเพิ่มเติมภายหลังท่ีผูทําพินัยกรรม 
ลงลายมือช่ือแลวดังกลาว อาจตองใหศาลพิจารณา20 
 3.2.1.2 พินัยกรรมฝายเมือง (Notarial Testament) 
 พินัยกรรมอีกแบบหน่ึงท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายแพงของรัฐหลุยสเซียนา ไดแก 
พินัยกรรมแบบโนตารีหรือพินัยกรรมแบบฝายเมือง หรือ Notarial Testament ซ่ึงเปนพินัยกรรมท่ี
เปนทางการ อันจะตองกระทําตามรูปแบบท่ีกฎหมายบัญญัติไวในมาตรา 1577 ถึงมาตรา 1580.1 
แหงประมวลกฎหมายแพง21 การทําพินัยกรรมฝายเมืองจะตองทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 1. กรณีผูทําพินัยกรรมสามารถลงลายมือช่ือได 
 ถาผูทําพินัยกรรมมีลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถลงลายมือช่ือดวยตนเองและ 
อานหนังสือได ในขณะท่ีอยูตอหนาโนตารีและพยานสองคนท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ผูทํา
พินัยกรรมจะตองมีคําประกาศใหเห็นวานิติกรรมดังกลาวเปนพินัยกรรมของตนและลงลายมือช่ือ
ในสวนทายสุดของพินัยกรรมและในแตละหนา และในขณะท่ีอยูตอหนากันนั้น โนตารีและพยาน
ท้ังสองคนจะตองลงนามรับรองตามคําประกาศของผูทําพินัยกรรมหรืออยางใดอยางหนึ่งท่ีมีทํานอง
เดียวกับขอความท่ีวา “ในขณะท่ีอยูตอหนาพวกเราน้ัน ผูทําพินัยกรรมไดประกาศหรือไดแสดง 
 
 

                                                            
18  Louisiana Civil Code: Article 1570. 
19 Louisiana Civil Code: Article 1574. 
20 Louisiana Civil Code: Article 1575. 
21 Louisiana Civil Code: Article1576. 
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เจตนาวานิติกรรมนั้นเปนพินัยกรรมของเขาและไดรับลงลายมือช่ือในสวนทายสุดและในแตละ
หนาของพินัยกรรม และในขณะท่ีอยูตอหนาผูทําพินัยกรรม พวกเราไดลงนาม ณ วันท่ี.......”22 
 2. กรณีผูทําพินัยกรรมท่ีรูหนังสือและสามารถมองเห็นแตไมสามารถลงลายมือช่ือได 
 สําหรับผูทําพินัยกรรมท่ีรูหนังสือและสามารถมองเห็นแตมีสภาพรางกายท่ีไมสามารถ
ลงลายมือช่ือได ในขณะท่ีอยูตอหนาโนตารีและพยานท้ังสองคน ผูทําพินัยกรรมจะตองประกาศ
หรือแสดงเจตนาตอบุคคลเหลานั้นวานิติกรรมดังกลาวคือพินัยกรรมของตน รวมไปถึงการแสดงให
เห็นวาผูทําพินัยกรรมสามารถมองเห็นแตไมอาจเขียนไดเนื่องจากความบกพรองของรางกาย ผูทํา
พินัยกรรมอาจประทับตราของเขาในท่ีสําหรับลงลายมือช่ือหรือในกรณีท่ีไมอาจประทับตราได 
ผูทําพินัยกรรมอาจใหบุคคลอ่ืนประทับตราของผูทําพินัยกรรมแทนเพื่อรับรองหรือลงลายมือช่ือ
แทน โดยบุคคลดังกลาวอาจเปนหนึ่งในสองของพยานท่ีอยูรวมในการทําพินัยกรรมหรืออาจเปน
โนตารีก็ได และในขณะที่อยูตอหนากันนั้น โนตารีและพยานท้ังสองคนตองลงช่ือตามคําประกาศ
ของผูทําพินัยกรรมหรืออยางใดอยางหน่ึงท่ีมีขอความทํานองเดียวกับท่ีวา “ในขณะท่ีอยูตอหนา
พวกเรานั้น ผูทําพินัยกรรมไดประกาศหรือแสดงเจตนาวานิติกรรมดังกลาวเปนพินัยกรรมของเขา 
ผูทําพินัยกรรมสามารถที่จะมองเห็นและอาน รวมท้ังทราบวาลงลายมือช่ืออยางไรแตไมสามารถ 
ทําได อันเนื่องมาจากความบกพรองของสภาพรางกาย และในขณะท่ีอยูตอหนาพวกเรานั้น ผูทํา
พินัยกรรมไดประทับหรือทําใหเกิดรอยประทับสัญลักษณหรือช่ือของเขาในสวนทายสุดของ
พินัยกรรมและในแตละหนา และในขณะท่ีอยูตอหนาผูทําพินัยกรรมพวกเราไดลงนาม ณ วันท่ี....”23 
 3. กรณีผูทําพินัยกรรมท่ีไมรูหนังสือหรือบกพรองทางการเห็น ไมวาจะสามารถ 
ลงลายมือช่ือไดหรือไมก็ตาม 
 พินัยกรรมฝายเมือง กรณีผูทําพินัยกรรมไมสามารถอานไดนั้น ประมวลแพงของรัฐ
หลุยสเซียนาไดบัญญัติครอบคลุมถึงผูทําพินัยกรรมที่ไมสามารถอานหรือผูทําพินัยกรรมที่มีสภาพ
รางกายบกพรองอันเปนเหตุใหบุคคลนั้นไมสามารถอานได ไมวาผูทําพินัยกรรมนั้นจะสามารถลง
ลายมือช่ือของตนไดหรือไมก็ตาม ผูท่ีเขียนพินัยกรรมจะตองอานออกเสียงขอความตอหนาผูทํา
พินัยกรรม โนตารีและพยานท้ังสองคน พยานท้ังสองคนรวมท้ังโนตารีในกรณีท่ีโนตารีไมใชผูอาน
ออกเสียงดังกลาวจะตองทําสําเนาพินัยกรรมตามท่ีผูอานไดอานออกเสียงใหฟง หลังจากการอาน
นั้น ผูทําพินัยกรรมจะตองประกาศหรือแสดงเจตนาตอโนตารีและพยานท้ังสองคนวาไดยินการอาน
ขอความดังกลาวและนิติกรรมนั้นเปนพินัยกรรมของตน ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมสามารถลงลายมือ
ช่ือของตนได ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือในสวนทายสุดของพินัยกรรมและในแตละหนา 
                                                            

22 Louisiana Civil Code Art. 1577. 
23 Louisiana Civil Code: Article 1578. 
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ในขณะท่ีอยูตอหนากันนั้น โนตารีและพยานท้ังสองคนจะตองลงนามตามคําประกาศของผูทํา
พินัยกรรมหรืออยางใดอยางหน่ึงท่ีมีขอความทํานองเดียวกับท่ีวา “พินัยกรรมฉบับนี้ไดถูกอานออก
เสียงตอหนาพวกเราและผูทําพินัยกรรมแลว และไดมีการทําสําเนาพินัยกรรมตามท่ีอานแลวโดย
พยานท้ังสอง (และโนตารีในกรณีท่ีเขาไมไดเปนผูอาน) และผูทําพินัยกรรมไดประกาศหรือแสดง
เจตนาตอหนาพวกเราวาเขาไดยินการอานนั้นและพินัยกรรมนั้นเปนของเขา โดยผูทําพินัยกรรมได
ลงลายมือช่ือในสวนทายสุดและในแตละหนาของพินัยกรรม และพวกเราไดลงนามตอหนาผูทํา
พินัยกรรม ณ วันท่ี.........” ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมไมทราบวาจะลงลายมือช่ืออยางไรหรือไม
สามารถลงลายมือช่ือไดเพราะมีสภาพรางกายท่ีบกพรอง ผูทําพินัยกรรมจะตองประกาศหรือแสดง
เจตนาใหทราบแลวใชตราประทับหรือทําใหเกิดรอยประทับในท่ีซ่ึงจะตองลงลายมือชื่อ หากผูทํา
พินัยกรรมไมสามารถประทับตราได อาจจะใหบุคคลอ่ืนรับรองผูทําพินัยกรรมโดยการประทับตรา
หรือลงลายมือช่ือแทนได บุคคลดังกลาวอาจเปนหนึ่งในพยานหรือโนตารีก็ได ในกรณีนี้ 
คําประกาศการทําพินัยกรรมจะตองมีการระบุไวแลววาผูทําพินัยกรรมไมทราบหรือไมสามารถ 
ลงลายมือช่ืออันเนื่องมาจากสภาพรางกายท่ีไมสมบูรณรวมไปถึงเร่ืองการประทับตราท่ีไมสามารถ 
ทําเองได24 
 4. กรณีผูทําพินัยกรรมไมรูหนังสือหรือบกพรองทางการเห็นแตมีความรูในเร่ืองอักษร
เบรลล (Braille) ไมวาผูทําพินัยกรรมจะสามารถลงลายมือช่ือไดหรือไมก็ตาม 
 พินัยกรรมฝายเมืองในรูปแบบอักษรเบรลล (Braille) ในกรณีผูทําพินัยกรรมท่ีมีความรู
ความเขาใจและมีสภาพรางกายท่ีสามารถอานอักษรเบรลลไดนั้น สามารถท่ีจะทําพินัยกรรมฝาย
เมืองในรูปแบบอักษรเบรลลได ในขณะท่ีอยูตอหนาโนตารีและพยานท้ังสองคน ผูทําพินัยกรรม
จะตองประกาศหรือแสดงเจตนาวาพินัยกรรมท่ีถูกเขียนเปนอักษรเบรลลนี้เปนพินัยกรรมของตน
และตองลงลายมือช่ือในสวนทายสุดและในแตละหนาของพินัยกรรม โนตารีและพยานท้ังสองคน
จะตองลงนามรับรองคําประกาศของผูทําพินัยกรรมหรือขอความอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีทํานอง
เดียวกับท่ีวา “ในขณะท่ีอยูตอหนาพวกเรา ผูทําพินัยกรรมไดลงลายมือช่ือในสวนทายสุดและในแต
ละหนาของพินัยกรรมและไดประกาศหรือแสดงเจตนาแลววาเปนพินัยกรรมของเขา พวกเราได 
ลงนามตอหนาผูทําพินัยกรรม ณ วันท่ี..........” ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมไมสามารถลงลายมือช่ือของ
ตนไดอันเนื่องมาจากความบกพรองของรางกาย ผูทําพินัยกรรมจะตองประกาศหรือแสดงเจตนาให
ชัดแจงแลวประทับตราหรือทําใหเกิดรอยประทับในท่ีซ่ึงจะตองลงลายมือช่ือ หากผูทําพินัยกรรม
ไมสามารถประทับตราไดก็อาจใหบุคคลอ่ืนชวยประทับตราหรือลงลายมือช่ือแทน โดยบุคคล
                                                            

24 Louisiana Civil Code: Article 1579. 
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ดังกลาวอาจเปนหนึ่งในพยานหรือโนตารีก็ได ในกรณีนี้คําประกาศของผูทําพินัยกรรมจะตองมีการ
ระบุวาผูทําพินัยกรรมไดประกาศหรือแสดงเจตนาไวแลววาไมสามารถลงลายมือช่ือไดอันมีสาเหตุ
จากความบกพรองของรางกาย โดยคําประกาศน้ีจะตองทําเปนภาษาเขียนเทานั้น หามทําคําประกาศ
ในรูปอักษรเบรลล25 
 5. กรณีผูทําพินัยกรรมเปนคนหูหนวกหรือท้ังหูหนวกและตาบอด ไมวาจะสามารถ 
ลงลายมือช่ือไดหรือไมก็ตาม 
 พินัยกรรมฝายเมือง ในกรณีผูทําพินัยกรรมที่หูหนวกหรือหูหนวกและตาบอดสามารถ
ทําพินัยกรรมฝายเมืองไดเชนกัน แตจะตองเปนผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนคนหูหนวกหรือคนหูหนวก
และตาบอดตามกฎหมายเทานั้น นอกจากนี้จะตองสามารถอานภาษาสัญลักษณ (ภาษามือ)ก็ดี อักษร
เบรลลก็ดี หรือภาพสื่อภาษาไดก็ดี ดังนั้น คนหูหนวกหรือหูหนวกและตาบอดท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนดเทานั้นท่ีจะสามารถทําพินัยกรรมฝายเมืองตามบทบัญญัตินี้ได การทําพินัยกรรม
แบบดังกลาวนี้ จะตองลงวันท่ีและทําตอหนาผูรับรองเอกสารหรือโนตารี (notary) และพยานสอง
คน โดยผูทําพินัยกรรมจะตองประกาศหรือแสดงเจตนาวานิติกรรมนี้เปนพินัยกรรมของตนและ 
ลงลายมือช่ือในสวนทายสุดและในแตละหนาของพินัยกรรม โนตารีและพยานสองคนจะตอง 
ลงนามตอหนาผูทําพินัยกรรมเพ่ือรับรองคําประกาศของผูทําพินัยกรรมหรือขอความอยางใดอยาง
หนึ่งอันมีทํานองเดียวกับท่ีวา “ผูทําพินัยกรรมไดลงลายมือในสวนทายสุดและในแตละหนาของ
พินัยกรรม และไดประกาศหรือแสดงเจตนาตอหนาพวกเราแลววานิติกรรมนี้เปนพินัยกรรมของเขา 
โดยพวกเราไดลงนามไวตอหนาผูทําพินัยกรรม ณ วันท่ี...........” 
 ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมไมสามารถลงลายมือช่ือเพราะความบกพรองของรางกาย 
พินัยกรรมดังกลาวตองลงวันท่ีและทําตอหนาโนตารีและพยานสองคนเชนเดียวกัน ผูทําพินัยกรรม
จะตองประกาศหรือแสดงเจตนาโดยใชภาษามือหรือภาพส่ือภาษาตอโนตารีและพยานท้ังสองคนวา
นิติกรรมดังกลาวเปนพินัยกรรมของตนรวมไปถึงแสดงใหเห็นวาไมสามารถลงลายมือช่ือไดเพราะ
ความบกพรองของรางกาย โดยผูทําพินัยกรรมไดประทับตราไวในสวนทายสุดและในแตละหนา
ของพินัยกรรม โนตารีและพยานท้ังสองคนจะตองลงนามตอหนาผูทําพินัยกรรมเพื่อรับรอง 
คําประกาศของผูทําพินัยกรรมหรือขอความอยางใดอยางหนึ่งอันมีทํานองเดียวกับท่ีวา “ผูทํา
พินัยกรรมไดประกาศหรือแสดงเจตนาโดยภาษามือหรือภาพส่ือภาษาวาเขารูถึงการลงลายมือช่ือแต
ไมสามารถทําได เพราะความบกพรองของรางกาย และเขาไดประทับตราของเขาไวแลวท่ีสวนทาย
สุดและในแตละหนาของพินยักรรม และผูทําพินัยกรรมไดประกาศหรือแสดงเจตนาตอหนาพวกเรา
แลววานิติกรรมนี้เปนพินัยกรรมของเขา พวกเราไดลงนามตอหนาผูทําพินัยกรรม ณ วันท่ี..........”  
                                                            

25 Louisiana Civil Code: Article 1580. 
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ไมวาจะเปนกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมสามารถลงลายมือช่ือไดเองหรือไมก็ตาม คําประกาศของผูทํา
พินัยกรรมดังกลาวจะตองถูกทําโดยเปนภาษาเขียน โดยไมไดระบุวาจะตองเปนการเขียนดวย
ลายมือเทานั้น ดังนั้น คําประกาศดังกลาวสามารถทําโดยการพิมพได 
 ผูท่ีจะเปนพยานของพินัยกรรมแบบขางตนจะตองมีคุณสมบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 
1581 และ 1582 และตองสามารถอานและลงลายมือช่ือได โดยหนึ่งในพยานน้ันเปนอยางนอย 
จะตองสามารถเปนลามใหคนหูหนวกได 
 ผูทําพินัยกรรมท่ีเปนคนหูหนวกหรือหูหนวกและตาบอดท่ีสามารถทําพินัยกรรมตาม
กฎหมายนี้จะตองไดรับความสะดวกจากการใชบริการพิมพภาพขนาดใหญ อักษรเบรลล หรือลาม26 
คือเปนส่ิงท่ีมีไวสําหรับใหบริการแกคนพิการโดยเฉพาะ และปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพง
อยางชัดเจน 
 สําหรับพยานในพินัยกรรมนั้น ประมวลกฎหมายแพงของหลุยสเซียนาไดกําหนด
คุณสมบัติของพยานเอาไว โดยบุคคลนั้นไมอาจเปนพยานในพินัยกรรมไดหากบุคคลนั้นเปนคน
วิกลจริต หรือเปนคนตาบอด หรือมีอายุต่ํากวา 16 ป หรือไมสามารถลงลายมือช่ือของตนได ใน
กรณีท่ีบุคคลมีคุณสมบัติตามที่กลาวมาแลว แตเปนคนหูหนวกหรือไมสามารถอานหนังสือได 
บุคคลดังกลาวก็ไมสามารถเปนพยานของพินัยกรรมฝายเมืองตามมาตรา 1579 ไดเชนกัน27 
นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่ีไมอาจเปนพยานในพินัยกรรมได ไดแก ผูท่ีเปนคูสมรสของผูรับมรดกตาม
พินัยกรรมในขณะท่ีมีการทําพินัยกรรมฉบับนั้น หากคูสมรสของผูรับมรดกตามพินัยกรรมฝาฝนมา
เปนพยานในพินัยกรรม ทรัพยมรดกในสวนท่ีถูกระบุในพินัยกรรมท่ีจะตกแกผูรับมรดกตาม
พินัยกรรมจะเปนโมฆะ พินัยกรรมในสวนอ่ืนๆ ยังคงมีผลตอไป28 หากพินัยกรรมไดมีการระบุให
ทรัพยมรดกแกพยานหรือโนตารีในพินัยกรรมฉบับนั้น ในสวนดังกลาวถือเปนโมฆะ หากแตพยาน 
นั้นเปนทายาทผูรับมรดกในสวนท่ีไมไดถูกระบุในพินัยกรรม พยานหรือทายาทคนดังกลาวสามารถ
รับมรดกในสวนนั้นได29 
 นอกจากนี้ รัฐหลุยสเซียนายังมีพินัยกรรมแบบทําดวยวาจาและพินัยกรรมแบบลับ โดย
ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของรัฐหลุยสเซียนา สําหรับพินัยกรรมแบบ 
ทําดวยวาจานั้น ตองมีการพิสูจนโดยพยานหลักฐาน ซ่ึงจะตองมีพยานอยางนอยสามคน ผูซ่ึงอยูดวย

                                                            
26  Louisiana Civil Code: Article 1580.1. 
27 Louisiana Civil Code: Article 1581. 
28 Louisiana Civil Code: Article 1582.1. 
29 Louisiana Civil Code: Article 1582 
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ในขณะท่ีมีการทําพินัยกรรม โดยพยานท้ังสามคนจะตองรับรูวาส่ิงนั้นคือพินัยกรรมและรับรูวา
พวกเขาท้ังสามและผูทําพินัยกรรมไดลงลายมือช่ือ30 และในสวนของพินัยกรรมแบบลับก็จะตองถูก
พิสูจนดวยพยานหลักฐานเชนกัน โดยพยานอยางนอยสามคนผูซ่ึงอยูรวมในขณะท่ีมีการทํา
พินัยกรรม และรับรูวาจดหมายท่ีถูกปดผนึกนั้นเหมือนกับท่ีผูทําพินัยกรรมสงใหแกโนตารีตอหนา
พวกเขา ซ่ึงมีการเปดเผยในภายหลังวาเปนพินัยกรรมของผูทําพินัยกรรม โดยพยานท้ังสามคนตอง
รับรูถึงการลงลายมือช่ือของพวกเขาและของโนตารี31 
 อยางไรก็ตามพินัยกรรมฝายเมืองหรือแบบท่ีตองทําตอหนาโนตารีนั้น ไมตองมีการ
พิสูจนพยานหลักฐาน ศาลสามารถดําเนินการเร่ืองทรัพยสินใหเปนไปตามพินัยกรรมไดเลย32 โดย
ศาลที่มีอํานาจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยมรดกดังกลาวนี้ ไดแก Probate Court ซ่ึงเปนศาลช้ันตนท่ีมี
เขตอํานาจอันจํากัด มีหนาท่ีดําเนินการคดีมรดก วาไดมีการจัดการทรัพยมรดกตามขอกําหนดใน
พินัยกรรมหรือไม ในกรณีท่ีผูตายไมไดทําพินัยกรรมไว ศาลดังกลาวก็จะเปนผูดูแลวาแบงมรดก
ของผูตายตามกฎหมายหรือไม ซ่ึงคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลนี้ เปนเร่ืองพิสูจนพินัยกรรมวามีความ
สมบูรณตามกฎหมายจนเปนท่ีพอใจแกศาล ดําเนินการจัดสรรทรัพยมรดกของผูตายตามขอกําหนด
ในพินัยกรรม หรือดําเนินการจัดสรรทรัพยมรดกตามกระบวนการทางกฎหมายในกรณีท่ีไมมีการ
ทําพินัยกรรมไว ศาลดังกลาวนอกจากจะมีอํานาจหนาท่ีในเร่ืองทรัพยมรดกและพินัยกรรมแลว ยังมี
หนาท่ีออกทะเบียนสมรส การรับบุตรบุญธรรม การเปลี่ยนช่ือ และการพิจารณาเร่ืองความสามารถ
การประกอบพิธีสมรส เปนตน 
 จากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงเ ร่ืองพินัยกรรมของรัฐหลุยสเซียนา 
สหรัฐอเมริกา จะเห็นไดวา มีบทบัญญัติท่ีกําหนดถึงรายละเอียดของผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการ
ท่ีมีความแตกตางในเร่ืองความพิการ ไมวาจะเปนความพิการทางการเห็น ความพิการทางการไดยิน
หรือการส่ือสาร ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือสภาพรางกาย เปนตน และกําหนดวิธีการ
ดําเนินการทําพินัยกรรมสําหรับบุคคลท่ีมีความแตกตางในความบกพรองหรือความพิการ และยัง
กําหนดคุณสมบัติพิเศษสําหรับบุคคลท่ีจะมาเปนพยานในพินัยกรรมของคนพิการ และมีบทบัญญัติ
โดยชัดแจงในเร่ืองการปฏิบัติตอคนพิการท่ีจะตองไดรับการอํานวยความสะดวกในการทํา
พินัยกรรม อันเปนบทบัญญัติท่ีแสดงใหเห็นวารัฐหลุยสเซียนาใหความสําคัญกับคนพิการเฉก
เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไปท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณ โดยใหสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกับคน

                                                            
30 Louisiana Code of Civil Procedure: Article 2884. 
31 Louisiana Code of Civil Procedure: Article 2885. 
32 Louisiana Code of Civil Procedure: Article 2891. 
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พิการใหมีความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม และมีกลไลท่ีจะอํานวยความสะดวกแกคนพิการ
ในการทําพินัยกรรม 
 3.2.2 ประเทศญ่ีปุน 
 ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว สําหรับพินัยกรรมถูกบัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายแพงของญ่ีปุน (民法 Minpō, 1896) พินัยกรรมของประเทศญ่ีปุนจะตองทํา
ตามแบบท่ีประมวลกฎหมายบัญญัติไวเทานั้น33 บุคคลใดมีอายุ 15 ปบริบูรณสามารถทําพินัยกรรม
ได34 ความสามารถในการทําพินัยกรรมนั้นจะพิจารณาในขณะท่ีไดทําพินัยกรรม35 ในสวนของ
ทรัพยสินท่ีจะนํามาทําพินัยกรรมนั้น ผูทําพินัยกรรมสามารถนําทรัพยสินท้ังหมดมาระบุใน
พินัยกรรมหรือจะทําพินัยกรรมระบุทรัพยสินโดยเฉพาะเจาะจงก็ได แตอยางไรก็ตาม พินัยกรรม
จะตองไมนําทรัพยสินในสวนท่ีกฎหมายกําหนดใหกันสวนไวสําหรับทายาทมาระบุไวใน
พินัยกรรม36 อีกท้ังมีบทบัญญัติท่ีหามมิใหบุคคลสองคนหรือมากกวานั้นทําพินัยกรรมรวมกัน37 
เนื่องจากมีหลักเชนเดียวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยในเร่ืองพินัยกรรมนั้นเปน
นิติกรรมเฉพาะตัว 
 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงญ่ีปุนกําหนดใหมีแบบพินัยกรรมสามแบบ38 ดังนี้ 
 1. พินัยกรรมแบบเขียนดวยตนเอง (Will by Holograph Document)39 การทําพินัยกรรม
แบบเขียนดวยตนเองน้ัน ผูทําพินัยกรรมจะตองเขียนขอความ ลงวันท่ี และลงลายมือช่ือดวยตนเอง
และประทับตรา และในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมตองการที่จะแกไขเพิ่มเติมขอความลงในพินัยกรรมท่ี
ไดทําไปแลว ผูทําพินัยกรรมจะตองทําเคร่ืองหมายพิเศษและลงลายมือช่ือในสวนของขอความที่มี
การแกไขเปล่ียนแปลง มิฉะนั้น ขอความท่ีไดแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวจะไมมีผล 
 2. พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง (Will by Notarized Document)40 การทําพินัยกรรม
แบบเอกสารฝายเมืองจะตองมีพยานอยางนอยสองคนเขารวมในการทําพินัยกรรมดวย ผูทํา
พินัยกรรมจะตองแจงขอความท่ีตองการใหปรากฏในพินัยกรรมแกโนตารีพับบลิคหรือผูมีอํานาจ

                                                            
33 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 960. 
34 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 961. 
35 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 963. 
36 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 964. 
37 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 975. 
38 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 967. 
39 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 968. 
40 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 969. 
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รับรองเอกสาร (Notary Public) ดวยวาจา โดยโนตารีพับบลิคจะบันทึกขอความตามท่ีผูทําพินัยกรรม 
ไดแจงไวและอานออกเสียงแกผูทําพินัยกรรมและพยานเพื่อตรวจสอบขอความดังกลาวใหเปนไป
ตามเจตนารมณของผูทําพินัยกรรม เม่ือเห็นวาขอความดังกลาวถูกตองตามเจตนารมณแลว ใหผูทํา
พินัยกรรมและพยานลงลายมือช่ือหรือประทับตราของตนเพ่ือรับรองพินัยกรรมดังกลาว อยางไร 
ก็ตาม ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมไมสามารถลงลายมือช่ือดวยตนเองได โนตารีพับบลิคอาจลงลายมือ
ช่ือแทนผูทําพินัยกรรมและจดทะเบียนพินัยกรรมดังกลาวโดยระบุเหตุผลท่ีตองลงลายมือช่ือแทน
ผูทําพินัยกรรมไวดวย 
 นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพงญ่ีปุนยังมีบทบัญญัติพิเศษของพินัยกรรมแบบเอกสาร
ฝายเมืองสําหรับผูทําพินัยกรรมและพยานซ่ึงเปนผูพิการทางการส่ือสาร41 ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรม
เปนผูพิการทางการส่ือสาร กลาวคือ ไมสามารถพูดได ผูทําพินัยกรรมตองแถลงขอความท่ีตองการ
ใหระบุในพินัยกรรมผานลามภาษามือ หรือในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมหรือพยานเปนผูพิการทางการ
ส่ือสาร กลาวคือ ไมสามารถไดยินเสียง โนตารีพับบลิคมีหนาท่ีบันทึกขอความและอานออกเสียงให
ผูทําพินัยกรรมหรือพยานฟงโดยผานลามภาษามือ โดยพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองสําหรับผูทํา
พินัยกรรมซ่ึงมีความพิการทางการส่ือสารดังกลาว โนตารีพับบลิคจะตองจดทะเบียนพินัยกรรมไว
เชนเดียวกับพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองของบุคคลท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณ 
 3. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ (Will by Sealed and Notarized Document)42 การทํา
พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองพินัยกรรมนั้น 
และจะตองปดผนึกพินัยกรรมดังกลาวโดยใชตราประทับเชนเดียวกับท่ีใชในการรับรองพินัยกรรม 
ในสวนของการปดผนึกพินัยกรรมนั้น กฎหมายกําหนดใหตองทําการปดผนึกใหเรียบรอย 
เสียกอนท่ีจะนําไปยื่นตอโนตารีพับบลิคและพยานอยางนอยสองคน โดยจะตองแจงช่ือและท่ีอยู
ของผูเขียนพินัยกรรมดังกลาวดวย หลังจากท่ีไดมีการลงวันท่ีรับรองในพินัยกรรมและปดผนึก
เรียบรอยแลว โนตารีพับบลิคและพยานอยางนอยสองคนตองลงลายมือช่ือและประทับตราและ 
จดทะเบียนพินัยกรรมดังกลาวเชนเดียวกับพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง 
 ในกรณีท่ีพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองหรือพินัยกรรมแบบเอกสารลับไมมีผลตาม
กฎหมายเนื่องจากไมไดทําพินัยกรรมใหถูกตองตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว อยางไรก็ตาม 

                                                            
41 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 969-2. 
42 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 970. 
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พินัยกรรมดังกลาวอาจมีผลสมบูรณเปนพินัยกรรมแบบเขียนดวยตนเองหากพินัยกรรมดังกลาวมี
องคประกอบของพินัยกรรมแบบเขียนดวยตนเองครบถวน43 
 ประมวลกฎหมายแพงญ่ีปุนยังมีบทบัญญัติพิเศษในสวนของพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
สําหรับผูทําพินัยกรรมซ่ึงมีความพิการทางการส่ือสาร44 กลาวคือ ในกรณีพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
ถูกทําข้ึนโดยผูพิการที่ไมสามารถพูดได ผูทําพินัยกรรมจะตองทําคําแถลงรับรองวาพินัยกรรมน้ัน
เปนของตน แจงช่ือและท่ีอยูของผูเขียนพินัยกรรมผานลามภาษามือ โดยพินัยกรรมนั้นจะตองลง
ลายมือช่ือ ประทับตราและปดผนึกเชนเดียวกับพินัยกรรมแบบเอกสารลับตามปกติ 
 พินัยกรรมท่ีนาสนใจอีกประเภทหนึ่งซ่ึงปรากฏอยูในบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพง
ญ่ีปุนคือ พินัยกรรมท่ีทําข้ึนโดยผูซ่ึงตองอยูในความดูแล (adult ward)45 สําหรับการทําพินัยกรรม
ของผูซ่ึงตองอยูในความดูแลนั้น จะตองทําในขณะท่ีความสามารถในการตัดสินใจของผูนั้นกลับคืน
มาช่ัวคราว และตองมีแพทยอยางนอยสองคนเขารวมในการทําพินัยกรรม ในกรณีท่ีมีแพทยเพียง
หนึ่งคนเขารวมในการทําพินัยกรรม จะตองเปนการทําพินัยกรรมท่ีผูทําพินัยกรรมไมไดอยูในสภาพ
ท่ีไรความสามารถในการตัดสินใจ ลงช่ือและประทับตรา และในกรณีท่ีเปนการทําพินัยกรรมแบบ
เอกสารลับ ผูทําพินัยกรรมจะตองปดผนึกพินัยกรรม ลงช่ือและประทับตรา 
 พยานในพินัยกรรมของประมวลกฎหมายแพงญ่ีปุนนั้น มีบทบัญญัติหามมิใหบุคคล
ตอไปนี้เปนพยานหรือผูสังเกตการณในพินัยกรรม46 
 1.  ผูเยาว 
 2.  ผูท่ีสันนิษฐานวาเปนผูรับมรดก ผูรับ หรือคูสมรส หรือผูมีความสัมพันธโดยตรง
อ่ืนๆ 
 3. คูสมรสของโนตารีพับบลิค ผูมีความสัมพันธท้ัง 4 ระดับ (ผูสืบสันดานโดยตรงข้ึน
ไปหรือลงมา) ของโนตารีพับบลิค เลขานุการหรือลูกจางของโนตารีพับบลิค 
 นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติสําหรับการทําพินัยกรรมในแบบพิ เศษอันข้ึนอยูกับ
สถานการณ เชน กรณีพินัยกรรมถูกทําข้ึนโดยบุคคลซ่ึงใกลจะถึงแกความตาย47 ผูทําพินัยกรรม
จะตองแจงดวยวาจาซ่ึงขอความที่เปนประสงคใหเปนพินัยกรรมของตนแกพยานอยางนอยสามคน 
บุคคลผูรับฟงขอความดังกลาวจะตองบันทึกตามท่ีผูทําพินัยกรรมแจง และอานออกเสียงหรือ

                                                            
43 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 971. 
44 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 972. 
45 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 973. 
46 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 974. 
47 The Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 976. 
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อนุญาตใหผูทําพินัยกรรมและพยานคนอ่ืนตรวจสอบ หลังจากนั้นใหพยานแตละคนลงลายมือช่ือ
และประทับตราปดผนึก 
 กรณีผูทําพินัยกรรมพิการทางการส่ือสาร กลาวคือ ไมสามารถพูดไดหรือเปนใบ ให
ผูทําพินัยกรรมแจงความจํานงในการทําพินัยกรรมตามเจตนาผานลามภาษามือกอนที่พยานจะเขา
กระทําการตามท่ีกฎหมายกําหนดไวดังท่ีไดกลาวในขางตน 
 กรณีผูทําพินัยกรรมหรือพยานพิการทางการสื่อสาร กลาวคือ ไมสามารถไดยินเสียง
หรือหูหนวก บุคคลผูรับขอความหรือรับฟงขอความในการทําพินัยกรรม ใหถายทอดขอความ
ดังกลาวแกผูทําพินัยกรรมหรือพยานคนอ่ืนผานลามภาษามือแทนการอานออกเสียง 
 พินัยกรรมท้ังสามกรณีขางตนจะไมมีผลหากยังไมไดรับการรับรองจากศาลครอบครัว
ภายใน 20 วันนับแตไดทําพินัยกรรมนั้น และศาลครอบครัวอาจไมใหการรับรองพินัยกรรมดังกลาว
หากศาลไมเช่ือวาพินัยกรรมนั้นเปนไปตามเจตนาท่ีแทจริงของผูทําพินัยกรรม 
 หรือในกรณีพินัยกรรมถูกทําข้ึนโดยผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนโรคติดตอและถูกกักกัน48 
สําหรับผูท่ีถูกแยกเด่ียวหรือถูกกักกันใหอยูคนเดียวโดยการดําเนินงานทางปกครองอันเนื่องมาจาก
โรคติดตอ บุคคลดังกลาวอาจทําพินัยกรรมได โดยมีเจาหนาท่ีตํารวจหนึ่งคนและพยานอยางนอยอีก
หนึ่งคนเขารวมในการทําพินัยกรรม เปนตน 
 อยางไรก็ตาม พินัยกรรมในแบบพิเศษอันข้ึนอยูกับสถานการณเหลานี้จะไมมีผล หาก
ผูทําพินัยกรรมมีชีวิตรอดภายใน 6 เดือนหลังจากไดฟนฟูสมรรถภาพรางกายและทําพินัยกรรมใน
แบบปกติได49 
 3.2.3 เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐนิวเซาทเวลส 
 สําหรับเครือรัฐออสเตรเลีย รัฐนิวเซาทเวลสนั้น กฎหมายมรดก (Succession Act 2006) 
ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา พินัยกรรมที่ทําข้ึนโดยผูเยาวยอมตกเปนโมฆะ แตผูเยาวท่ีสมรสแลว
อาจทําพินัยกรรมหรือเพิกถอนพินัยกรรมได50 โดยผูเยาวของนิวเซาทเวลสคือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 
18 ป51 และไมมีบทบัญญัติหามมิใหคนพิการทําพินัยกรรม 
 
 

                                                            
48 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 977. 
49 Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896), article 983. 
50 Succession Act 2006: Section 5. 
51 Interpretation Act 1987: Section 21, 
 "minor" means an individual who is under the age of 18 years. 
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 3.2.2.1 สาระสําคัญของการทําพินัยกรรม 
 พินัยกรรมของรัฐนิวเซาทเวลสจะตองเขียนและลงลายมือช่ือโดยผูทําพินัยกรรมหรือ
โดยบุคคลอ่ืนซ่ึงอยูตอหนาและอยูในความควบคุมผูทําพินัยกรรม การลงลายมือช่ือจะตองทําโดย
ผูทําพินัยกรรมหรืออยูในความรูเห็นของผูทําพินัยกรรมซ่ึงอยูตอหนาพยานสองคนหรือมากกวานั้น 
และพยานอยางนอยสองคนนั้นลงลายมือช่ือรับรองตอหนาผูทําพินัยกรรม ลายมือช่ือของผูทํา
พินัยกรรมหรือของบุคคลอื่นท่ีกระทําตอหนาและอยูในความควบคุมของผูทําพินัยกรรม จะตอง
กระทําโดยเจตนาใหเปนพินัยกรรม52 
 พยานในพินัยกรรมของนิวเซาทเวลสจะตองทราบวาเอกสารที่ตนไดลงลายมือช่ือนั้น 
เปนพินัยกรรม53 กฎหมายหามมิใหบุคคลท่ีไมสามารถมองเห็นหรือไมสามารถรับรองวาผูทํา
พินัยกรรมไดลงลายมือช่ือในเอกสารกระทําการเปนพยานในพินัยกรรม54 
 ผลประโยชนจากพินัยกรรมอาจตกเปนโมฆะหากมีสวนเกี่ยวของกับพยานใน
พินัยกรรมผูมีสวนไดเสียหรือสามารถอางผลประโยชนจากพยานผูมีสวนไดเสีย แตจะไมตกเปน
โมฆะหากบุคคลอยางนอยสองคนท่ีเกี่ยวของกับการทําพินัยกรรมไมไดเปนพยานผูมีสวนไดเสีย55 
 กฎหมายนิวเซาทเวลสนั้นใหอํานาจศาลในการท่ีจะทําใหพินัยกรรมเกิดข้ึน รวมไปถึง
การเปล่ียนแปลงแกไขตลอดจนเพิกถอนพินัยกรรมสําหรับบุคคลท่ีไมมีความสามารถในการทํา
พินัยกรรม โดยพินัยกรรมอาจถูกทําข้ึนหรือถูกเปล่ียนแปลงโดยความเห็นชอบของศาลหรือในนาม
ของบุคคลท่ีปราศจากความสามารถในการทําพินัยกรรม หรือในบางกรณีพินัยกรรมทั้งหมดหรือ
บางสวนอาจถูกเพิกถอนในนามของบุคคลซ่ึงปราศจากอํานาจในการทําพินัยกรรม การทําหรือ
เปล่ียนแปลงพินัยกรรมอาจเก่ียวของกับทรัพยสินท้ังหมดหรือบางสวนของบุคคลซ่ึงปราศจาก
ความสามารถในการทําพินัยกรรม หรือเปนการเปล่ียนแปลงบางสวนของพินัยกรรมเทานั้น ศาลจะ
ไมมีคําส่ังภายใตบทบัญญัติดังกลาวหากผูทําพินัยกรรมยังคงมีชีวิตอยูในขณะท่ีศาลมีคําส่ังนั้น แต
ศาลอาจมีคําส่ังตามบทบัญญัตินี้ในนามของผูเยาวซ่ึงเปนผูปราศจากความสามารถในการทํา
พินัยกรรม โดยพินัยกรรมท่ีถูกทําข้ึนหรือถูกเปล่ียนแปลงโดยคําส่ังศาลนี้จะตองฝากไวกับเจาหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว56 

                                                            
52 Succession Act 2006: Section 6. 
53 Succession Act 2006: Section 7. 
54 Succession Act 2006: Section 9. 
55 Succession Act 2006: Section 10. 
56 Succession Act 2006: Section 18. 
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 3.2.2.2 ผูปกครองคนพิการ 
 แมในกฎหมายมรดกของนิวเซาทเวลสจะไมมีการกลาวถึงผูทําพินัยกรรมท่ีเปนคน
พิการอยางชัดแจงนัก แตก็ยังมีการใหอํานาจแกศาลในการเขามาจัดการเกี่ยวกับพินัยกรรม อีกท้ังยัง
มีกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายผูปกครองคนพิการ หรือ The Guardianship Act 1987 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีมีการกําหนดใหคนพิการที่มีอายุ 18 ปข้ึนไปหรือคนพิการท่ีเปนผูใหญนั้น หากจะตองมี
การตัดสินใจในเร่ืองสําคัญใดๆ จะมีบุคคลท่ีเรียกวา “Guardian” หรือผูปกครอง มาชวยเหลือในการ
ตัดสินใจน้ันๆ ซ่ึงการตัดสินใจของคนพิการอาจมีผลกระทบตอบุคคลรอบขาง ไมวาจะเปน
ครอบครัว ญาติพี่นอง หรือผูท่ีมีความสัมพันธใกลชิด การทําพินัยกรรมยอมมีผลกระทบตอบุคคล
ใกลชิดของผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนบุคคลท่ีผูทําพินัยกรรมตองคํานึงถึงสภาพจิตใจของบุคคล
เหลานั้น การกระทําดังกลาวจึงตองคิดรอบคอบ กฎหมายดังกลาวนอกจากจะชวยตัดสินใจและ
อํานวยความสะดวกใหแกคนพิการในการทําพินัยกรรมแลว ยังเปนการชวยทบทวนและรักษา
ผลประโยชนของผูทําพินัยกรรมท่ีเปนคนพิการอีกดวย โดยผูท่ีจะมาเปนผูปกครองนี้จะตองมีอายุ
มากกวา 18 ป57 
 กฎหมายผูปกครองคนพิการนี้มีสาระสําคัญ ไดแก หลักท่ัวไปอันถือเปนสิทธิพื้นฐาน
ของคนพิการท่ีทุกคนมีหนาท่ีตองเคารพ โดยบุคคลมีอํานาจในการตัดสินใจในเร่ืองสวัสดิการและ
ผลประโยชนของตน มีอิสระในการตัดสินใจและกระทําการตางๆ โดยถูกจํากัดนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได รวมไปถึงไดรับการสนับสนุนเทาท่ีเปนไปไดเพื่อท่ีจะมีชีวิตท่ีปกติในสังคมไมวาจะเปน
เร่ืองความสัมพันธของครอบครัว วัฒนธรรม หรือการเงิน นอกจากนี้ยังตองไดรับการปกปองจาก
การถูกทอดท้ิง การถูกทํารายและการถูกเอาเปรียบ58 
 ผูปกครองคนพิการตามกฎหมายฉบับนี้มีหนาท่ีคอนขางกวางขวางมาก เนื่องจาก
กฎหมายแทบจะใหอํานาจในการตัดสินใจในทุกๆ เร่ืองท่ีเกี่ยวกับชีวิตของคนพิการแกผูปกครอง 
ไมวาจะเปนการตัดสินใจเร่ืองท่ีอยูอาศัย (เชน สถานพักฟน) การดูแลรักษาพยาบาล บริการสวนตัว 
การใหความยินยอมในเร่ืองการรักษาทางการแพทย และในเร่ืองอ่ืนๆ โดยกฎหมายบัญญัติไวอยาง
ชัดแจงวาไมมีส่ิงใดในกฎหมายวาดวยการปองกันขอมูลสวนบุคคล (The Privacy and Personal 
Information Protection Act 1998) ท่ีจะหามมิใหเปดเผยตอผูปกครองซ่ึงมีหนาท่ีตอคนพิการนั้นๆ 
เพื่อท่ีจะจัดการชวยเหลือตามหนาท่ี59 

                                                            
57 Guardianship Act 1987: Section 6. 
58 Guardianship Act 1987: Section 4. 
59 Guardianship Act 1987: Section 6E. 
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 นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีหนวยงานหนึ่งท่ีจะเปนฝายคอยใหความชวยเหลือและตัดสินใจ
ในเร่ืองสุขภาพและสวัสดิการของคนพิการ นั่นคือ The Public Guardian60 อันเปนหนวยงานท่ีอยู
ภายใต  The Guardianship Division of the NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT) ซ่ึง
เปนแผนกหนึ่งในศาลฎีกาของเครือรัฐออสเตรเลีย รัฐนิวเซาทเวลส ซ่ึง The Public Guardian นี้มี
อํานาจในการตัดสินใจในเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพ ความเปนอยู สวัสดิการของคนพิการเทานั้น แตจะ
ไมมีอํานาจตัดสินใจเร่ืองทางการเงินและทรัพยสิน อสังหาริมทรัพยหรือมรดก เวนแต กรณีท่ีคน
พิการผูนั้นไมมีผูปกครอง (Guardian) อันเปนบุคคลใกลชิดท่ีคอยดูแลและตัดสินใจเพ่ือท่ีจะจัดการ
ตางๆรวมไปถึงเร่ืองทรัพยสินใหได ทางภาครัฐอันไดแก The Public Guardian นี้ก็จะเขามาดูแล
จัดการและมีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ของคนพิการ รวมไปถึงเร่ืองทรัพยสินและการทํา
พินัยกรรมดวย กลาวคือ The Public Guardian นี้ มีอํานาจชวยเหลือทําพินัยกรรมของคนพิการได 
ซ่ึง The Public Guardian นี้จะเปนตัวเลือกสุดทายท่ีจะมาชวยตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยสินหรือการทํา
พินัยกรรมของคนพิการ เพราะจุดประสงคท่ีแทจริงนั้น กฎหมายยังคงตองการใหบุคคลใกลชิด เชน 
ญาติพี่นองหรือเพื่อนของคนพิการ เปนฝายท่ีชวยเหลือตัดสินใจ เพราะบุคคลเหลานั้นยอมทราบถึง
ความตองการท่ีแทจริงของคนพิการ แตอยางไรก็ตาม ผูปกครองซ่ึงเปนบุคคลใกลชิดของคนพิการ
หรือ guardian และ ผูปกครองท่ีรัฐจัดหาใหหรือ The Public Guardian ก็สามารถท่ีจะเปนผูปกครอง
ของคนพิการในขณะเดียวกันได แตมีภาระหนาท่ีคนละขอบเขตกันเทานั้นเอง 
 3.2.4 ประเทศนิวซีแลนด 
 ประเทศนิวซีแลนดเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว ในเร่ืองพินัยกรรมจึง
ถูกบัญญัติใหเปนกฎหมายฉบับหนึ่งโดยเฉพาะ มีช่ือวา Wills Act 2007 ซ่ึงในกฎหมายพินัยกรรมนี้ 
มีการนิยามความหมายของคําวา “พินัยกรรม”61 หมายถึง เอกสารซ่ึงถูกทําข้ึนโดยบุคคลธรรมดา
และ 
 1.  เม่ือเจามรดกถึงแกความตายใหจําหนายจายโอนทรัพยสินแกบุคคลผูมีสิทธิ หรือ 
 2.  เม่ือเจามรดกถึงแกความตายใหจําหนายจายโอนทรัพยสินใหแกผูแทนของบุคคล 
ซ่ึงจะกลายเปนผูมีสิทธิ หรือ 
 3.  แตงต้ังผูดูแลพินัยกรรม 
 พินัยกรรมของประเทศนิวซีแลนดนั้น กฎหมายกําหนดใหบุคคลอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป
สามารถทําพินัยกรรมได แตสําหรับบุคคลซ่ึงอายุต่ํากวา 18 ปก็อาจทําพินัยกรรมไดหากบุคคล

                                                            
60 Guardianship Act 1987 Section 77. 
61  Wills Act 2007, section 8. 
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ดังกลาวไดจดทะเบียนสมรสแลว หรือไดจดทะเบียนอยูรวมกันแลวสําหรับเพศเดียวกัน หรือไดอยู
รวมกันแลวโดยมิไดจดทะเบียนสมรส62 อยางไรก็ตาม ทหารหรือผูมีอาชีพเดินสมุทรนั้นไมวาจะมี
อายุเทาใดก็สามารถทําพินัยกรรมไดและเปนพินัยกรรมซ่ึงชอบดวยกฎหมาย โดยอาจเปล่ียนแปลง 
เพิกถอน หรือทําใหมีผลเปนพินัยกรรมอีกคร้ังโดยการเขียนหรือทําดวยวาจาก็ได63 
 กฎหมายพินัยกรรมมีบทบัญญัติใหพินัยกรรมจะตองทําเปนลายลักษณอักษร กลาวคือ 
ผูทําพินัยกรรมจะตองเขียนพินัยกรรมและลงลายมือช่ือดวยตนเองตอหนาพยาน หรือมอบหมายให
บุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือแทนตน โดยผูทําพินัยกรรมจะตองอยูรวมในขณะท่ีบุคคลดังกลาวลงลายมือ
ช่ือแทนตน ในเร่ืองของพยาน กฎหมายกําหนดใหตองมีพยานอยางนอยสองคนอยูรวมในขณะท่ีมี
การทําพินัยกรรมซ่ึงผูทําพินัยกรรมน้ันยินยอมและรับทราบถึงการลงลายมือช่ือของตนในเอกสาร
นั้น หรือรับทราบถึงการลงลายมือช่ือของบุคคลท่ีตนไดมอบหมายใหกระทําการแทนดวยความ
ยินยอม64 
 นอกจากนี้ พยานในพินัยกรรมของประเทศนิวซีแลนดอาจเปนผูจัดการมรดกตาม
พินัยกรรมดังกลาวก็ได และพินัยกรรมซ่ึงชอบดวยกฎหมายอาจไมมีผลสมบูรณหากขอเท็จจริง
ปรากฏวาพยานในพินัยกรรมไมรูวาเอกสารซ่ึงตนไดลงลายมือช่ือไปแลวนั้นเปนพินัยกรรม65 
อยางไรก็ตามกฎหมายพินัยกรรมของประเทศนิวซีแลนดมีความแตกตางจากกฎหมายพินัยกรรมใน
ประเทศตางๆ ซ่ึงไดกลาวมาในขางตนในประเด็นของพยานในพินัยกรรม ซ่ึงไมมีบทบัญญัติใดหาม
มิใหผูพิการทางการเห็นเปนพยานในพินัยกรรม66 ตางจากสหรัฐอเมริกา รัฐหลุยสนา และเครือรัฐ
ออสเตรเลีย รัฐนิวเซาทเวลสซ่ึงมีบทบัญญัติชัดแจงหามมิใหผูพิการทางการเห็นเปนพยานใน
พินัยกรรม 
 การจัดการทรัพยสินตามพินัยกรรมอาจตกเปนโมฆะหากปรากฏวาไดมีการจําหนายจาย
โอนทรัพยมรดกนั้นใหแกพยานหรือสามี ภริยา หรือผูท่ีมีความสัมพันธในฐานะเชนเดียวกับสามี
หรือภริยาของพยานในพินัยกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม กฎหมายกําหนดใหไมนําเร่ืองดังกลาวมา
ใชในกรณีท่ีพินัยกรรมนั้นมีพยานอยางนอยสองคนซึ่งไมมีสวนไดเสียในทรัพยมรดกตาม
พินัยกรรม หรือเปนกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมชําระหนี้ท่ีตนติดคางแกพยานดังกลาว หรือกรณีบุคคล

                                                            
62 Wills Act 2007, section 9. 
63 Wills Act 2007, section 34. 
64 Wills Act 2007, section 11. 
65 Wills Act 2007, section 8. 
66  Ian V. Gzell, Contesting Testamentary Instruments and Intestacies in Australia and New Zealand, 

Rosalind F. Croucher (Ed.)(2005), Families and Estates: A Comparative Study, p. 207. 
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เหลานั้นซ่ึงจะไดรับประโยชนโดยตรงจากการหลีกเล่ียงการจัดการทรัพยสินนั้นไดใหความยินยอม
เปนลายลักษณอักษร67 
 ในประเด็นการทําพินัยกรรมของคนพิการของประเทศนิวซีแลนดนั้น ไมมีบทบัญญัติ
ใดในกฎหมายพินัยกรรม (Wills Act 2007) กลาวถึงกรณีผูทําพินัยกรรมเปนคนพิการ อยางไรก็ตาม 
ประเทศนิวซีแลนดนั้นเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว จึงมีกรณีท่ีศาลสูงเปนผูสราง
หลักกฎหมายข้ึนมา ดังเชนท่ีปรากฏในหลักกฎหมายเพิ่มเติมของศาลสูง (High Court Amendment  
Rules 1985) ไดมีการวางหลักกฎหมายสําหรับผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนผูพิการทางการเห็นหรือเปน 
ผูไมสามารถอานหนังสือไดและอื่นๆ68 กรณีท่ีไมอาจลงลายมือช่ือไดดวยตนเอง ผูทําพินัยกรรม
สามารถใชตราประทับหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใชตราประทับแทนตนและไมมีขอกําหนดใน
การลงลายมือช่ือรับรองวาพินัยกรรมนั้นไดถูกอานใหผูทําพินัยกรรมฟงและผูทําพินัยกรรมเขาใจ
แลวกอนที่ผูทําพินัยกรรมจะไดลงลายมือช่ือ หรือเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูทําพินัยกรรมเปน 
ผูพิการทางการเห็นหรือไมสามารถอานหนังสือไดและไมมีขอกําหนดในการลงลายมือช่ือรับรองวา
พินัยกรรมน้ันไดถูกอานใหผูทําพินัยกรรมฟงและผูทําพินัยกรรมเขาใจแลวกอนท่ีผูทําพินัยกรรม 
จะไดลงลายมือช่ือ หรือในกรณีใดก็ตาม หากศาลมีขอสงสัยวาผูทําพินัยกรรมรับรูขอความใน
พินัยกรรมนั้นหรือไมรวมท้ังสติสัมปชัญญะของผูทําพินัยกรรมในขณะทําพินัยกรรม กรณีเหลานี้ 
การพิสูจนพยานหลักฐานตอศาลวาผูทําพินัยกรรมมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของพินัยกรรม
หรือผูทําพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะหรือไมนั้น จะตองเปนไปตามบทบัญญัติในกฎหมายการ 
พิจารณาอรรถคดี (Judicature Act 1908) ขอ 66469 ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีศาลมีอํานาจเพิกถอนการใหหากมี
ขอเท็จจริงปรากฏตามท่ีบทบัญญัติดังกลาวกําหนดไว กลาวคือ ศาลอาจมีคําส่ังใหเพิกถอนพินัยกรรม 
หากพินัยกรรมนั้นไมมีผูคัดคานและปรากฏขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 
 1. การใหนั้นมีสาเหตุมาจากการถึงแกกรรมของเจามรดกซ่ึงไมไดทําพินัยกรรมไวและ
พินัยกรรมถูกพบในภายหลัง หรือ 
 2. พินัยกรรมซ่ึงถูกพบนั้นลงวันท่ีภายหลังท่ีมีการใหดังกลาว หรือ 
 3. บุคคลซ่ึงเปนผูรับใชสิทธิเพิกถอนการให หรือ 
 4. บุคคลซ่ึงเปนผูรับยินยอมใหเพิกถอนการให 
 จะเห็นไดวาพินัยกรรมของคนพิการในประเทศนิวซีแลนดนั้น ไมมีบทบัญญัติเร่ือง
ดังกลาวไวในกฎหมายพินัยกรรม (Wills Act 2007) แตบัญญัติไวในกฎหมายฉบับอ่ืนอยางชัดแจง 

                                                            
67  Wills Act 2007, section 13. 
68 High Court Amendment Rules 1985, section 21. 
69 Judicature Act 1908, rule 664. 
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โดยเปนบทบัญญัติท่ีมีข้ึนตามคําพิพากษาของศาลสูงอันเปนลักษณะเฉพาะของประเทศที่ใชระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว ซ่ึงจะนําคําพิพากษาของศาลสูงอันถือเปนหลักกฎหมายมาปรับใชกับ
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเปนกรณีๆไป จึงทําใหพินัยกรรมของคนพิการมีบทบัญญัติของกฎหมายหลาย
ฉบับท่ีจะตองนํามาปรับใช มิไดข้ึนอยูกับกฎหมายพินัยกรรม (Wills Act 2007) เทานั้น 
 3.2.5 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบเสรีประชาธิปไตย 
เปนระบอบคอมมิวนิสตเม่ือป ค.ศ. 1949 ในขณะเดียวกันก็ไดมีการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจ 
จากทุนนิยมเปนระบบเศรษฐกิจวางแผน ซ่ึงรวมเรียกวา ระบบสังคมนิยมเศรษฐกิจวางแผน 
 ตอมาในป ค.ศ. 1978 เปนตนมา สาธารณรัฐประชาชนจีนไดปรับเปล่ียนแนวทางพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศจากระบบสังคมนิยมเศรษฐกิจวางแผนเปนระบบสังคมนิยมเศรษฐกิจ
การตลาด จึงไดมีการตรากฎหมายแพงข้ึนมารองรับความเสมอภาคของสมาชิกในสังคมและกาํหนด
หลักการจัดการความสัมพันธดานทรัพยสินท่ีตองมีคาตอบแทนข้ึนมาบังคับใชแทนหลักการจัดสรร
แบงปนโดยไมมีคาตอบแทน แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากปรัชญาหลักการและเหตุผลทางกฎหมาย
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงมีพื้นฐานความคิดแบบสังคมนิยมเปนผลทําใหระบบกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความแตกตางไปจากระบบกฎหมายในประเทศท่ีปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย 
 กฎหมายแพง หมายถึง กฎหมายท่ีชนช้ันปกครองตราข้ึนเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
จัดการความสัมพันธดานทรัพยสินและความสัมพันธดานชีวิตรางกายระหวางบุคคลที่อยูใน
สถานภาพท่ีเสมอภาคกัน  เพื่อใหมีการปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของชนช้ันปกครอง 
แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศท่ีปกครองโดยระบบสังคมนิยมถือวากฎหมายคือ
เจตนารมณของชนช้ันปกครอง ชนช้ันปกครองตรากฎหมายข้ึนเพื่อเปนเคร่ืองมือในการจัดระเบียบ
ของสังคม กฎหมายแพงจึงถูกมองวาเปนแขนงหน่ึงของกฎหมายท่ีสะทอนถึงเจตนารมณของชนช้ัน
กรรมาชีพซ่ึงเปนชนช้ันของคนสวนใหญในสังคม และเปนชนช้ันท่ีกุมอํานาจรัฐ ดังนั้น บอเกิดของ
กฎหมายสวนใหญจึงมีท่ีมาจากนโยบายและคําส่ัง ซ่ึงออกโดยองคกรท่ีกุมอํานาจรัฐซ่ึงมีลักษณะ
กําหนดกฎเกณฑการปฏิบัติของคนในสังคมและมีสวนนอยมาจากประเพณีปฏิบัติของคนในสังคม
ท่ีสอดคลองกับประเพณีจริยธรรมของสังคมนิยม 
 ระบบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนถือวาความสัมพันธทางแพงเปนความ 
สัมพันธทางสังคมประเภทหนึ่ง ความสัมพันธทางแพงเปนส่ิงสะทอนซ่ึงเจตนารมณของคูกรณี เม่ือ
คูกรณีมีความประสงคท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง หรือระงับซ่ึงสิทธิและหนาท่ีของตนในกิจกรรมใดๆ 
คูกรณีจะแสดงเจตนาของตนโดยการเขาทํานิติกรรมกับอีกฝายหนึ่ง ในขณะเดียวกันเมื่อชนช้ัน
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ปกครองมีความประสงคท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง หรือระงับซ่ึงสิทธิและหนาท่ีของคูกรณีในสังคม 
ชนช้ันปกครองจะอาศัยกฎหมายแพงเปนเครื่องมือในการจัดการความสัมพันธทางสังคมดังกลาว 
ดังนั้น นิติสัมพันธทางแพง จึงหมายถึงความสัมพันธทางสังคมของบุคคลท่ีเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ี
ในการจัดการทรัพยสินและชีวิตรางกายของคูกรณีท่ีมีกฎหมายแพงรองรับสิทธิและหนาท่ีนั้นๆ 
 นิติสัมพันธทางแพงจึงเปนกฎเกณฑความสัมพันธเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของบุคคลท่ี
กําหนดโดยกฎหมายแพง ความสัมพันธของสิทธิและหนาท่ีจะตองควบคูกัน กลาวคือ หนาท่ีของ
คูกรณีฝายหน่ึงก็คือสิทธิของคูกรณีอีกฝายหน่ึง สิทธิของคูกรณีฝายหน่ึงก็คือหนาท่ีของคูกรณีอีก
ฝายหน่ึง สิทธิและหนาท่ีจะตองปฏิสัมพันธกันเสมอ นิติสัมพันธทางแพงใดท่ีมีแตผูไดรับสิทธิโดย
ไมมีผูมีหนาท่ี หรือมีแตผูมีหนาท่ีแตไมมีผูไดรับสิทธิยอมไมกอใหเกิดเปนนิติสัมพันธทางแพงได 
 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎหมายท่ีมีสาระทางแพงบัญญัติไวมากมาย บางสวน 
ถูกบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ บางสวนบัญญัติไวในรูปของกฎหมาย กฎระเบียบ มติ คําส่ัง 
คําประกาศ คําวินิจฉัย คําตีความ หนังสือตอบขอหารือ รวมถึงประเพณีตางๆ ซ่ึงกฎหมายเหลานั้น
บางก็เปนหลักท่ัวไปบางก็เปนลักษณะเฉพาะเร่ือง ปจจุบันนี้ก็ยังมิไดรวบรวมเปนประมวลกฎหมาย
แพงข้ึนมา แตในจํานวนกฎหมายท่ีมีสาระทางแพงเหลานั้น มีกฎหมายฉบับหนึ่งตราข้ึนเกี่ยวกับ
หลักท่ัวไปของกฎหมายแพงโดยเฉพาะคือ กฎหมายท่ีตราโดยสภาผูแทนประชาชนท่ัวประเทศ 
ประกาศเม่ือวันท่ี 12 เมษายน ค.ศ. 1986 ช่ือวา หลักท่ัวไปของกฎหมายแพงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1987 
 อยางไรก็ตามกฎหมายมรดกรวมทั้งกฎหมายพินัยกรรมมิไดถูกบัญญัติไวในหลักท่ัวไป
ของกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน แตบัญญัติไวเปนกฎหมายตางหาก ไดแก กฎหมายมรดก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Law of Succession of the People's Republic of China) ซ่ึงไดประกาศ 
ใชเม่ือวันท่ี 10 เมษายน ค.ศ. 1985 กฎหมายมรดกดังกลาวมีข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญใน
สวนของการปกปองสิทธิของพลเมืองวาดวยการสืบทอดทรัพยสินสวนตัว70 ซ่ึงในเร่ืองทรัพยอันจะ
กลายเปนกองมรดกนั้น มีหลักการเชนเดียวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย กลาวคือ 
ทรัพยนั้นตองเปนทรัพยของเจามรดกในขณะท่ีเจามรดกถึงแกความตาย71 ประกอบไปดวย 
 1. รายได 
 2.  บาน ส่ิงของซ่ึงใชในชีวิตประจําวัน 
 3.  ไมยืนตน ปศุสัตวและสัตวปก 
 4.  ผลงานศิลปะ หนังสือและเอกสารสําคัญ 
                                                            

70 The Law of Succession of the People's Republic of China, Article 1. 
71 The Law of Succession of the People's Republic of China, Article 3. 
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 5.  ผลิตผลซ่ึงทําข้ึนดวยตนเอง 
 6.  ทรัพยสินทางปญญา 
 7.  ทรัพยสินตามกฎหมาย 
 ในสวนของพินัยกรรมถูกบัญญัติไวในกฎหมายมรดกสวนท่ี 3 โดยผูไรความสามารถ
หรือผูหยอนความสามารถไมอาจทําพินัยกรรมได มิฉะนั้น พินัยกรรมดังกลาวตกเปนโมฆะ72 
พินัยกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหาแบบ73 ดังนี้ 
 1. พินัยกรรมแบบโนตารีกลาวคือ เปนการท่ีผูทําพินัยกรรมไดทําพินัยกรรมกับตัวแทน
โนตารี ผูซ่ึงมีอํานาจในการรับรองเอกสาร 
 2. พินัยกรรมแบบเขียน มีสาระสําคัญเชนเดียวกับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย กลาวคือ เปนการทําพินัยกรรมโดยผูทําพินัยกรรมเขียน
พินัยกรรมดวยมือตนเอง ลงลายมือช่ือและลงวันท่ีท่ีมีการทําพินัยกรรม โดยการลงลายมือช่ือและ
การลงวันท่ีดังกลาว ผูทําพินัยกรรมตองกระทําดวยตนเอง 
 3. พินัยกรรมแบบเขียนตามคําส่ังของผูทําพินัยกรรม พินัยกรรมดังกลาวมีลักษณะ
เชนเดียวกับพินัยกรรมแบบธรรมดาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย โดยจะตองมี
พยานอยางนอยสองคน โดยหนึ่งในน้ันตองเปนผูเขียนพินัยกรรม ลงลายมือช่ือและวันท่ีใน
พินัยกรรมตอหนาพยานท่ีเหลือและตอหนาผูทําพินัยกรรม 
 4. พินัยกรรมแบบบันทึกเสียง จะตองมีพยานอยางนอยสองคน 
 5. พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา ในกรณีท่ีมีสถานการณฉุกเฉิน ผูทําพินัยกรรมอาจทํา
พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา โดยจะตองมีพยานอยางนอยสองคนอยูรวมในขณะท่ีมีการทําพินัยกรรม 
ดังกลาว แตเม่ือสถานการณฉุกเฉินดังกลาวจบส้ินไปแลว และผูทําพินัยกรรมสามารถทําพินัยกรรม
แบบเขียนก็ดี แบบเขียนตามคําส่ังผูทําพินัยกรรมก็ดี หรือพินัยกรรมแบบบันทึกเสียงก็ดี พินัยกรรม
แบบทําดวยวาจาดังกลาวจะไมมีผลสมบูรณอีกตอไป 
 ในเร่ืองพยานในพินัยกรรม กฎหมายมรดกของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบัญญัติ
หามมิใหบุคคลบางประเภทเปนพยานในพินัยกรรม74 ไดแก 
 1. บุคคลผูไรความสามารถหรือผูหยอนความสามารถ 
 2.  ผูรับมรดกหรือผูรับพินัยกรรม 
 3.  บุคคลผูซ่ึงมีผลประโยชนเกี่ยวพันกับผูรับมรดกหรือผูรับพินัยกรรม 

                                                            
72 The Law of Succession of the People's Republic of China, Article 22. 
73 The Law of Succession of the People's Republic of China, Article 17. 
74  The Law of Succession of the People's Republic of China, Article 18. 
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 จะเห็นไดวาเร่ืองแบบของพินัยกรรมและพยานในพินัยกรรมซ่ึงบัญญัติในกฎหมาย
มรดกของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสาระสําคัญคลายคลึงกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ของไทย นอกจากน้ีกฎหมายมรดกของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีบทบัญญัติในเร่ืองการกันสวน
มรดก75 กลาวคือ กฎหมายมีขอยกเวนในทรัพยบางประเภทที่ไมอาจนํามาทําพินัยกรรมยกใหแก
บุคคลอ่ืนได อันเปนทรัพยมรดกในสวนท่ีผูทําพินัยกรรมถูกจํากัดสิทธิมิใหกําหนดในพินัยกรรม
เพื่อยกใหแกบุคคลอ่ืน แตเปนสวนของทรัพยมรดกท่ีจะตกแกทายาทผูรับมรดกซ่ึงไมสามารถ
ทํางานและไมมีรายได อันเปนหลักกฎหมายในเร่ืองการกันสวนมรดก ซ่ึงไมปรากฏในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของไทย 
 
3.3 พินัยกรรมและสิทธิคนพิการตามกฎหมายไทย 
 พินัยกรรมเปนนิติกรรมอยางหนึ่ง ซ่ึงโดยปกตินิติกรรมท่ัวไปไมตองมีแบบเฉพาะ 
ท่ีกฎหมายกําหนดไว แตพินัยกรรมถือเปนนิติกรรมท่ีมีความสําคัญ เพราะนอกจากจะกระทบตอ
ทรัพยสินของผูนั้นแลว ยังสงผลตอความสัมพันธในเครือญาติหรือบุคคลใกลชิดของเจามรดก 
อีกดวย ซ่ึงกฎหมายของประเทศอ่ืนโดยสวนใหญแลวก็จะกําหนดแบบพินัยกรรมไวเชนเดียวกัน
เพื่อความแนนอนในการกลาวอาง เพ่ือคุมครองตัวผูทําพินัยกรรมเอง และเพ่ือประโยชนแกบุคคล 
ภายนอกดวย ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดใหพินัยกรรมตองทําตามแบบ ถาพินัยกรรมทําไมถูกตอง
ตามแบบท่ีกฎหมายบัญญัติไว พินัยกรรมมีผลเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1705 ซ่ึงแบบของพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมี 5 แบบ คือ 
 1. พินัยกรรมแบบธรรมดา ตามมาตรา 1656 
 2.  พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ ตามมาตรา 1657 
 3.  พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง ตามมาตรา 1658 
 4.  พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ตามมาตรา 1660 
 5.  พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา ตามมาตรา 1663 
 3.3.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1656 บัญญัติวา “พินัยกรรมน้ัน จะทําตาม
แบบดังนี้ก็ได กลาวคือ ตองทําเปนหนังสือลงวัน เดือน ป ในขณะท่ีทําข้ึน และผูทําพินัยกรรมตอง
ลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน ซ่ึงพยานสองคนนั้นตองลงลายมือช่ือ
รับรองลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมไวในขณะน้ัน 

                                                            
75 The Law of Succession of the People's Republic of China, Article 19 
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 การขูดลบ ตก  เติม หรือการแกไขเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนซ่ึงพินัยกรรมนั้น  ยอม 
ไมสมบูรณ เวนแตจะไดปฏิบัติตามแบบอยางเดียวกับการทําพินัยกรรมตามมาตราน้ี” 
 จะเห็นไดวาการทําพินัยกรรมแบบธรรมดามีหลักเกณฑดังนี้ 
 3.3.1.1 ตองทําเปนหนังสือ ไมจํากัดวาผูใดจะเปนคนเขียน จะทําเปนภาษาใดก็ได จะใช
วิธีเขียนหรือพิมพก็ได หรือจะใชท้ังการเขียนและการพิมพก็ได 
 3.3.1.2 ตองลงวัน เดือน ปในขณะท่ีทําพินัยกรรม จุดประสงคของการลงวัน เดือน ปใน
พินัยกรรมนั้นมีสองประการ ประการแรก เพ่ือจะไดทราบวาผูทําพินัยกรรมมีความสามารถในการ
ทําพินัยกรรมนั้นหรือไม ถาไมมีความสามารถ พินัยกรรมก็จะตกเปนโมฆะ อีกประการหนึ่งคือ ใน
กรณีท่ีมีพินัยกรรมหลายฉบับ มีขอความขัดกัน จะไดทราบวาพินัยกรรมฉบับไหนทําข้ึนกอนหรือ
หลัง ท้ังนี้ เพราะพินัยกรรมฉบับท่ีทําข้ึนกอนยอมถูกเพิกถอนโดยพินัยกรรมฉบับหลัง76 ดังนั้น ตาม
ธรรมดา วัน เดือน ปท่ีตองลงในพินัยกรรมจึงนาจะตองเปนวันท่ีทําพินัยกรรม 
 วันหรือเวลาท่ีทําพินัยกรรม นาจะถือเอาวันท่ีทําพินัยกรรมเสร็จ แมไดลงมือทําแตถายัง
ทําไมเสร็จ จะถือวาส่ิงท่ีทําข้ึนเปนพินัยกรรมแลวยังไมได77 ถาพินัยกรรมน้ันตองใชเวลาทํา 
หลายวันจึงเสร็จ หากเอาวันกอนวันทําพินัยกรรมเสร็จไปลงไวในพินัยกรรม วันนั้นก็ไมใชวัน 
ทําพินัยกรรม เชน พินัยกรรมของโจทกหมาย จ.1 เปนของแทแตเนื่องจากพินัยกรรมทั้งฉบับของ
โจทกและจําเลยนี้ตางลงวันเดือนปท่ีทําตรงกันคือ วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2502 ของจําเลยนั้น ผูทํา
พินัยกรรมไดเขียนช่ือผูรับไวเรียบรอยครบถวนแลวแตวันท่ีลงในพินัยกรรม จึงถือวาเปนอันเสร็จ
สมบูรณแตวันนั้นสวนพินัยกรรมฉบับของโจทกปรากฏจากคําพยานโจทกวา ช่ือผูรับพินัยกรรม 
เวนวางไว เจามรดกเพ่ิงกรอกช่ือโจทกเปนผูรับเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2506 จึงถือไดวา
พินัยกรรมฉบับของโจทกไดทําเสร็จเปนพินัยกรรมเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2506 นี้เองอันเปน
วันภายหลังจากพินัยกรรมของจําเลย ขอนําสืบของโจทกเร่ืองนี้ฟงไดวาวันท่ีท่ีไดเขียนลงใน
พินัยกรรมวาวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2502 นั้นไมถูกตองความจริงเปนพินัยกรรมทําเม่ือวันท่ี 17 
ธันวาคม พ.ศ. 2506 พินัยกรรมของโจทกจึงเปนพินัยกรรมฉบับหลังซ่ึงมีผลเพิกถอนพินัยกรรม
ฉบับของจําเลย ตามมาตรา 1697 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่จําเลยฎีกาวา
พินัยกรรมโจทกใชไมได โดยท่ีเจามรดกไมไดเขียนช่ือกํากับตอนเติมชื่อนางชอนนั้นศาลฎีกาเห็น

                                                            
76  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1679. 
77  จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก  (น.125), โดย  เพรียบ  หุตางกูร, 2555,

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
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วากรณีเชนนี้ไมใชเปนการขูดลบตกเติมหรือแกไขเปล่ียนแปลง จึงหาจําเปนตองเซ็นช่ือกํากับ 
ไวไม78 
 นอกจากนี้ ศาลฎีกายังเคยมีคําพิพากษาโดยใหหลักวา พินัยกรรมท่ีไดทําถูกตองตาม
แบบ แตไดพิมพวัน เดือน ปไวกอน คร้ันถึงวันทําพินัยกรรมไมไดแกวัน เดือน ป จึงไมตรงกับวัน
ทําพินัยกรรมที่แทจริง ดังนี้ ความประสงคของกฎหมายท่ีใหลงวัน เดือน ป ก็เพื่อใหรูเวลาทําและ
ในกรณีท่ีมีพินัยกรรมหลายฉบับ ฉบับหลังอาจลบลางพินัยกรรมฉบับกอน เม่ือมิไดมีขอถกเถียงวา
มีพินัยกรรมฉบับอ่ืนๆ เพียงการลงวันท่ีผิดไปนั้น ไมเปนเหตุใหพินัยกรรมตองตกเปนโมฆะ79 
 3.3.1.3 ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน และ
พยานสองคนน้ันตองลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมไวในขณะน้ัน โดยกฎหมาย
มิไดใหตองระบุฐานะพยานไวในพินัยกรรม80 การลงลายมือช่ือในพินัยกรรมเปนสาระสําคัญ 
อยางยิ่ง ดังน้ัน ถาพินัยกรรมทําถูกตองเสร็จแลวแตยังไมไดลงลายมือช่ือทําพินัยกรรม ก็ยังถือไมได
วาเปนพินัยกรรม81 การลงลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมตามมาตรา 1656 นี้ ผูทําพินัยกรรมจะให
เสมอกับลงลายมือช่ือได ก็แตดวยลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวดวยสองคน
ในขณะนั้น แตไมอาจจะใชแกงไดหรือตราประทับได82 การท่ีผูทําพินัยกรรมไดพิมพลายนิ้วมือ 
ทับรอยพิมพนิ้วมือท่ีลงไวไมชัดอีกคร้ังหนึ่ง แมลายพิมพนิ้วมือนี้จะเลอะเลือนจนดูไมชัด ก็ไม
กลายเปนแกงได และการกระทําเชนนี้หาเปนการขูดลบตกเติมแกไขเปล่ียนแปลงพินัยกรรมไม83 
โดยปกติการพิมพนิ้วมือควรจะมีลายนิ้วมือปรากฏอยู แตการพิมพลายนิ้วมือของผูทําพินัยกรรมที่
ไมปรากฏลายนิ้วมือก็ยอมใชได เพราะกฎหมายบัญญัติเพียงวาการพิมพลายนิ้วมือนั้น หากกระทํา
ตามมาตรา 9 แลว ก็เสมอกับการลงลายมือช่ือ สวนเม่ือพิมพแลวจะไมปรากฏลายนิ้วมือ ก็ไมทําให
การพิมพลายน้ิวมือนั้นเสียไป กรณีท่ีพิมพลายน้ิวมือแลวไมมีลายน้ิวมือ เชน ผูพิมพลายน้ิวมือ 

                                                            
78  คําพิพากษาฎีกาที่ 1624/2511. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ

คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
79  คําพิพากษาฎีกาที่ 487/2489. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ

คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
80 จาก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก ฉบับสมบูรณ (น.187), โดย  สมชัย 

ฑีฆาอุตมากร, 2557, กรุงเทพฯ: พลสยามพริ้นต้ิง.   
81  คําพิพากษาฎีกาที่ 1683/2512. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ

คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
82  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1665. 
83  คําพิพากษาฎีกาที่ 1080/2505. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ

คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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เปนโรคเร้ือน หากมีพยานลงลายมือช่ือรับรองถูกตองก็ยอมใชได84 ซ่ึงในสวนนี้ผูเขียนเห็นวา 
นาแปลกใจ เนื่องจากการลงลายมือช่ือในพินัยกรรมถือเปนองคประกอบสําคัญของการทําพินัยกรรม 
ท่ีอาจสงผลถึงความสมบูรณของพินัยกรรมและความเปนโมฆะของพินัยกรรม แตแนวคําพิพากษา
จะไปในทิศทางท่ีผอนปรนตอขอบังคับในสวนนี้ ซ่ึงผูเขียนเห็นวาเปนการลอแหลมและเส่ียงตอ
การปลอมแปลงพินัยกรรมอยางยิ่ง 
 ถาผูทําพินัยกรรมพิมพลายพิมพนิ้วมือ การเปนพยานรับรองลายพิมพนิ้วมือ พยาน
จะตองลงลายมือช่ือเทานั้น พยานจะพิมพลายน้ิวมือตนเพ่ือรับรองลายพิมพนิ้วมือของผูทํา
พินัยกรรมไมได เพราะมาตรา 1666 บัญญัติหามมิใหนํามาตรา 9 วรรคสองมาใช ดังนั้น กรณีพยาน 
รับรองลายพิมพนิ้วมือของผูทําพินัยกรรมครบสองคน แตปรากฏวาพยานคนหนึ่งลงลายพิมพนิ้วมือ 
จึงเหลือเพียงพยานอีกคนหนึ่งท่ีลงลายมือช่ือโดยถูกตอง พินัยกรรมฉบับนี้ก็ตกเปนโมฆะ แตหากมี
บุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือในพินัยกรรม ซ่ึงบุคคลนี้รูเห็นการทําพินัยกรรมแตตนจนผูทําพินัยกรรม 
ลงลายพิมพนิ้วมือตอหนาพยาน แมไมไดเขียนคําวาลงชื่อเปนพยาน ก็ถือวาเปนพยานรับรองลาย
พิมพนิ้วมือของผูทําพินัยกรรมอีกคนหนึ่ง พินัยกรรมจึงสมบูรณ85 พยานท่ีรับรองลายพิมพนิ้วมือ
ตามมาตรา 1665 นี้ จําตองมีคุณสมบัติการเปนพยานในการทําพินัยกรรมดวย แตการเปนพยานตอง
รูเห็นการพิมพลายน้ิวมือ อนึ่ง พยานรับรองลายพิมพนิ้วมือผูทําพินัยกรรม หาจําตองเขียนบอกไววา
รับรองลายพิมพนิ้วมือไวในพินัยกรรมไม เพียงแตมีลายพิมพนิ้วมือ และมีพยานสองคนท่ีรูเห็นการ
พิมพลายน้ิวมือ ลงลายมือช่ือกํากับไวก็เปนการเพียงพอแลว86 
 การลงลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมตอหนาพยานอยางนอยสองคนนั้น พยานสองคน
จะตองลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมในขณะนั้น และพยานจะตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 1670 ดวย ดังนั้น หากผูทําพินัยกรรมพิมพลายน้ิวมือจึงอาจตองใชพยานถึงส่ีคน แต
พยานท่ีรับรองการพิมพลายน้ิวมือและพินัยกรรมอาจเปนพยานชุดเดียวกันก็ได เชน ผูทําพินัยกรรม
ทําพินัยกรรมและพิมพลายนิ้วมือ แลวใหบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 1670 รับรองลายพิมพ 
นิ้วมือและพินัยกรรม เพราะพยานไดรูถึงการทําพินัยกรรม87 อนึ่ง พยานท่ีจะรับรองไดท้ังสองฐานะ 
                                                            

84  คําพิพากษาฎีกาที่ 1783/2505. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ
คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 

85 คําพิพากษาฎีกาที่ 4136/2529. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ
คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 

86 คําพิพากษาฎีกาที่ 1579/2524. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ
คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 

87 คําพิพากษาฎีกาที่ 387-388/2488. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง
และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 1670 และไดเห็นการพิมพนิ้วมือ ทราบวาเปนการพิมพลายน้ิวมือของ
ผูทําพินัยกรรม 
 ถอยคําตามบทบัญญัติมาตรา 1656 ท่ีวา “พยานสองคนน้ันตองลงลายมือช่ือรับรอง
ลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมไวในขณะนั้น” ซ่ึงแทจริงแลว หมายถึง พยานรับรูวามีการลงลายมือ
ช่ือทําพินัยกรรมแลว พยานไมจําตองลงลายมือช่ือเปนพยานในวันเดียวกับวันท่ีผูทําพินัยกรรม 
ลงลายมือช่ือก็ได ขอสําคัญคือการลงลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมตองลงตอหนาพยาน88 ผูทํา
พินัยกรรมและพยานนั้นใครจะลงช่ือกอนหรือหลังไมสําคัญ เม่ือไดลงช่ือในขณะท่ีอยูพรอมกัน  
ก็ถือวาสมบูรณ89 หากเปนกรณีท่ีพยานมิไดรูเห็นการทําพินัยกรรม แมผูทําพินัยกรรมจะรับรองตอ
พยานวาไดทําพินัยกรรมฉบับนั้น การลงช่ือเปนพยานก็ไมนับเปนพยานตามกฎหมาย90 พยานใน
พินัยกรรมน้ันไมจําตองเขียนคําวาพยานไวทายช่ือ เปนแตเพียงมีขอความใหเห็นวาเปนพยานก็ถือ
วาเปนพยานในพินัยกรรม91 การทําพินัยกรรมท่ีทําตอหนาพยานมากกวาสองคนแมเปนพยานใน
พินัยกรรมของพยานอันจะเสียไป หากยังเหลือพยานในพินัยกรรมท่ีใชไดสองคนก็ถือวาใชได92 
 พยานในพินัยกรรมสองคนจะตองลงลายมือช่ือเสมอ จะพิมพลายน้ิวมือหรือวิธีอ่ืนใด
มิได93 เวนแตพยานในพินัยกรรมแบบท่ีทําดวยวาจาในพฤติการณพิเศษตามมาตรา 1663 ซ่ึงอาจ
พิมพลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานอีกสองคน ลงลายมือช่ือรับรองลายพิมพนิ้วมือ อนึ่ง พยานใน
พินัยกรรมจําตองรูเห็นการทําพินัยกรรม แตไมจําตองรูขอความในพินัยกรรม94 นอกจากนั้น 
หลักท่ัวไปของการเปนพยานในพินัยกรรมกําหนดใหพยานในพินัยกรรมเปนผูรับพินัยกรรมไมได95 
 3.3.1.4 การขูดลบ ตก เติม หรือแกไขเปล่ียนแปลงพินัยกรรม ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1656 วรรคสอง กําหนดวา การขูดลบ ตก เติม หรือแกไข เปล่ียนแปลง ตองปฏิบัติ
ตามมาตรา 1656 คือตองทําเปนหนังสือ ลงวัน เดือน ป และผูทําพินัยกรรมลงลายมือช่ือไวตอหนา

                                                            
88 คําพิพากษาฎีกาที่ 1387/2500. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ

คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
89 คําพิพากษาฎีกาที่ 363/2492. อางถึงใน นุชทิพย ป. บรรจงศิลป.  (2540). คําอธิบายประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก. น. 122. 
90 คําพิพากษาฎีกาที่ 1623/2479. (เนติ) ต.2. (พิมพครั้งที่ 2). น. 1484. 
91 คําพิพากษาฎีกาที่ 2072/2522. (เนติ) ต.10. น.1695. 
92 คําพิพากษาฎีกาที่ 359/2521. (เนติ) ต.1. น. 260. 
93 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1666 และโปรดดูคําพิพากษาฎีกาที่ 359/2521. (เนติ) ต.1. 

น. 260. ซึ่งวินิจฉัยทํานองเดียวกัน. 
94  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1668. 
95  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1653 และมาตรา 1705. 
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พยานอยางนอยสองคนพรอมกัน มิฉะนั้น พินัยกรรมสวนท่ีแกไขเปล่ียนแปลงนั้นไมสมบูรณ แตคง
เสียไปเฉพาะแตขอกําหนดนั้นเทานั้น หาทําใหพินัยกรรมสวนอ่ืนเสียท้ังฉบับดวยไม96 การขีดฆา
อันมิใชสาระสําคัญในพินัยกรรมโดยไมมีรายช่ือผูทําพินัยกรรมกํากับ ใชไมไดเฉพาะท่ีขีดฆา ไมทํา
ใหพินัยกรรมเสียไปท้ังฉบับ97 กรณีกรอกช่ือผูรับพินัยกรรมในชองวาง มิใชเปนการขูดลบ ตก เติม 
หรือเปล่ียนแปลงพินัยกรรม จึงไมตองลงช่ือกํากับไว98 
 3.3.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ 
 สําหรับพินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ ถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1657 ซ่ึงบัญญัติวา “พินัยกรรมนั้นจะทําเปนเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได กลาวคือ 
ผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยมือตนเองซ่ึงขอความท้ังหมด วัน เดือน ป และลายมือช่ือของตน 
 การขูดลบ ตก เติม หรือแกไขเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนซ่ึงพินัยกรรมนั้นยอมไมสมบูรณ 
เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดทําดวยมือตนเอง และลงลายมือช่ือกํากับไว 
 บทบัญญัติมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายน้ี มิใหใชบังคับแกพินัยกรรมท่ีทําข้ึนตาม
มาตราน้ี” 
 จากบทบัญญัติดังกลาว การทําพินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ มีสาระสําคัญดังนี้ 
 3.3.2.1 ผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยมือตนเองซ่ึงขอความท้ังหมด การทําพินัยกรรม
แบบนี้ผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยลายมือตนเองซ่ึงขอความท้ังหมด เพราะเม่ือทําไดเองโดยลําพัง 
ไมมีผูอ่ืนเกี่ยวของก็ควรใหเปนหลักฐานวา ขอความท้ังหมดในพินัยกรรมนั้นไดเขียนดวยมือของ
ผูทําพินัยกรรมเองจริงๆ แมผูทําพินัยกรรมตายไปแลว หากมีขอโตแยงก็อาจพิสูจนกันไดวาเปน
ลายมือของผูทําพินัยกรรมใชหรือไม ตางกับการพิมพ แมผูทําพินัยกรรมจะเปนคนพิมพเอง แตเม่ือ
ไมมีผูรูเห็นเปนหลักฐาน หากมีขอโตแยงเกิดข้ึนวาผูอ่ืนเปนคนพิมพและไมตรงตามความประสงค
ของผูทําพินัยกรรม ก็เปนการยากท่ีจะพิสูจนวาผูทําพินัยกรรมเปนผูพิมพเองท้ังหมด การทํา
พินัยกรรมแบบนี้จึงใชการพิมพไมไดเลย ไมวาจะเปนขอความท้ังหมดหรือเฉพาะบางตอนหรือ
เฉพาะขอความท่ีกรอกลงในชองวาง ขอความบางอยางกฎหมายไมไดบังคับวาตองมี เชน สถานที่
ทําพินัยกรรม ถาผูทําพินัยกรรมตองการระบุสถานท่ีทําพินัยกรรมไวในพินัยกรรมก็ตองเขียนดวย
มือตนเองเหมือนกัน 

                                                            
96  คําพิพากษาฎีกาที่ 5753/2531 และ 1212/2538 (อางถึงใน หมอมหลวงเฉลิมชัย  เกษมสันต.  (2556). 

คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก. น. 261). 
97 คําพิพากษาฎีกาที่ 1489/2497 (อางถึงใน หมอมหลวงเฉลิมชัย  เกษมสันต. (น. 261). เลมเดิม).  
98  คําพิพากษาฎีกาที่ 1642/2511. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและ

คําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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 พินัยกรรมแบบนี้อาจทําไดในรูปตางๆ เชน อาจเปนจดหมายโตตอบระหวางผูทํา
พินัยกรรมกับผูอ่ืน ถาจดหมายนั้นตองดวยแบบตามมาตร 1657 ก็เปนพินัยกรรมแบบเขียนเอง 
ท้ังฉบับ และอาจมีผลเปนการเพิกถอนพินัยกรรมฉบับท่ีทําไวกอนไดตามมาตรา 1694 เชน ผูตาย 
นําแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจของกรมท่ีดินมาเขียนกรอกขอความดวยลายมือตนเอง ถาตัด
ขอความตามแบบพิมพออก คงเหลือเฉพาะใจความท่ีผูตายเขียนดวยลายมือตนเอง ก็ยังมีสาระสําคัญ
ครบถวนเปนพินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับท่ีสมบูรณตามมาตรา 1657 หาตกเปนโมฆะไม99 
 3.3.2.2 ตองลงวัน เดือน ป การลงวัน เดือน ปในพินัยกรรมซ่ึงตองมีเชนเดียวกับ
พินัยกรรมแบบธรรมดา แตการลงวัน เดือน ปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1657 
ไมไดบังคับวาตองลงวัน เดือน ปเม่ือใด ตางกับพินัยกรรมแบบธรรมดาตามมาตรา 1656 ซ่ึงตอง 
ลงวัน เดือน ป ในขณะท่ีทําข้ึน เม่ือไมไดบังคับจึงอาจลงวัน เดือน ปเม่ือใดก็ได เชน อาจลงในวาระ
เดียวกับท่ีเขียนขอความเสร็จและลงลายมือช่ือผูทําพินัยกรรมหรืออาจลงภายหลังจากนั้นหลายวัน
แลวแตความประสงคของผูทําพินัยกรรม ทั้งนี้เพราะพินัยกรรมแบบนี้ ผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวย
มือตนเองท้ังหมด ไมตองมีผูอ่ืนเขามาเกี่ยวของในการทําดวยเลย ไมวาในฐานะผูเขียนหรือพยาน 
ผูทําพินัยกรรมจึงอาจเขียนขอความอะไรกอนหลังตลอดจนการลงวัน เดือน ปและลงลายมือช่ือ
เม่ือใดก็ได การเขียนขอความในพินัยกรรมและลงลายมือช่ือเสร็จแลว แตยังไมไดลงวัน เดือน ป 
จะถือวาเปนโมฆะตามมาตรา 1705 ไมได ตองถือวาอยูในระหวางการทําเทานั้น เพราะผูทํา
พินัยกรรมยังมีสิทธิท่ีจะลงวัน เดือน ปไดอีกตามท่ีตองการ ตอเม่ือผูทําพินัยกรรมตายไปแลว หาก
ปรากฏวาพินัยกรรมไมไดลงวัน เดือน ปจึงจะถือไดวามิไดทําใหถูกตองตามแบบท่ีกฎหมายบังคับ
ไวเปนโมฆะตามมาตรา 1705 
 อนึ่ง การลงวัน เดือน ปในพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนี้ ผูทําพินัยกรรมตองเขียน
ดวยมือตนเอง จะใชพิมพดีดหรือใหผูอ่ืนเขียนแทนไมได มิฉะนั้นถือวาทําไมถูกตองตามแบบท่ี
กฎหมายบังคับไว มีผลไมตางกับการไมลงวัน เดือน ป ในพินัยกรรมเหมือนกัน เปนโมฆะตาม
มาตรา 1705 
 3.3.2.3 ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือของตน เม่ือพิจารณาประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตร 1657 วรรคหน่ึงและวรรคสาม การลงลายมือช่ือผูทําพินัยกรรมตามท่ีบัญญัติไวใน
วรรคหนึ่งและวรรคสามน้ี ผูทําพินัยกรรมจะทําไดแตโดยลงลายมือช่ือประการเดียว จะประทับตรา 
ลงลายพิมพนิ้วมือ หรือแกงได หรือเคร่ืองหมายอ่ืน ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 9 ไมได เพราะเมื่อผูทํา
พินัยกรรมเขียนดวยมือตนเองไดท้ังฉบับแลว ก็ชอบท่ีจะลงลายมือช่ือของตนเองไดดวย 

                                                            
99 คําพิพากษาฎีกาที่ 1834-1835/2524 (อางถึงใน หมอมหลวงเฉลิมชัย  เกษมสันต. (น. 263). เลมเดิม). 
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 โดยเหตุท่ีเปนพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ และมาตรา 1657 ไมไดบังคับวาผูทํา
พินัยกรรมตองลงลายมือช่ือเม่ือใด จึงอาจลงลายมือช่ือไวในตอนใดระหวางทําพินัยกรรมนั้นได 
เชน ลงลายมือช่ือไวกอนลงวัน เดือน ป หรือกอนเขียนขอความบางตอนใหบริบูรณ ขอนี้ไมใชขอ
สําคัญ เพราะเม่ือตองเขียนเองทั้งฉบับจะเขียนอะไรกอนหลังและลงลายมือช่ือเมื่อใดก็ยอมทําได 
เขียนขอความและลงลายมือช่ือเสร็จส้ินบริบูรณเม่ือใดก็ยอมทําได เขียนขอความและลงลายมือช่ือ
เสร็จส้ินบริบูรณเม่ือใดก็เปนพินัยกรรมท่ีถูกตองตามมาตรา 1657 เม่ือนั้น อยางไรก็ดี แมการลง
ลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมจะไมถูกตองตามมาตรา 1657 อันเปนโมฆะตามมาตรา 1705 แตถาเขา
แบบของพินัยกรรมแบบอ่ืน ก็อาจสมบูรณในฐานะเปนพินัยกรรมแบบอ่ืนไดตามมาตรา 174 เชน 
ผูทําพินัยกรรมเขียนเองท้ังฉบับ แตแทนท่ีจะลงลายมือช่ือกลับพิมพลายนิ้วมือ โดยมีพยานรับรอง
สองคน ดังนี้ แมจะไมถูกตองตามแบบของพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับตามมาตรา 1657 เพราะ
พินัยกรรมแบบนี้ผูทําพินัยกรรมลงลายมือช่ือไดอยางเดียว จะพิมพลายน้ิวมือไมได แตก็ถูกตองตาม
แบบและสมบูรณในฐานะเปนพินัยกรรมแบบธรรมดาตามมาตรา 1656 
 ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมต้ังใจจะทําพินัยกรรมแบบธรรมดาแตเปนผูเขียนพินัยกรรมท้ัง
ฉบับดวยมือตนเอง และลงลายมือช่ือแลวผูทําพินัยกรรมนําไปใหพยานลงลายมือช่ือสองคนพรอม
กัน พินัยกรรมนี้เปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1656 แตพินัยกรรมฉบับนี้
สมบูรณเพราะเปนพินัยกรรมท่ีทําเองท้ังฉบับตามมาตรา 1657 
 กรณีท่ีมีการขูดลบ ตก เติม หรือแกไขเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 1657 วรรคสองน้ี ผูทําพินัยกรรมตองทําดวยมือตนเองและลงลายมือช่ือกํากับ
ไว จะใหบุคคลอ่ืนขูดลบ ตก เติม หรือแกไขเปล่ียนเองอยางอ่ืนแลวผูทําพินัยกรรมลงลายมือช่ือ
กํากับไมได และการลงลายมือช่ือกํากับก็ตองอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 1657 วรรคสามดวย คือ 
ตองลงลายมือช่ือไดอยางเดียว จะพิมพลายน้ิวมือโดยมีพยานรับรองสองคนก็ไมได นอกจากนั้นการ
เติมช่ือผูรับพินัยกรรมในชองวางท่ีผูทําพินัยกรรมเวนไวไมถือเปนการขูดลบ ตก เติม หรือแกไข
เปล่ียนแปลงพินัยกรรมแตอยางใด 
 3.3.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1658 บัญญัติวา “พินัยกรรมนั้น จะทําเปน
เอกสารฝายเมืองก็ได กลาวคือ 
 (1) ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความท่ีตนประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรมของตน
แกกรมการอําเภอตอหนาพยานอีกอยางนอยสองคนพรอมกัน 
 (2) กรมการอําเภอตองจดขอความที่ผูทําพินัยกรรมแจงใหทราบนั้นลงไวและอาน
ขอความนั้นใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟง 
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 (3) เม่ือผูทําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวา ขอความท่ีกรมการอําเภอจดนั้นเปน
การถูกตองตรงกันกับท่ีผูทําพินัยกรรมแจงไวแลว ใหผูทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือช่ือไวเปน
สําคัญ 
 (4) ขอความท่ีกรมการอําเภอจดไวนั้น ใหกรมการอําเภอลงลายมือช่ือและลงวัน เดือน 
ป ท้ังจดลงไวดวยตนเองเปนสําคัญวา พินัยกรรมนั้นไดทําข้ึนถูกตองตามบทบัญญัติอนุมาตรา 1 ถึง 
3 ขางตน แลวประทับตราตําแหนงไวเปนสําคัญ 
 การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนซ่ึงพินัยกรรมนั้นยอมไม
สมบูรณ เวนแตผูทําพินัยกรรม พยาน และกรมการอําเภอจะไดลงลายมือช่ือกํากับไว” 
 จากบทบัญญัติดังกลาว พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองมีสาระสําคัญดังนี้ 
 3.3.3.1 ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความท่ีตนประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรมของ
ตนแกกรมการอําเภอตอหนาพยานอีกอยางนอยสองคนพรอมกัน จะแจงตอหนาพยานคนละคราว
ไมได พยานสองคนท่ีวานี้ไมรวมถึงนายอําเภอซ่ึงจะตองรวมทําหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด100 
ตอมามีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2495 มาตรา 40 วรรคสาม บัญญัติให
โอนอํานาจและหนาท่ีเกี่ยวกับราชการของกรมการอําเภอไปเปนอํานาจและหนาท่ีของนายอําเภอ 
การทําพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองปจจุบันจึงตกเปนอํานาจและหนาท่ีของนายอําเภอเปนผูทํา101 
สําหรับกรุงเทพมหานคร มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 
มาตรา 16 กําหนดใหหัวหนาเขตมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีมีกฎหมายใดๆ บัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของนายอําเภอ ดังนั้น การทําพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองท่ีกรุงเทพมหานครจึงตกเปนอํานาจและ

                                                            
100  คําพิพากษาฎีกาที่ 8045/2544 การทําพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 1658(1) บัญญัติวาผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ตนประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรมของ
ตนแกกรมการอําเภอตอหนาพยานอีกอยางนอยสองคนพรอมกัน แตขณะปลัดอําเภอ ค. สอบถามความประสงค
ของผูตายในการทําพินัยกรรมน้ัน ผูตายนอนปวยอยูบนรถพยาบาลไมสามารถลงจากรถได และ พ. ซึ่งเปนผูพิมพ
ขอความในพินัยกรรมและลงลายมือช่ือเปนพยานในพินัยกรรม ไมไดเห็นตัวผูทําพินัยกรรมปลัดอําเภอ ค. กับ 
ผูรองเปนคนบอกให พ. พิมพพินัยกรรมจากน้ันปลัดอําเภอ ค. กับผูรองไดนําพินัยกรรมไปอานใหผูทําพินัยกรรม
ฟงแลวนํากลับมาให พ. ลงลายมือช่ือเปนพยานจึงฟงไดวาผูตายมิไดแจงขอความที่ตนประสงคจะใหใสไวใน
พินัยกรรมของตนตอหนาพยานสองคนพรอมกัน ซึ่งการอยูตอหนาพยานน้ันจะตองอยูตอหนาโดยพยานไดเห็น
ไดยินผูทําพินัยกรรมแจงขอความมิใชเพียงแตเห็นมีการทําพินัยกรรมและขอความในพินัยกรรมเทาน้ัน ดังน้ัน
พินัยกรรมดังกลาวจึงไมสมบูรณ ไมมีผลบังคับ. 

101 จาก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก ฉบับสมบูรณ  (น. 199), โดย  
สมชัย ฑีฆาอุตมากร, 2557, กรุงเทพฯ: พลสยามพริ้นต้ิง. 
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หนาท่ีของหัวหนาเขตเปนผูทํา102 หากทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองหากไมไดทํากับ
นายอําเภอ พินัยกรรมยอมตกเปนโมฆะ103 ในกฎหมายไทย นักกฎหมายบางทานเห็นวาคนหูหนวก
เปนใบก็อาจทําพินัยกรรมแบบนี้ได โดยเขียนหนังสือแจงหรือโดยแสดงกิริยาทาทาง เพราะอาจมี
คนเปนลามแปลใหคนใบ คนหูหนวกก็อาจไมไดยินแตพยานไดยิน หากเอาขอความใหอานก็
ใชได104 
 การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนั้น แมมีกฎกระทรวงมหาดไทยท่ีวาผูใดจะทํา
พินัยกรรมแบบดังกลาว จะตองทําคํารองแสดงความจํานงตามแบบของเจาพนักงานยื่นตอกรมการ
อําเภอนั้น เปนแตเพียงระเบียบไมเกี่ยวกับเร่ืองแบบแหงพินัยกรรม ฉะนั้น แมผูทําพินัยกรรมไมได
ยื่นคํารองก็ไมมีผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของพินัยกรรม105 หรือแมการทําพินัยกรรมนั้น 
จะไดจัดทํานอกเวลาราชการ ก็ไมมีผลกระทบกระเทือนตอความสมบูรณของพินัยกรรม106 
 3.3.3.2 นายอําเภอตองจดขอความท่ีผูทําพินัยกรรมมาแจงลงไว และอานขอความนั้นให
ผูทําพินัยกรรมและพยานฟง การจดขอความกฎหมายไมไดบังคับวาจะตองทําโดยวิธีใด ฉะนั้นจะ
เขียนหรือพิมพก็ได และไมมีขอบังคับวานายอําเภอจะตองจดดวยตนเอง ดังนั้น นายอําเภอจะใหคน
อ่ืนจดแทนก็ได107 อนึ่ง การจดเฉพาะขอความท่ีเปนสาระสําคัญของพินัยกรรม เชน เกี่ยวกับตัว
บุคคลซ่ึงจะเปนผูรับพินัยกรรม สิทธิท่ีผูนั้นจะไดรับหรือหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติใหชัดแจง การอาน

                                                            
102 จาก ความรูเรื่องการทําและขอแนะนําในการทําพินัยกรรม  (น.36). โดย สหัส สิงหวิริยะ, 2547, 

กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
103 คําพิพากษาฎีกาที่ 1612/2515. เนติบัณฑิตยสภา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัย

ศาลฎีกา. 
104 จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยพินัยกรรม (น. 136-137), โดย  

โชค จารุจินดา, 2526, กรุงเทพฯ: แสงจันทรการพิมพ. 
105 คําพิพากษาฎีกาที่ 1009/2508. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
106 คําพิพากษาฎีกาที่ 2719/2516. (เนติ) ต.4. น. 1873. 
107 คําพิพากษาฎีกาที่ 919/2522 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1658(2) มิไดบัญญัติใหกรม 

การอําเภอตองจดขอความในพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองดวยตนเองผูรักษาราชการแทนนายอําเภอสั่งให
ปลัดอําเภอมาเปนผูชวยตนในการซักถามผูทําพินัยกรรมและจดขอความไปพิมพขึ้นเปนอักษรแบบพิมพแลว
ผูรักษาราชการแทนนายอําเภอบันทึกไวทายขอความวาผูทําพินัยกรรมไดแจงขอความท่ีประสงคใหใสไวใน
พินัยกรรมดังกลาวตอหนาตนกับลงลายมือช่ือประทับตราตําแหนงไวเปนสําคัญถือไดวาผูรักษาราชการแทน
นายอําเภอจดขอความลงไวดวยตนเองพินัยกรรมจึงสมบูรณตามกฎหมาย. 
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ใหฟง กฎหมายก็มิไดบังคับวาจะตองอานตอหนาพรอมกันท้ังพยานและผูทําพินัยกรรม จึงอาจจะ
อานใหฟงคนละคราวได 
 3.3.3.3 เม่ือผูทําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวาขอความที่นายอําเภอจดนั้น ถูกตอง
ตรงกับท่ีผูทําพินัยกรรมแจงไวแลว ใหผูทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ สําหรับ
การลงลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรม หากผูทําพินัยกรรมไมอาจลงลายมือช่ือได ผูทําพินัยกรรม
สามารถลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานรับรองสองคนไดเพียงวิธีเดียวตามมาตรา 1665 และการ 
ลงลายมือช่ือของพยาน ก็จะตองเปนการลงลายมือช่ืออยางเดียวเทานั้น จะใชวิธีอ่ืนแทนการลง
ลายมือช่ือไมได108 
 3.3.3.4 ขอความท่ีจดไว นายอําเภอตองลงลายมือช่ือและวัน เดือน ป ท้ังตองจดไวดวย
ตนเองเปนสําคัญวาพินัยกรรมน้ันไดทําข้ึนถูกตองตามบทบัญญัติมาตรา 1658 (1) ถึง (3) แลว
ประทับตราตําแหนงไวเปนสําคัญ การรับรองตามอนุมาตรานี้ นายอําเภอตองกระทําดวยตนเอง109 
จะใหผูอ่ืนทําแทนไมได ขอนี้ยอมแสดงอยูในตัววานายอําเภอตองไดอยูรูเห็นในการทําพินัยกรรม
โดยตลอด 
 3.3.3.5 การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนในพินัยกรรมแบบ
เอกสารฝายเมืองนี้ ตามมาตรา 1658 วรรคสอง ผูทําพินัยกรรม พยาน และกรมการอําเภอจะตอง 
ลงลายมือช่ือกํากับไวเปนหลักฐาน หากไมทําตามวิธีการดังกลาวแลว ถือวาไมสมบูรณ มีผลเปน
โมฆะตามมาตรา 1705 แตก็มีผลเปนโมฆะเฉพาะการขูดลบ ตก เติม หรือแกไขเปล่ียนแปลงเทานั้น 
ไมใชทําใหพินัยกรรมเสียไปทั้งฉบับ 
 3.3.3.6 พินัยกรรมซ่ึงไดทําแบบเอกสารฝายเมือง ผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอแลวแต
กรณี จะเปดเผยแกบุคคลอ่ืนใดไมไดในระหวางท่ีผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยูและผูทําพินัยกรรม 
จะเรียกใหผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอสงมอบพินัยกรรมนั้นแกตนในเวลาใดๆ ผูอํานวยการเขต
หรือนายอําเภอ จําตองสงมอบให110 กอนสงมอบพินัยกรรมใหผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอ
แลวแตกรณี คัดสําเนาพินัยกรรมไวแลวลงลายมือชื่อ ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ สําเนา
พินัยกรรมนั้นจะเปดเผยแกบุคคลอ่ืนใดไมไดในระหวางท่ีผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู111 
 
 

                                                            
108 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1666 และคําพิพากษาฎีกาที่ 339/2521. 
109  คําพิพากษาฎีกาที่ 1243/2514. (เนติ) ต.2. น. 1002. 
110  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1662 วรรคหน่ึง. 
111  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1662 วรรคสอง. 
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 3.3.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
 เปนพินัยกรรมอีกแบบหนึ่งท่ีทําโดยตองอาศัยเจาพนักงาน ซ่ึงอยูในบทบัญญัติมาตรา 
1660 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา “พินัยกรรมนั้น จะทําเปนเอกสารลับก็ได 
กลาวคือ 
 (1) ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือในพินัยกรรม 
 (2)  ผูทําพินัยกรรมตองผนึกพินัยกรรมนั้น แลวลงลายมือช่ือคาบรอยผนึกนั้น 
 (3) ผูทําพินัยกรรมตองนําพินัยกรรมท่ีผนึกนั้นไปแสดงตอกรมการอําเภอ และพยานอีก
อยางนอยสองคน และใหถอยคําตอบุคคลท้ังหมดเหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของตน ถาพินัยกรรม
นั้นผูทําพินัยกรรมมิไดเปนผูเขียนเองโดยตลอด ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงนามและภูมิลําเนาของ
ผูเขียนใหทราบดวย 
 (4) เม่ือกรมการอําเภอจดถอยคําของผูทําพินัยกรรม และวัน เดือน ป ท่ีนําพินัยกรรมมา
แสดงไวบนซองนั้นและประทับตราตําแหนงแลว ใหกรมการอําเภอ ผูทําพินัยกรรมและพยาน 
ลงลายมือช่ือบนซองนั้น 
 การขูดลบ  ตก  เติม  หรือการแกไขเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนซ่ึงพินัยกรรมนั้นยอม 
ไมสมบูรณ เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดลงลายมือช่ือกํากับไว” 
 จากบทบัญญัติดังกลาว พินัยกรรมแบบเอกสารลับจึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
 3.3.4.1 ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือในพินัยกรรม การลงลายมือช่ือของผูทํา
พินัยกรรมนั้น ผูทําพินัยกรรมจะลงลายพิมพนิ้วมือแทนก็ได แตตองมีพยานอยางนอยสองคนลงช่ือ
รับรองในขณะนั้นตามมาตรา 1665 นอกจากลงลายพิมพนิ้วมือแลว ผูทําพินัยกรรมจะทําโดยวิธีอ่ืน
แทนการลงลายมือช่ือไมได 
 พินัยกรรมแบบเอกสารลับนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1660 หาได
บังคับใหผูทําพินัยกรรมตองลงวันเดือนปท่ีทําพินัยกรรมในพินัยกรรมไมแตเม่ือไดปฏิบัติการ
ถูกตองครบถวนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1660 บัญญัติไวทุกประการแลว  
ก็เปนพินัยกรรมที่สมบูรณตามกฎหมายใชบังคับได112 วัน เดือน ปหรือพยานนั้น ไมจําตองมีใน
พินัยกรรมแบบเอกสารลับตามมาตรา 1660 (1) เนื่องจากวัน เดือน ปและพยานในพินัยกรรมแบบ
เอกสารลับ คือวัน เดือน ป และพยานท่ีลงไวบนซองพินัยกรรมตามมาตรา 1660 (4) หากมีพยาน 
ลงช่ือในพินัยกรรมแลว ก็ไมทําใหพินัยกรรมเสียไป แตพยานนั้นไมถือวาเปนพยานในพินัยกรรม

                                                            
112  คําพิพากษาฎีกาที่ 126/2518. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา. ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
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แบบเอกสารลับ และพยานรับรองลายพิมพนิ้วมือของผูทําพินัยกรรมท่ีกลาวขางตนนั้น หาใชพยาน
ในพินัยกรรมตามความหมายแหงมาตรา 1653 ไม คงเปนแตพยานในการทําพินัยกรรมเทานั้น113 
 3.3.4.2 ผูทําพินัยกรรมตองผนึกพินัยกรรมนั้นแลวลงลายมือช่ือคาบรอยผนึกนั้น โดย
พินัยกรรมดังกลาวจะเขียนหรือพิมพก็ได 
 3.3.4.3 ผูทําพินัยกรรมตองนําพินัยกรรมท่ีผนึกนั้นไปแสดงตอนายอําเภอตอหนาพยาน
อีกอยางนอยสองคน และใหถอยคําตอบุคคลทั้งหมดนั้นวาเปนพินัยกรรมของตน ถาพินัยกรรมนั้น
ผูทํามิไดเปนผูเขียนเองโดยตลอด ผูทําพินัยกรรมตองแจงนามและภูมิลําเนาของผูเขียนใหทราบดวย 
แตถาผูทําพินัยกรรมเปนผูเขียนเองโดยตลอดก็ไมตองแจง 
 3.3.4.4 เม่ือนายอําเภอจดถอยคําของผูทําพินัยกรรมและวัน เดือน ปท่ีนําพินัยกรรมมา
แสดงไวบนซองนั้นและประทับตราตําแหนงแลว ใหนายอําเภอผูทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือ
ช่ือบนซองดังกลาว การลงช่ือของผูทําพินัยกรรมและพยานท่ีบนซองพินัยกรรมนั้น ก็เหมือนกับการ
ลงชื่อในพินัยกรรมทุกแบบท่ีกลาวขางตน คือ ผูทําพินัยกรรมจะลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานสอง
คนลงลายมือช่ือรับรองในขณะนั้นก็ได114 และถาผูทําพินัยกรรมลงลายพิมพนิ้วมือตอหนาพยาน
สองคนท่ีลงช่ือเปนพยานในพินัยกรรมดวยแลว ก็ถือวาใชได ไมตองมีพยานรับรองลายพิมพนิ้วมือ
อีกชุดหนึ่งตางหาก115 สวนพยานในพินัยกรรมนั้นจะพิมพลายนิ้วมือหรือกระทําอยางอ่ืนแทนการ 
ลงลายมือช่ือไมได 
 3.3.4.5 การขูดลบ ตก  เติม หรือแกไขเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนซ่ึงพินัยกรรมแบบน้ี 
ไมสมบูรณ เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดลงลายมือช่ือกํากับ ใครจะเปนผูเขียนไมเปนขอสําคัญ  
ท้ังไมตองลงวัน เดือน ปกํากับ พยานก็ไมตองมี สวนเร่ืองอ่ืนๆ เกี่ยวกับการแกไขเปล่ียนแปลง
พินัยกรรมนอกจากที่วาน้ี ก็คงเหมือนกันกับกรณีของพินัยกรรมแบบธรรมดาท่ีไดกลาวมาแลว 
 สําหรับพินัยกรรมแบบเอกสารลับไมมีบทบัญญัติวาใหทํานอกที่วาการอําเภอไดเหมือน
อยางพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง จึงตองทํา ณ ท่ีวาการอําเภอ ถาฝาฝนก็ไมเปนพินัยกรรมแบบ
เอกสารลับ116 นายอําเภอจะเปดเผยพินัยกรรมแบบดังกลาวแกบุคคลอ่ืนในระหวางท่ีผูทําพินัยกรรม
ยังมีชีวิตอยูไมได และผูทําพินัยกรรมมีสิทธิเรียกใหนายอําเภอสงมอบพินัยกรรมใหแกตนได

                                                            
113  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก  (น. 136). เลมเดิม. 
114 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1665. 
115 คําพิพากษาฎีกาที่ 1387/2500. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง

และคําวินิจฉัยศาลฎีกา. 
116 คําพิพากษาฎีกาที่ 980/2499  (อางถึงใน สหัส สิงหวิริยะ. (น. 41). เลมเดิม).  
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ทํานองเดียวกันกับพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง แตไมตองคัดสําเนาไวเหมือนแบบเอกสารฝาย
เมือง117 
 การทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับนี้ สําหรับบุคคลท่ีเปนท้ังใบและหูหนวกหรือบุคคลท่ี
พูดไมไดยอมมีปญหาเกี่ยวกับการใหถอยคํา กฎหมายจึงมีบทบัญญัติเฉพาะไวในมาตรา 1661 ซ่ึง
บัญญัติวา “ถาบุคคลผูเปนท้ังใบและหูหนวกหรือผูท่ีพูดไมได มีความประสงคจะทําพินัยกรรมเปน
แบบเอกสารลับ ใหผูนั้นเขียนดวยตนเองบนซองพินัยกรรมตอหนากรมการอําเภอและพยานซ่ึง
ขอความวาพินัยกรรมท่ีผนึกนั้นเปนของตนแทนการใหถอยคําดั่งท่ีกําหนดไวในมาตรา 1660(3) 
และถาหากมีผูเขียนก็ใหเขียนช่ือกับภูมิลําเนาของผูเขียนนั้นไวดวย 
 ใหกรมการอําเภอจดลงไวบนซองเปนสําคัญวา ผูทําพินัยกรรมไดปฏิบัติตามขอความ
ในวรรคกอนแลว แทนการจดถอยคําของผูทําพินัยกรรม” 
 จากบทบัญญัติดังกลาว กฎหมายกําหนดใหผูทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับสําหรับ
บุคคลพิเศษน้ี เขียนขอความดวยตนเองท่ีบนซองพินัยกรรมตอหนานายอําเภอและพยานอยางนอย
สองคนแทนการใหถอยคําตามมาตรา 1660 (3) วา พินัยกรรมท่ีผนึกไวนั้นเปนของตน ถาพินัยกรรม
นั้นมีผูเขียน ก็ใหผูทําพินัยกรรมเขียนช่ือกับภูมิลําเนาของผูเขียนพินัยกรรมลงไวบนซองพินัยกรรม
ดวย ท้ังนี้ เพราะบุคคลดังกลาวพูดไมได จึงใหถอยคําอยางบุคคลธรรมดาไมได ท่ีวาถามีผูเขียนใน
มาตรา 1661 นั้น ก็มีความหมายเหมือนกับในมาตรา 1660 (3) คือหมายถึงผูทําพินัยกรรมมิไดเปน
ผูเขียนเองโดยตลอดนั่นเอง คนตางกันแตในทางปฏิบัติคือผูทําพินัยกรรมแบบนี้ ตองเขียนขอความ
ลงบนซองพินัยกรรมดวยตนเองแทนการใหถอยคําเทานั้น 
 กฎหมายกําหนดใหนายอําเภอจดลงไวบนซองเปนสําคัญวาผูทําพินัยกรรมไดปฏิบัติ
ตามความในวรรคแรกของมาตรา 1661 แลว แทนการจดถอยคําของผูทําพินัยกรรม ท้ังนี้ เพราะ
ถอยคําของผูทําพินัยกรรมนั้น ผูทําพินัยกรรมเปนผูจดไวเอง แลวนายอําเภอไมตองจดซํ้าอีก ขอท่ี
นายอําเภอตองจดจึงมีลักษณะเปนคํารอง เชน จดลงไววา “ผูทําพินัยกรรมไดเขียนขอความดวย
ตนเองแทนการใหถอยคําตามกฎหมายแลว” ดังนี้ เปนตน 
 นอกจากขอแตกตางในเร่ืองพูดหรือเขียนขอความตามท่ีกลาวมาแลว การทําพินัยกรรม
แบบนี้ก็ตองปฏิบัติเหมือนในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาเปนผูทําทุกอยาง และโดยท่ีผูทําพินัยกรรม
จะตองเขียนขอความดวยตนเอง ผูท่ีจะทําพินัยกรรมแบบนี้ไดจึงมีแตเฉพาะผูท่ีเขียนหนังสือได
เทาน้ัน118 

                                                            
117 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1662. 
118 คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก  (น. 137). เลมเดิม.  
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 ขอท่ีนาสังเกตมีวา เหตุท่ีมาตรา 1661 บัญญัติถึงคนท่ีเปนใบและหูหนวกกับคนท่ีพูด
ไมไดดวย คงจะเปนเพราะวาคนท้ังสองประเภทนี้มีลักษณะท่ีตางกัน คือ คนท่ีหูหนวกต้ังแตเกิด
ยอมไมไดยินคนอ่ืนเขาพูดกัน จึงพูดตามเขาไมได เรียกวาเปนใบ สวนคนท่ีพูดไมไดนั้น หูอาจ 
ไมหนวกและพูดไดมาต้ังแตแรก ภายหลังกลับพูดไมได เนื่องจากความเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ 
คนประเภทน้ีจึงพูดไมไดแตหูไมหนวก แมโดยลักษณะจะไมเหมือนกับบุคคลประเภทแรก แตคง
เหมือนกันท่ีพูดไมได เม่ือมาตรา 1661 ใหคนท่ีพูดไมไดทําพินัยกรรมแบบนี้ได คนใบจึงยอมทําได
โดยไมคํานึงวาหูจะหนวกดวยหรือไม 
 3.3.5 พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา 
 พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา กฎหมายไดบัญญัติไวในมาตรา 1663 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงบัญญัติวา “เม่ือมีเหตุการณพิเศษซ่ึงบุคคลใดไมสามารถจะทํา
พินัยกรรมตามแบบอื่นท่ีกําหนดไวได เชน ตกอยูในอันตรายใกลความตาย หรือเวลามีโรคระบาด 
หรือสงคราม บุคคลนั้นจะทําพินัยกรรมดวยวาจาก็ได 
 เพื่อการน้ี ผูทําพินัยกรรมตองแสดงเจตนากําหนดขอพินัยกรรมตอหนาพยานอยางนอย
สองคนซ่ึงอยูพรอมกัน ณ ท่ีนั้น 
 พยานสองคนนั้นตองไปแสดงตนตอกรมการอําเภอโดยมิชักชาและแจงขอความท่ีผูทํา
พินัยกรรมไดส่ังไวดวยวาจานั้น ท้ังตองแจงวัน เดือน ป สถานท่ีท่ีทําพินัยกรรมและพฤติการณพิเศษ
นั้นไวดวย 
 ใหกรมการอําเภอจดขอความท่ีพยานแจงนั้นไว และพยานสองคนนั้นตองลงลายมือช่ือ
ไว หรือมิฉะนั้นจะใหเสมอกับลงลายมือช่ือไดก็แตดวยลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือช่ือ
รับรองสองคน” 
 ดังนี้ การทําพินัยกรรมดวยวาจาจะกระทําไดตอเมื่อมีพฤติการณพิเศษซ่ึงบุคคลใด 
ไมสามารถจะทําพินัยกรรมตามแบบอ่ืนท่ีกําหนดไวได เชน ตกอยูในอันตรายใกลความตาย หรือ
เวลามีโรคระบาด หรือสงคราม บุคคลนั้นจึงจะทําพินัยกรรมดวยวาจาก็ได ในสวนพฤติการณพิเศษ
ท่ีวา “ตกอยูในอันตรายใกลความตาย” นักกฎหมายบางทานเห็นวามีความหมายกวาง รวมถึงการ
เจ็บปวยใกลจะตายตามความเปนจริงและตกอยูในภยันตรายซ่ึงอาจถึงแกความตายเม่ือใดก็ไดนั้น119 
และเห็นวาไมจําเปนท่ีผูทําพินัยกรรมจะตองอยูในอาการรอแรจวนจะตายแตอยางเดียว แมขณะทํา
พินัยกรรม ผูทําจะมีสุขภาพสมบูรณ แตถาถูกคุกคามหรือแวดลอมไปดวยภยันตรายอันรายแรง อาจ
ถึงแกความตายในเวลาใดก็ได ก็ยอมถือวาตกอยูในอันตรายใกลความตายได เชน เรืออับปากลง
กลางทะเลผูทําพินัยกรรมตองวายน้ําพยุงตัวไวไมใหจม ไมมีอะไรจะเกาะ อาจจะถึงแกความตายได 
                                                            

119 คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยพินัยกรรม (น.166). เลมเดิม. 
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โดยถูกปลาทํารายหรือหมดแรงจมน้ําไปเองในเวลาใดก็ได เปนตน แตถาอยูในอาการที่ใกลจะตาย 
เชน มีเหตุเนื่องมาจากถูกยิงหรือถูกฟน หรือถูกสัตวทํารายขบกัด หรือแมจากโรคภัยไขเจ็บอ่ืนๆ 
ดังนี้ ก็นาจะถือวาเปนอันตรายใกลความตายไดเหมือนกัน120 เชน การที่ผูทําพินัยกรรมมีอาการปวย
หนักพูดจาไมได ไมสามารถใหถอยคําตอเจาหนาท่ีได แตไมปรากฏวาขณะผูทําพินัยกรรมแสดง
เจตนากําหนดขอกําหนดพินัยกรรมนั้น ผูทําพินัยกรรมตกอยูในอันตรายใกลความตาย ไมสามารถ
ทําพินัยกรรมตามแบบอ่ืน กรณีจึงมิใชเปนเร่ืองท่ีจะทําพินัยกรรมดวยวาจาตามบทบัญญัติดังกลาว
ได121 
 พฤติการณพิเศษท่ีวา “โรคระบาด” หมายถึงโรคติดตอท่ีแพรไปไดเร็ว การที่ตัว 
เจามรดกเองก็ดี หรือบุตรของเจามรดกก็ดี เปนไขทรพิษซ่ึงเปนโรคติดตอท่ีแพรไปไดเร็วเพียงคน
เดียว แมยังไมมีคนอ่ืนเปนดวยก็ควรถือวามีโรคระบาดเกิดข้ึนแลว122 
 กรณีพฤติการณพิเศษท่ีวา “สงคราม” หมายถึง การรบท่ีไดมีการประกาศสงครามกัน 
แตการรบโดยไมมีประกาศสงครามก็ควรถือเปนพฤติการณพิเศษได เพราะกรณีตางๆที่กฎหมาย
บัญญัติไวเปนเพียงตัวอยางดังกลาวมาแลว และการรบโดยไมมีประกาศสงครามมีลักษณะใกลเคียง
กับสงครามน่ันเอง123 
 พินัยกรรมแบบทําดวยวาจานั้น ผูทําพินัยกรรมตองแสดงเจตนากําหนดขอพินัยกรรม
ตอหนาพยานอยางนอยสองคนซ่ึงอยูพรอมกัน ณ ท่ีนั้น พยานสองคนดังกลาวตองไปแสดงตน 
ตอกรมการอําเภอโดยมิชักชาและแจงขอความท่ีผูทําพินัยกรรมไดส่ังไวดวยวาจาน้ัน ท้ังตองแจงวัน 
เดือน ป สถานท่ีท่ีทําพินัยกรรมและพฤติการณพิเศษน้ันไวดวย การไปแจงตองไปท้ังสองคน แต
จะแจงเพียงคนเดียวตอหนาพยานอีกคนหนึ่งก็ได ถาพยานอีกคนหนึ่งนั้นไมทักทวงก็ถือไดวา
ขอความท่ีแจงน้ันถูกตอง การไปแจงตองกระทําโดยไมชักชา การแจงชักชาไปหรือไม ตองคํานึงถึง
ระยะทางและเวลาท่ีพยานจะตองไปใหถึงท่ีวาการอําเภอเปนสําคัญ 
 สวนนายอําเภอตองจดขอความท่ีพยานแจงนั้นไว และพยานสองคนตองลงลายมือช่ือ
ไว หรือมิฉะนั้นจะใหเสมอกับลงลายมือช่ือไดก็แตดวยลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานสองคน 
ลงลายมือช่ือรับรอง124 เหตุท่ียอมใหพยานในพินัยกรรมแบบนี้ลงลายพิมพนิ้วมือแทนการลงลายมือ
ช่ือก็เพราะในพฤติการณพิเศษพยานท่ีสามารถลงลายมือช่ืออาจจะหาไมได การจดขอความไมมีบท

                                                            
120 คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก  (น. 138). เลมเดิม.   
121  คําพิพากษาฎีกาที่ 3460/2530 (อางถึงใน สมชัย ฑีฆาอุตมากร.  (น. 208). เลมเดิม).   
122  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก  (น. 166). เลมเดิม.   
123  แหลงเดิม. 
124  คําพิพากษาฎีกาที่ 1683/2512. (เนติ) ต.4. น. 2057. 
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บังคับวานายอําเภอตองจดดวยตนเอง จึงนาจะใหคนอ่ืนจดแทนได เชนเดียวกันกับแบบเอกสาร 
ฝายเมือง พินัยกรรมแบบนี้ไมมีบทบังคับใหนายอําเภอลงลายมือช่ือหรือประทับตราประจําตําแหนง 
นายอําเภอจึงไมตองลงช่ือหรือประทับตราในบันทึกท่ีทําข้ึน แมเชนนั้นก็ดี วรรคทายแหงมาตรา 
1653 ก็ยังบัญญัติใหถือวานายอําเภอซ่ึงเปนผูจดขอความแหงพินัยกรรมตามมาตรานี้เปนผูเขียน
พินัยกรรม นายอําเภอดังกลาวจึงรับทรัพยตามพินัยกรรมนั้นไมได125 
 มีขอสังเกตวา พินัยกรรมแบบทําดวยวาจานี้ จะถือวาวันไหนเปนวันทําพินัยกรรม  
มีนักกฎหมายบางทานเห็นวาวันท่ีพยานแจงตอนายอําเภอเปนวันทําพินัยกรรมไมได เนื่องจากวา 
แมพินัยกรรมจะสมบูรณบังคับไดก็ตอเม่ือไดทําครบถวนตามแบบ และการจดแจงขอความท่ี
นายอําเภอตองกระทําเปนสวนหน่ึงของแบบแหงพินัยกรรม ถากฎหมายประสงคใหถือวันจดแจง
เปนวันทําพินัยกรรม มาตรา 1663 ก็คงจะบัญญัติใหนายอําเภอจดวันนั้นลงไวดวย แตหามีบัญญัติไว
เชนนั้นไม กลับใหจดวัน เดือน ปและสถานท่ีท่ีผูทําพินัยกรรมแสดงเจตนาตอพยานโดยเรียกวัน 
เดือน ปและสถานท่ีนั้นวา “วัน เดือน ปและสถานท่ีท่ีทําพินัยกรรม”126 ท้ังนี้ เนื่องมาจากพินัยกรรม
นั้นเปนแบบท่ีทําดวยวาจา ขอความท่ีนายอําเภอจดไวจึงไมอาจถือเปนตัวพินัยกรรมเหมือนอยาง
พินัยกรรมแบบอ่ืนๆ แมขอความท่ีจดไวจะถือเปนสวนหนึ่งของแบบแหงพินัยกรรม ก็นาจะเปนแต
เพียงบันทึกหรือหลักฐานแหงพินัยกรรมท่ีทําดวยวาจาเทานั้น ดังนั้น แมพินัยกรรมจะเสร็จสมบูรณ
ตามแบบหลังจากวันท่ีเจามรดกแสดงเจตนาตอพยาน ก็ตองถือเอาวันท่ีเจามรดกแสดงเจตนาตอ
พยานท่ีนายอําเภอจดแจงไวเปนวันทําพินัยกรรม ความสามารถของผูทําพินัยกรรมก็ตองพิจารณา
ตามท่ีเปนอยูในวันนั้น สมมติวาในวันนั้นเจามรดกมีอายุยังไมครบสิบหาปบริบูรณ แมเม่ือ
นายอําเภอรับแจงขอความอายุของผูทําพินัยกรรมจะครบสิบหาปบริบูรณแลว พินัยกรรมนั้นก็ 
ไมสมบูรณ 
 พินัยกรรมที่ทําข้ึนสมบูรณตามมาตรา 1663 นี้แลว ถาผูทําถึงแกกรรมไปโดยไมอยูใน
ฐานะท่ีจะทําพินัยกรรมแบบอ่ืนได พินัยกรรมนั้นก็ยอมมีผลบังคับ แตถาผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู
และกลับสูฐานะท่ีจะทําพินัยกรรมแบบอ่ืนได ความสมบูรณของพินัยกรรมแบบทําดวยวาจาก็จะส้ิน
ไปเม่ือพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตเวลาท่ีผูทําพินัยกรรมกลับสูฐานะเชนวานั้น127 ท้ังนี้ เพราะเหตุวา
พินัยกรรมแบบน้ีกฎหมายใหทําไดเฉพาะกรณีพิเศษไมอาจจะทําตามแบบอ่ืนไดเทานั้น จึงไมควร
ใหมีผลยั่งยืนตลอดไป เม่ือเหตุการณไดกลับคืนสูสถานะปกติท่ีผูนั้นจะทําพินัยกรรมแบบอ่ืนได
แลว ถายังมีความประสงคทําพินัยกรรมซ่ึงมีขอความตามเดิม ก็ตองทําพินัยกรรมใหมเปนแบบอ่ืน 

                                                            
125  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1653. 
126 คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก (น. 139-140). เลมเดิม.    
127 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 1664. 
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ถาพนกําหนดหน่ึงเดือนนับแตเวลาท่ีผูทําพินัยกรรมอาจทําพินัยกรรมแบบอ่ืนไดแลว ผูทํา
พินัยกรรมจะทําพินัยกรรมใหมหรือไมก็ตาม พินัยกรรมท่ีทําดวยวาจาก็ส้ินผล 
 
3.4 บทสัมภาษณและสรุปการสัมภาษณ 
 ในสวนนี้เปนบทสัมภาษณซ่ึงผูเขียนเห็นวาการไดสัมภาษณผูท่ีปฏิบัติงานหรือมีสวน
เกี่ยวของกับคนพิการนาจะทําใหไดทราบถึงปญหาท่ีแทจริงมากยิ่งข้ึนโดยผูเขียนไดสัมภาษณนิติกร
แหงสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ซ่ึงนิติกรผูนี้ก็เปนผูพิการทางการเห็น นอกจากนี้ผูเขียนได
สัมภาษณเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีหนาที่ในการทําพินัยกรรมใหแกประชาชน โดยสาระสําคัญจากบท
สัมภาษณมีดังนี้ 
 3.4.1 นิติกรแหงสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2558 
 ในเร่ืองการทําพินัยกรรมของคนพิการที่มีความบกพรองทางการเห็นนั้น สวนใหญแลว
จะทําพินัยกรรมดวยตนเอง ไมนิยมทําพินัยกรรมแบบฝายเมือง เนื่องจากคนพิการสวนใหญ 
ถูกบุคคลภายนอกท่ัวไปมองวาเปนคนเสมือนไรความสามารถ อันเนื่องมาจากบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย ท่ีบัญญัติถึงคนพิการ ซ่ึงบุคคลท่ัวไปก็ตีความกันเองวา 
เม่ือเปนคนพิการแลวก็จะเปนคนเสมือนไรความสามารถ โดยมิไดพิจารณาถึงระดับความพิการและ
ไมรับรูวาแทท่ีจริงการเปนคนเสมือนไรความสามารถนั้นจะตองมีผูรองขอและศาลจะตองมีคําส่ัง
ใหบุคคลดังกลาวเปนคนเสมือนไรความสามารถเสียกอน เม่ือคนพิการถูกมองเปนคนเสมือน 
ไรความสามารถแลว การกระทําตางๆ ท่ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับทรัพยสิน บุคคลท่ัวไปหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีดําเนินการหรือมีหนาท่ีใหบริการก็จะบายเบ่ียงท่ีจะดําเนินการให โดยใหเหตุผล
วาตองใหญาติพี่นองหรือผูดูแลเปนผูกระทําการแทน แมแตการขอใชบริการเปดบัญชีเงินฝากหรือ
ขอใชบริการบัตร ATM พนักงานก็จะบายเบ่ียงวาใหญาติพี่นองหรือผูดูแลคนพิการเปนผูดําเนินการ
แทน ในสวนนี้ทําใหคนพิการไมไดรับความสะดวกท้ังท่ีเงินหรือทรัพยสินนั้นเปนส่ิงท่ีคนพิการ 
ทํามาหาไดดวยตนเอง แตพอถึงเวลาจะเบิกมาใชจาย กลับตองใหบุคคลอ่ืนไปเบิกมาให 
 เชนเดียวกับการทําพินัยกรรม คนพิการสามารถทําไดดวยตนเอง โดยการพิมพ
คอมพิวเตอร ซ่ึงในเบ้ืองตนผูศึกษามีขอสงสัยวาผูพิการสามารถพิมพแปนพิมพสัมผัสไดแตจะ
ตรวจสอบความถูกตองของขอความไดอยางไร เนื่องจากไมสามารถอานหรือมองเห็นขอความ 
ท่ีปรากฏได ในประเด็นนี้ผูใหสัมภาษณไดอธิบายวา ในปจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอรนั้นมีโปรแกรม
ท่ีมีการต้ังคาสําหรับคนพิการไว เม่ือพิมพคําหรือประโยคใดๆ ลงไป ก็จะมีเสียงอานทวนประโยค
เหลานั้น ทําใหคนพิการทางการเห็นสามารถทวนขอความท่ีตนพิมพลงไปได โดยท่ีไมจําตองมี
ผูชวยในการพิมพหรืออานทบทวนขอความดังกลาว ซ่ึงในเร่ืองนี้เปนการตอบสนองความตองการ
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ของคนตาบอดไดเปนอยางดี เพราะในบางครั้งเปนเร่ืองสวนตัวท่ีไมตองการใหผูอ่ืนรับรู ในเร่ือง
พินัยกรรมโดยหลักท่ัวไปก็ไมตองการใหผูอ่ืนทราบขอความ เนื่องจากพอรับรูวามีการแบงปน
ทรัพยสินอยางไรแลวก็มักจะเกิดการทะเลาะวิวาทท้ังในครอบครัวหรือผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ณ ขณะนี้ 
การทําพินัยกรรมโดยการพิมพขอความจึงเปนวิธีการท่ีสะดวกท่ีสุดสําหรับคนตาบอด 
 อยางไรก็ตาม แมคนตาบอดสามารถทําพินัยกรรมโดยการพิมพและทบทวนขอความ 
ไดดวยตนเองแลว แตก็มีอุปสรรคในการลงลายมือช่ืออยูบาง เนื่องจากคนตาบอดไมสามารถ 
ลงลายมือช่ือดวยตนเองได แมวาจะลงลายมือช่ือไดแตก็ทําไดในลักษณะท่ีไมเสถียรนัก คือ การลง
ลายมือช่ือแตละคร้ังมักจะไมเหมือนเดิม สุดทายแลวก็จะตองใชลายพิมพนิ้วมือและหาพยานรับรอง 
รวมไปถึงพยานรับรองพินัยกรรม เพราะเปนพินัยกรรมแบบธรรมดา ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหตองมี
พยานรับรองอยางนอยสองคน ในเร่ืองพยานนี้มีปญหาตามมา อันเนื่องมาจากการทําพินัยกรรมเปน
นิติกรรมท่ีสําคัญตอชีวิตและทรัพยสิน พยานท่ีมารับรองก็จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด
ไว ทําใหคนพิการเลือกบุคคลท่ีมีความนาเช่ือถือสําหรับตนมาเปนพยานในพินัยกรรม ซ่ึงสวนใหญ
แลวก็จะใหผูใหญบาน กํานัน มาเปนพยาน ซ่ึงบุคคลที่จะมาเปนพยานน้ันไมอาจรับมรดกตาม
พินัยกรรมได ดังนั้น บุคคลดังกลาวจึงเรียกรับเงินหรือผลประโยชนตอบแทนในการจะมาเปน
พยาน ทําใหเจตนาของผูทําพินัยกรรมผิดเพี้ยนไป แตทายท่ีสุดผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการก็จะ
ยอมเสียคาตอบแทนแกบุคคลเหลานั้นเพื่อใหพินัยกรรมเสร็จสมบูรณ 
 ในเร่ืองพยานนี้ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวา กฎหมายในเร่ืองพยานในพินัยกรรมหรือ
พยานท่ีรับรองลายมือช่ือนี้ท่ีจํากัดไมใหคนพิการเปนพยาน ตอไปขอกฎหมายดังกลาวนาจะถูก
ยกเลิก เนื่องจากการมีเทคโนโลยีท่ีกาวหนา การเก็บขอมูลเอกสารตางๆ ถูกบันทึกเปนไฟล 
อิเลกทรอนิกส ดังนั้น กฎหมายก็ไมจําตองจํากัดหามมิใหคนพิการเปนพยาน 
 ผูศึกษาไดพูดถึงเร่ืองพินัยกรรมของสหรัฐอเมริกา รัฐหลุยสเซียนา ท่ีประมวลกฎหมาย
แพงไดกําหนดใหมีพินัยกรรมทําโดยอักษรเบรลล สําหรับผูพิการทางการเห็น ในเร่ืองนี้ผูให
สัมภาษณไดใหความเห็นวาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ เพราะในตางประเทศ เชน สหราชอาณาจักร ศาลให
ถือวาเอกสารที่ทําข้ึนเปนอักษรเบรลลนั้นใหถือเปนคูฉบับ สามารถนําสืบในช้ันศาลได ตางจากไทย 
ท่ีศาลไทยยังไมยอมรับใหเปนคูฉบับและไมถือวาอักษรเบรลลเปนภาษาไทย ทําใหคนตาบอดตอง
เสียเปรียบ การท่ีกฎหมายจะบัญญัติใหพินัยกรรมสามารถทําเปนอักษรเบรลลไดยอมเปนการ
สะดวกแกคนตาบอดและทําใหคนตาบอดสามารถทําพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับได  
ซ่ึงพินัยกรรมในรูปแบบดังกลาวไมตองการพยานในพินัยกรรม ทําใหขอความในพินัยกรรมเปน
ความลับ อันเปนสิทธิท่ีคนพิการควรไดรับ 
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 ตอมาผูศึกษาไดขอความเห็นในเร่ืองการทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองวาเหตุใด
คนพิการจึงไมนิยมไปทําพินัยกรรมแบบดังกลาว ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา คนท่ัวไปมีความ
เช่ือวาคนพิการเปนคนเสมือนไรความสามารถ เม่ือจะทําการใดๆ มักจะไมยอมดําเนินการให แจง
แตเพียงวาใหญาติพี่นองมาทําแทนและไมเช่ือในศักยภาพของคนพิการวาสามารถกระทําการตางๆ
ไดเชนเดียวกับคนท่ีมีรางกายสมบูรณ หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีใหบริการมักจะบายเบ่ียงและ
เกรงวาเม่ือทําไปแลวอาจเกิดปญหาตามมาภายหลัง ซ่ึงแตกตางจากตางประเทศท่ีใหการสนับสนุน
คนพิการเปนอยางดี เชน เครือรัฐออสเตรเลีย หากคนพิการ คนตาบอด ตองการทําพินัยกรรม จะมี
หนวยงานหนึ่งมาชวยทําพินัยกรรมซ่ึงเปนสวัสดิการของพลเมืองเครือรัฐออสเตรเลีย คือ The 
Public Guardian ท่ีมีหนาท่ีดูแลใหการชวยเหลือในการทําพินัยกรรมของคนพิการ  อันเปน
หนวยงานท่ีไทยนาจะนํามาใชบาง มิฉะนั้น ก็จะเปนเหมือนปจจุบันคือ คนพิการตองทํากันเอง  
ถูกบางผิดบาง เพราะไมคอยมีหนวยงานใดมาใหคําแนะนํา 
 ผูสัมภาษณมองวาอุปสรรคในการดําเนินชีวติท่ีสําคัญท่ีสุดของคนพิการ บางคร้ังก็ไมใช
การมีขอจํากัดของกฎหมาย แตเปนความเช่ือในสังคมท่ีควรจะปรับเปล่ียน ตระหนักถึงศักยภาพใน
การดําเนินชีวิตหรือประกอบกิจกรรมทางสังคมของคนพิการ ท่ีสามารถกระทําไดเชนเดียวกับคนท่ี
มีสภาพรางกายปกติ ไมตองมองวาคนพิการตองไดรับความชวยเหลือตลอดเวลา เพราะแทจริงแลว
คนพิการสามารถปรับสภาพใหสามารถดําเนินชีวิตไดดวยตนเองอยูแลว 
 3.4.2 เจาพนักงานปกครองชํานาญการ สํานักงานเขตบางกะป เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 
 สําหรับกรณีท่ีคนพิการมาทําพินัยกรรมที่สํานักงานเขตนั้น ผูใหสัมภาษณช้ีแจงวายัง 
ไมเคยพบคนพิการมาทําพินัยกรรมเลย มีเพียงการสอบถามวาหากจะทําพินัยกรรมตองทําอยางไร
บาง ซ่ึงกรณีท่ีเปนคนพิการนั้น เจาหนาท่ีจะใหคําแนะนําวาใหทําแบบธรรมดา โดยท่ีผูใหสัมภาษณ
ยอมรับวาหากมีคนพิการมาขอทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง เจาหนาท่ีก็ยังไมทราบแนชัดถึง
ขอปฏิบัติท่ีแทจริง เพราะตามกฎหมายน้ันก็ไมไดหามมิใหคนพิการทําพินัยกรรม แตเจาหนาท่ี
เห็นสมควรวานาจะทําพินัยกรรมดวยตนเองจะเปนการสะดวกกวา โดยมองวาหากคนพิการมาทํา
พินัยกรรมท่ีสํานักงานเขตจะสรางภาระใหแกคนพิการมากกวาเดิม โดยเฉพาะคนพิการท่ีไม
สามารถพูดส่ือสารได เพราะโดยท่ัวไปแลวการทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง เจาหนาท่ีจะรับ
ทําใหกับผูท่ีสามารถพูดส่ือสารกันไดโดยปกติหรือหากเปนผูสูงอายุ คือมีอายุ 60 ปข้ึนไป ทาง
เจาหนาท่ีก็จะขอใบรับรองแพทยวาผูนั้นมีสติสัมปชัญญะ และการทําพินัยกรรมกับทางสํานักงาน
เขตก็จะทําใหเปนภาษาไทยเทานั้น หากผูทําพินัยกรรมไมสามารถพูดส่ือสารได เจาหนาท่ีก็ไมอาจ
เขาใจในสาระสําคัญท่ีผูทําพินัยกรรมตองการใหบันทึก อีกท้ังทางสํานักงานเขตก็ไมมีบุคลากรท่ี
สามารถเปนลามแปลภาษามือไวบริการ หากประชาชนท่ีมาใชบริการที่สํานักงานเขตตองมีลาม
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ภาษามือหรือแมแตลามภาษาตางประเทศ ประชาชนก็จะตองติดตอหาลามมาเอง เพราะท่ีสํานักงาน
เขตไมมีบริการทางดานนี้ หากเปนคนตาบอดมาขอใชบริการทําพินัยกรรมก็คงจะใหคําแนะนํา
เชนเดียวกันวา ใหทําพินัยกรรมดวยตนเองแบบธรรมดา เนื่องจากไมทราบขอปฏิบัติท่ีแทจริงและ
เกรงวาหากทําไปแลวจะมีปญหาตามมาภายหลัง ซ่ึงทําใหเจาหนาท่ีจะตองไปเปนพยานในช้ันศาล
ท้ังท่ีตัวของเจาหนาท่ีเองไมไดมีสวนเกี่ยวของในทรัพยมรดกดังกลาว เพียงแตกระทําตามท่ีผูทํา
พินัยกรรมตองการใหบันทึกไว 
 ผูใหสัมภาษณไมเคยพบปญหาของคนพิการในการทําพินัยกรรม เพราะยังไมเคยมีคน
พิการมาขอใชบริการทําพินัยกรรม หากมีคนพิการมาขอใชบริการทําพินัยกรรม ทางเจาหนาท่ี
ยอมรับวาไมแนใจวาจะจัดการอยางไร แตปญหาจากการทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองท่ีพบ
มากท่ีสุดคือปญหาพินัยกรรมที่ไมมีผูรับหรือพินัยกรรมตกคาง กลาวคือ ทรัพยมรดกดังกลาวอาจมี
ทายาทรับไปแลวโดยไมมีใครทราบวาเจามรดกไดทําพินัยกรรมไว เพราะระบบการบันทึกเกี่ยวกับ
พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนั้น ไมใชระบบออนไลนท่ีสํานักงานเขตทุกทองท่ีจะเชื่อมขอมูลถึง
กันไดเพื่อทราบวา บุคคลดังกลาวไดทําพินัยกรรมไวท่ีสํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอใด จึงเกิด
ปญหาท่ีวาเม่ือมีการแจงถึงการมรณะของบุคคลใดในสํานักงานเขตแหงหนึ่ง แตบุคคลท่ีตายไป 
กอนหนานั้นไดทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองหรือฝากพินัยกรรมแบบเอกสารลับไวที่
สํานักงานเขตอ่ืน เม่ือขอมูลของแตละทองท่ีไมเช่ือมถึงกันทําใหแตละทองท่ีไมทราบวาบุคคลท่ีตาย
ไปไดทําพินัยกรรมไวหรือไม ทําใหมีพินัยกรรมตกคางไวเปนจํานวนมากต้ังแต พ.ศ. 2482 ซ่ึง
เจาหนาท่ีก็ไมแนใจวาจะจัดการกับเอกสารและพินัยกรรมเหลานั้นอยางไร 
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บทท่ี 4 
ปญหาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายของผูพิการในการทําพินัยกรรม 

และการเปนผูรับพินัยกรรม 
   
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัติหามมิใหคนพิการทําพินัยกรรม การ
ทําพินัยกรรมจึงเปนสิทธิของคนพิการเชนเดียวกับบุคคลทั่วไปท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณ ในการที่
จะจัดสรรปนสวนทรัพยสินของตนหรือแสดงเจตนาลวงหนาท่ีจะยกทรัพยสินของตนใหบุคคลใดๆ
กอนถึงแกชีวิต พินัยกรรมจึงเปนนิติกรรมท่ีมีความสําคัญ กฎหมายจึงมีขอกําหนดบางประการ
เพื่อใหเปนรูปแบบท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันและลดขอโตแยงในการแบงทรัพยมรดก อยางไร 
ก็ตาม การกําหนดรูปแบบของพินัยกรรมไวอยางรัดกุม เปนระบบระเบียบเพียงใด ก็ยังเกิดปญหาแก
ผูทําพินัยกรรมท่ีมีสภาพรางกายไมสมบูรณ ทําใหเกิดอุปสรรคในการทําพินัยกรรม ท้ังท่ีในปจจุบัน
คนพิการมีสิทธิเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป เพียงแตมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมหรือการเขาไปมี
สวนรวมทางสังคม กฎหมายเปนหนึ่งในกลไกสําคัญท่ีจะเปนแนวทางในการชวยเหลือและ
สนับสนุนใหคนพิการใชสิทธิท่ีมีอยูไดอยางสมบูรณ 
 
4.1 ปญหาเก่ียวกับผูทําพินัยกรรมท่ีเปนคนพิการกับพินัยกรรมแบบตางๆ ตามกฎหมายไทย 
 ในการศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับผูทําพินัยกรรมที่เปนผูพิการกับพินัยกรรมแบบตางๆ  
ตามกฎหมายไทยนั้น ความพิการแตละประเภทยอมสงผลกระทบและกอใหเกิดปญหาในการ 
ทําพินัยกรรมแตกตางกันไป จะถึงขนาดท่ีเปนอุปสรรคใหผูพิการไมสามารถทําพินัยกรรมไดเลย
หรือไมนั้น ยอมข้ึนอยูกับประเภทความพิการ ซ่ึงถูกแบงออกเปน 6 ประเภทตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศกฎหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  เร่ืองประเภทและหลักเกณฑ 
ความพิการ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 เลม 126 ตอนพิเศษ 
77ง กําหนดประเภทความพิการไว 6 ประเภท ไดแก ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได
ยินหรือส่ือความหมาย ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย ความพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมหรือออทิสติก ความพิการทางสติปญญา และความพิการทางการเรียนรู นอกจากประเภท
ของความพิการท่ีจะเปนอุปสรรคในการทําพินัยกรรมแลว ปญหาในการทําพินัยกรรมของผูพิการ 
ยังข้ึนอยูกับแบบของพินัยกรรมท่ีเจามรดกเลือกท่ีจะทํา โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได
กําหนดรูปแบบของพินัยกรรมไวอยางชัดเจน แบงออกได 5 แบบ ไดแก พินัยกรรมแบบธรรมดา 
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พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง พินัยกรรมแบบเอกสารลับ และ
พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา โดยพินัยกรรมแตละแบบนั้น กฎหมายบัญญัติถึงขอกําหนดตางๆ  
ท่ีผูทําพินัยกรรมจะตองทําใหครบถวนจึงจะถือเปนพินัยกรรมที่สมบูรณ ความพิการของเจามรดก
และแบบของพินัยกรรมจึงกอใหเกิดปญหาในการทําพินัยกรรมแตกตางกันไป ประเด็นปญหาบาง
ประการอาจเกิดข้ึนไดกับผูพิการทุกประเภทท่ีจะทําพินัยกรรม แตประเด็นปญหาบางประการ 
ก็เกิดข้ึนเฉพาะผูทําพินัยกรรมบางประเภทเทานั้น  
 ถึงกระนั้น การทําพินัยกรรมของคนพิการก็ตองมีความสามารถในการทําพินัยกรรม 
โดยมีขอพิจารณาเชนเดียวกับบุคคลท่ีมีสภาพรางกายท่ีสมบูรณ โดยมีความสามารถในการทํา 
นิติกรรมตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและมีอายุสิบหาปบริบูรณ จึงจะทํา
พินัยกรรมได ดังนั้น ผูพิการบางประเภทก็อาจถูกจํากัดมิใหทําพินัยกรรม เนื่องจากเปนบุคคล
วิกลจริตหรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ไมวาจะเปนผูท่ีมีความพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมหรือออทิสติกก็ดี ผูท่ีมีความพิการทางสติปญญาก็ดี หรือผูท่ีมีความพิการทางการเรียนรู 
ก็ดี ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวน
ของการรับรู อารมณ หรือความคิดก็ดี ความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการส่ือ
ความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้น
แสดงกอนอายุ 2 ปคร่ึงก็ดี การมีพัฒนาการชากวาปกติหรือมีระดับเชาวปญญาตํ่ากวาบุคคลท่ัวไป 
ก็ดี หรือความบกพรองทางสมองทําใหเกิดความบกพรองในดานการอานการเขียน การคิดคํานวณ
หรือกระบวนการเรียนรูพื้นฐานอื่นในระดับความสามารถท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามชวงอายุและ
ระดับสติปญญาก็ดี แมบุคคลเหลานี้จะมีสภาพรางกายเปนปกติ แตหากมีความพิการดังกลาวถึงกับ
เปนบุคคลวิกลจริตหรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ บุคคลนั้นก็ไมมีความสามารถในการ
ทําพินัยกรรม หากฝาฝนยอมตกเปนโมฆียะ ผูเขียนมีความประสงคท่ีจะสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหกับคนพิการ ในเรื่องของการทํานิติกรรม ไดแก พินัยกรรม ท่ีกฎหมายไดบัญญัติแบบไวชัด
แจงแลว ซ่ึงแบบของพินัยกรรมยังมีอุปสรรคบางประการท่ีขัดขวางการทําพินัยกรรม ผูเขียนจึง
ศึกษาถึงปญหาดังกลาวภายใตขอบเขตของความพิการทางการกายภาพเทานั้น เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการศึกษาท่ีจะเปนแนวทางการแกไขกฎหมายเก่ียวกับแบบของพินัยกรรมท่ีอาจมี
ข้ึนในอนาคต เพื่อสงเสริมใหคนพิการสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันรวมไปถึงการทํา 
นิติกรรมตางๆ ไดตามสิทธิท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นปญหาหนึ่งท่ีเปนการยากในการพิสูจนคือ ประเด็นเร่ืองสติสัมปชัญญะของ
ผูทําพินัยกรรม เจามรดกหรือผูทําพินัยกรรมตองมีสติสัมปชัญญะครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 
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ซ่ึงจะตองพิจารณาในขณะท่ีทําพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1704 ซ่ึง
ในทางปฏิบัติแลวถือเปนเร่ืองยาก แมแตบุคคลที่มีสภาพรางกายสมบูรณก็อาจมีอาการทางจิตท่ีไม
ปรากฏแกบุคคลภายนอก กฎหมายใหบุคคลท่ีมีอายุสิบหาปบริบูรณสามารถทําพินัยกรรมได ซ่ึงถือ
วาอายุยังนอยมาก ไมบรรลุนิติภาวะ อาจมีการตัดสินใจท่ีผิดพลาดได 
 ในสวนของผูทําพินัยกรรมที่มีความพิการตางๆ การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําและ
การเขาไปมีสวนรวมในสังคมยอมมีขอจํากัดอันเนื่องมาจากสภาพรางกาย ไมวาจะเปนความพิการ
ทางการเห็น ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย หรือความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือ
ทางรางกาย ท่ีไมเอ้ืออํานวยใหปฏิบัติไดอยางคลองตัว ซ่ึงอาจสงผลตอสภาพจิตใจ ความรูสึกนึกคิด 
เนื่องจากไมมีตัวเจามรดกแลวในขณะเปดพินัยกรรมและเจามรดกอาจทําพินัยกรรมไวนานแลว  
ไมมีใครทราบถึงจิตใจของเจามรดกในขณะนั้นได ส่ิงท่ีจะบงช้ีไดเพียงอยางเดียวคือพยานที่รับรอง
ในพินัยกรรมนั้นเอง ซ่ึงจะตองเปนผูอยูกับผูทําพินัยกรรมในขณะนั้นและรับรูภาวะความสมบูรณ
ของจิตใจเจามรดก แตเร่ืองจิตใจไมมีใครทราบไดดีเทากับตัวผูทําพินัยกรรมเอง แมผูทําพินัยกรรม
จะมีอาการภายนอกท่ีดูปกติเหมือนกับผูมีสติครบถวนท่ัวไป แตความจริงอาจมีอาการทางประสาท 
จิตหลอน ภาวะหวาดระแวงอยูภายในอันเนื่องมาจากสภาพรางกายท่ีบกพรอง แมแตแพทยยังตอง
อาศัยประสบการณในการวินิจฉัย กรณีนี้พยานท่ีอยูกับผูทําพินัยกรรมเพียงช่ัวขณะก็อาจไมสามารถ
รับรองไดเพียงพอ โดยเฉพาะพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับท่ีไมตองมีพยานรับรองนั้น ไมมีผูอยู
รวมกับเจามรดกในขณะทําพินัยกรรมยอมไมสามารถรับรองความสมบูรณของสภาพจิตใจในขณะ
ทําพินัยกรรมได สําหรับพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนั้น ในทางปฏิบัติ เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีใน
การทําพินัยกรรมจะขอใบรับรองแพทยสําหรับผูทําพินัยกรรมที่มีอายุหกสิบปข้ึนไป หากอายุนอย
กวาหกสิบปก็จะใชเพียงการสังเกตทาทางการโตตอบส่ือสาร หากพูดคุยเขาใจส่ือสารกันรูเร่ือง ก็ถือ
วาผูทําพินัยกรรมนั้นมีสติสัมปชัญญะ 
 การท่ีสภาพรางกายมีความบกพรอง อีกท้ังยังตองพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอาจสงผลใหสภาพจิตใจของบุคคลดังกลาวไมเปนปกติ เกิดสภาวะวิตกกังวล 
หวาดระแวง กรณีท่ีผูพิการตองดํารงชีพโดยมีผูดูแล การทําพินัยกรรมอาจเกิดจากการสําคัญผิด 
ฉอฉล ขมขู เนื่องจากการทําพินัยกรรมมีผลสําคัญในการตกทอดทรัพยมรดก จึงมีทางเปนไปไดวา
ผูดูแลหรือเหลาทายาทผูประสงคประโยชนในพินัยกรรมจะพยายามหาทางท่ีจะบีบบังคับหรือ
กดดันใหเจามรดกทําพินัยกรรมโดยไมตรงกับเจตนาท่ีแทจริงเพื่อเอ้ือประโยชนใหตน ซ่ึงแม
กฎหมายจะใหถือเปนโมฆียกรรมท่ีอาจเพิกถอนไดภายในอายุความ 1 ป แตก็เปนเวลาที่คอนขาง
จํากัดเชนกัน 
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 พินัยกรรมบางประเภทท่ีตองการความรัดกุมจึงตองอาศัยกลไกของรัฐโดยทาง 
เจาพนักงานอําเภอ เขามาเพื่อใหการทําพินัยกรรมฉบับนั้นมีความนาเช่ือถือมากกวาพินัยกรรมแบบ
อ่ืน คือ พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง แตก็ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะ
ในเร่ืองความสะดวกสบายสําหรับผูทําพินัยกรรม แมพินัยกรรมแบบดังกลาวจะมีลักษณะนาเช่ือถือ
ประการใด แตมีขอกําหนดแบบพิธีมากพอสมควร โดยแลกกับการเสียเวลา เสียคาใชจายในการไป
ติดตอกับทางราชการ ท้ังตัวผูทําพินัยกรรมและพยานท้ัง 2 คนจะตองเดินทางไปยังท่ีวาการอําเภอ
หรือสํานักงานเขตเอง ผูพิการที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณนั้น การเดินทางไปไหนยอมมีอุปสรรค 
ไมวาจะเปนผูท่ีมีความพิการทางการเห็นหรือผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย ซ่ึงตองมี
พาหนะหรืออุปกรณในการชวยเหลือในการเดินทาง นอกจากปจจัยในเร่ืองสภาพรางกายแลว ใน
สวนของอาคาร สถานท่ีราชการบางแหง ยังไมมีส่ิงปลูกสรางท่ีถูกออกแบบเพ่ือชวยเหลือคนพิการ 
การจะเขาไปติดตอราชการก็คงเปนไปอยางทุลักทุเล บางคร้ังผูพิการก็จําตองมีผูแลติดตามไปดวย 
การทําพินัยกรรมฉบับหนึ่งๆนั้นก็ดูจะเปนการเอิกเกริกอยูไมนอย และถึงแมวากฎหมายจะให
โอกาสในการท่ีผูทําพินัยกรรมอาจขอใหนายอําเภอไปจัดการนอกสถานท่ี แตก็เปนท่ีคาดหมายได
วาอาจจะเปนการลาชาของระบบราชการในทางปฏิบัติ อีกท้ังเจาหนาท่ีเองก็มีภาระหนาท่ีท่ีตอง
ปฏิบัติเปนประจําในท่ีวาการอําเภออยูแลว นอกจากน้ีผูทําพินัยกรรมยังตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษ
อีกดวย 
 ความพิการทางการเห็นท่ีนํามาศึกษาถึงปญหาในการทําพินัยกรรมนี้ เปนความพิการท่ี
ผูทําพินัยกรรมไมอาจมองเห็นไดเลย หรือมองเห็นเลือนรางจนไมสามารถอานหรือเขียนขอความท่ี
เปนภาษาไทยไดตามปกติ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัติหามมิใหผูพิการ
ทางการเห็นทําพินัยกรรม เม่ือไมมีบทบัญญัติใดหาม ก็ยอมถือเปนนิติกรรมท่ีสามารถทําไดตาม
หลักเกณฑของกฎหมายในเร่ืองแบบพินัยกรรม แตอยางไรก็ตาม การทําพินัยกรรมตามแบบท่ี
กฎหมายกําหนดไวนั้น ก็เปนปญหาสําหรับผูพิการทางการเห็น เนื่องจากโดยปกติของผูทํา
พินัยกรรมที่มีสภาพรางกายบริบูรณและสามารถอานออกเขียนได ยอมสามารถท่ีจะอานขอความท่ี
ปรากฏในพินัยกรรมของตน หรือสามารถท่ีจะเขียนหรือพิมพขอความท่ีตองการใหปรากฏใน
พินัยกรรมของตนไดโดยตรง สามารถอานและตรวจทานขอความที่ถูกระบุในพินัยกรรมวามีความ
บกพรองหรือถูกตองและเปนไปตามเจตนาของผูทําพินัยกรรมหรือไม ซ่ึงผูทําพินัยกรรมท่ีมีความ
พิการทางการเห็นไมสามารถทําได หรืออาจจะทําไดแตตองพึ่งพาบุคคลอ่ืน 
 ในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมที่มีความพิการทางการเห็นนั้น ตองการท่ีจะทําพินัยกรรมดวย
ตนเอง สภาพรางกายที่มีขอจํากัดเชนนี้ ทําใหไมสามารถทําพินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับได 
เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหพินัยกรรมดังกลาว ผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยมือตนเอง แตในเมื่อ
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ตามองไมเห็นส่ิงใดแลว ก็ไมอาจจะเขียนได ทําใหผูทําพินัยกรรมท่ีตาพิการไมอาจทําพินัยกรรม
แบบเขียนเองท้ังฉบับไดเลย ในความเปนจริงคนตาพิการนั้นมีภาษาของตนเอง นั่นคือ อักษรเบรลล 
ซ่ึงคนตาพิการใชเปนภาษาเขียนเพื่อส่ือสารโดยมีอุปกรณเฉพาะไดแก Slate กับ Stylus หากผูพิการ
ทางการเห็นมีความรูและเขาใจในภาษาดังกลาวแลวนํามาเขียนเปนพินัยกรรม จะถือเปนพินัยกรรม
แบบเขียนเองท้ังฉบับหรือไม หรืออาจตีความเปนพินัยกรรมในลักษณะอ่ืน เนื่องจากในตางประเทศ 
ไดแก สหรัฐอเมริกา รัฐหลุยสเซียนา ประมวลกฎหมายแพงก็บัญญัติถึงพินัยกรรมที่ทําเปนอักษร
เบรลลโดยใหมีเจาหนาท่ีของรัฐเขามาเก่ียวของในการทําพินัยกรรมดวย ผูพิการทางการเห็นของรัฐ
หลุยสเซียนาท่ีมีความรูและเขาใจในอักษรเบรลลจึงสามารถทําพินัยกรรมของเขาเองได 
 ผูทําพินัยกรรมท่ีพิการทางการเห็นอาจใชวิธีการแจงขอความใหบุคคลอ่ืนบันทึกใหเปน
พินัยกรรม ซ่ึงใชไดท้ังพินัยกรรมแบบธรรมดาก็ดี แบบเอกสารฝายเมืองก็ดี หรือแบบเอกสารลับก็ดี 
เม่ือแจงขอความดังกลาวและใหบุคคลอานทวนขอความนั้นใหฟง เม่ือผูทําพินัยกรรมและพยาน
ทราบแนชัดวาเปนขอความท่ีบันทึกไวถูกตองตรงตามเจตนา ก็ใหผูทําพินัยกรรมและพยานลงช่ือไว 
แตหากผูทําพินัยกรรมนั้น นอกจากจะพิการทางการเห็นแลว ยังมีความพิการอยางอ่ืนซอนอยูดวย 
เชน เปนผูพิการทางการไดยิน จะแกไขปญหานั้นอยางไร ในเมื่อตาก็มองไมเห็นขอความ จะใหคน
อ่ืนอานใหฟงก็ไมไดยิน ผูทําพินัยกรรมไมอาจทราบไดชัดเจนวาขอความท่ีปรากฏในพินัยกรรมนั้น 
เปนขอความที่ถูกตองตรงตามเจตนาท่ีแทจริงหรือไม ผูทําพินัยกรรมไมสามารถพิสูจนไดดวย
ตนเอง 
 ผูทําพินัยกรรมที่มีความพิการทางการไดยิน ไดแก หูหนวก หูตึง หรือความพิการ
ทางการส่ือความหมาย เชน พูดไมได พูดหรือฟงแลวผูอ่ืนไมเขาใจนั้น โดยท่ัวไปแลวหากผูพิการ
ดังกลาวสามารถอานและเขียนไดยอมไมเปนปญหาในการทําพินัยกรรม เนื่องจากประเด็นสําคัญใน
การทําพินัยกรรมคือขอความที่ปรากฏในพินัยกรรมและการลงลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรม หาก
ผูทําพินัยกรรมสามารถทําไดดวยตนเองก็ยอมไมมีอุปสรรคใดในการปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแบบ
ของพินัยกรรมตามท่ีกฎหมายกําหนดไว แมแตพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผูพิการประเภทน้ี 
ก็สามารถทําไดดังบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1661 โดยใหผูนั้นเขียน
ดวยตนเองบนซองพินัยกรรมตอหนากรมการอําเภอและพยานซ่ึงขอความวาพินัยกรรมท่ีผนึกนั้น
เปนของตนแทนการใหถอยคํา และถาหากมีผูเขียนก็ใหเขียนช่ือกับภูมิลําเนาของผูเขียนพินัยกรรม
นั้นไวดวย 
 กรณีผูทําพินัยกรรมมีความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมายไมอาจเขียนหรือ 
อานหนังสือได จึงไมอาจเขียนหรือพิมพขอความในพินัยกรรมไดดวยตนเอง ตองใหบุคคลอื่น
ชวยเหลือนั้น หากผูดูแลคนพิการหรือผูชวยคนพิการมีความเขาใจในภาษามือท่ีคนพิการใชในการ
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ส่ือสารก็จะสามารถแกปญหาไปได แตกรณีท่ีเปนผูพิการที่ไมมีผูดูแลหรือเปนผูพิการท่ีไมไดข้ึน
ทะเบียนไว จึงไมมีผูชวยคนพิการ ก็จะเปนการยากท่ีจะหาคนท่ีเขาใจภาษามืออยางแทจริง เพราะ
ภาษามือไมไดถูกบรรจุใหเปนหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทยตางจากตางประเทศ เชน 
ประเทศญ่ีปุน ท่ีมีการเรียนการสอนภาษามือในช้ันมัธยม ทําใหประเทศนั้นมีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความเขาใจภาษามือจํานวนมาก แตสําหรับประเทศไทยน้ันหาไดยากมาก หากผูพิการไมไดข้ึน
ทะเบียนไวการจะหาผูชวยคนพิการหรือลามภาษามือก็จะกลายเปนอุปสรรค เพราะหากจะคาดเดา
ทาทางแลวเขียนออกมาเปนพินัยกรรมนั้น ก็คงจะผิดเพี้ยนไปจากเจตนาของเจามรดกอยางแนนอน 
กรณีท่ีผูทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง ทางสํานักงานเขตหรืออําเภอก็ไมไดมีลามภาษามือ
ประจํา ผูพิการตองเปนฝายติดตอขอบริการลามภาษามือจากศูนยตางๆ ศูนยท่ีอยูในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย ศูนยคุมครองสวัสดิภาพชุมชนท้ัง 12 เขต บานมิตรไมตรี 
กรุงเทพฯ และศูนยประชาบดี กรณีในตางจังหวัด ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ังคงของ
มนุษยจังหวัด และบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด โทร 1300 (กรณีฉุกเฉินและนอกเวลาราชการ) 
หรือหนวยบริการในพื้นท่ีผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด 
 กรณีผูท่ีพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมายและยังมีความพิการทางการเห็นอีก 
บุคคลดังกลาวจะทําพินัยกรรมไดอยางไร ในเมื่อมองก็ไมเห็น อานใหฟงก็ไมไดยิน จะพูดส่ือสาร 
ก็ทําไมได กรณีพินัยกรรมแบบเขียนดวยลายมือตนเองท้ังฉบับนั้นไมอาจทําไดอยูแลว เพราะไม
สามารถมองเห็นขอความที่ตนเขียน ตามองไมเห็นขอความ หูไมไดยิน ไมสามารถทราบไดวา
พินัยกรรมของตนจะมีขอความตามความประสงคหรือไม หากเขียนหรือพิมพข้ึนดวยตนเองก็จะ
กลายเปนพินัยกรรมท่ีอานยากหรือเขียนผิดๆ ถูกๆ ทับซอนกันไปมา ถึงแมวาการทําพินัยกรรมแบบ
ธรรมดา พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง และพินัยกรรมแบบเอกสารลับไมไดบังคับใหผูทํา
พินัยกรรมตองเขียนพินัยกรรมดวยตนเองก็ตาม คือสามารถใหบุคคลอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในกรมการ
อําเภอบันทึกขอความ แลวอานใหผูทําพินัยกรรมฟง ผูทําพินัยกรรมท่ีหูหนวก หูตึงก็ไมสามารถ 
รับฟงได ท้ังท่ีผูท่ีมีความพิการทางการเห็นก็มีภาษาของตนในการส่ือคืออักษรเบรลล แตกฎหมาย
ไมไดกําหนดใหนํามาใชในเร่ืองพินัยกรรมได และสํานักงานเขตหรืออําเภอก็ยังไมมีอุปกรณในการ
อํานวยความสะดวกแกผูพิการในการทําพินัยกรรม ผูทําพินัยกรรมที่มีความพิการทางการเห็นและ
ไดยินหรือส่ือความหมายจึงไมอาจทําพินัยกรรมไดเลย 
 ประเด็นปญหาการทําพินัยกรรมดวยวาจา สําหรับผูท่ีมีความพิการทางการไดยินหรือ
ส่ือความหมาย โดยท่ัวไปแลวเม่ือมีปญหาทางการไดยินแตกําเนิด ผูนั้นยอมจะมีปญหาในการพูด
ส่ือความหมาย หากอยูในพฤติการณพิเศษท่ีไมสามารถทําพินัยกรรมตามแบบอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด
ได เชน ตกอยูในอันตรายใกลความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม กฎหมายใหผูนั้นทํา
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พินัยกรรมดวยวาจาได พินัยกรรมดังกลาวยอมเปนอุปสรรคตอผูพิการทางการส่ือความหมาย 
เนื่องจากตนไมสามารถท่ีจะพูดส่ือความหมายได นอกจากจะใชภาษามือซ่ึงก็ไมใชภาษาท่ีบุคคล
ท่ัวไปจะเขาใจไดโดยงาย ท้ังท่ีในปจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีสามารถบันทึกกิริยาทาทางท่ีแสดงออกมา
ได แตยังไมมีกฎหมายรองรับวาการบันทึกภาพขณะเจามรดกกําลังจะส่ังเสียเปนคร้ังสุดทายกอน
เสียชีวิตน้ัน จะถือเปนพินัยกรรมแบบหน่ึงไดหรือไม 
 ประเด็นปญหาท่ีเกิดกับผูทําพินัยกรรมท่ีมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
รางกายนี้ กรณีพินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ ซ่ึงบังคับใหผูทําพินัยกรรมเขียนขอความใน
พินัยกรรมดวยตนเองก็จะเกิดปญหาท่ีวา การเขียนน้ี หากผูทําพินัยกรรมไมมีมือแลวใชปากหรือเทา
ในการจับปากกาเขียนขอความข้ึน จะถือเปนพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับท่ีสมบูรณหรือไม ใน
เมื่อผูทําพินัยกรรมไมมีมือแตยังสามารถใชปากหรือเทาจับปากกาเขียนขอความได อาจเกิดการ
โตเถียงเร่ือง “ตองเขียนดวยมือตนเอง” ตามท่ีมาตรา 1657 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บัญญัติไว ซ่ึงเปนการกระทําโดยเจามรดกหรือผูทําพินัยกรรมจริง เพียงแตไมไดใชมือเทานั้น แต
หากพิจารณาตามบทบัญญัติแลวก็จะเห็นไดวาตองใชมือในการเขียนหรือลงช่ือเทานั้น จึงเปน
อุปสรรคแกผูทําพินัยกรรมที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณ หากเจามรดกทําพินัยกรรมโดยใชปากคาบ
หรือใชเทาจับปากกาเขียนขอความเปนพินัยกรรมของตน โดยปฏิบัติครบถวนตามหลักเกณฑการ
ทําพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ก็อาจจะเกิดขอโตเถียงกันในช้ันศาลไดวาในเม่ือเจามรดกไมมี
มือจะเขียนไดอยางไร อาจทําใหพินัยกรรมฉบับนั้นตกเปนโมฆะได 
 นอกจากประเด็นปญหาความถูกตองขอความที่ปรากฏในพินัยกรรมแลว ยังมีประเด็น
ความถูกตองแทจริงของลายมือชื่อของเจามรดกหรือผูทําพินัยกรรม พินัยกรรมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมี 5 แบบ ตองมีการลงลายมือช่ือของเจามรดกลงในพินัยกรรมท้ังส้ิน เวน
แตพินัยกรรมแบบทําดวยวาจาท่ีไมตองมีการลงลายมือช่ือของเจามรดก การลงลายช่ือของเจามรดก
ถือเปนส่ิงสําคัญในการทําพินัยกรรม กรณีท่ีผูทําพินัยกรรมมีความพิการทางการเห็น การลงลายมือ
ช่ือลงในพินัยกรรมของตนนั้น ยอมเปนการไมสะดวกแกผูท่ีไมสามารถมองเห็นได ทําใหเกิดการ
โตแยงถึงความแทจริงของลายมือช่ือท่ีปรากฏในพินัยกรรม อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมีบทบัญญัติรองรับสําหรับผูท่ีไมสามารถลงลายมือช่ือไดดวยตนเอง โดยใหใช 
ลายพิมพนิ้วมือ ทําลงในเอกสารแทนการลงลายมือช่ือ หากมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวดวยสอง
คนแลวใหถือเสมอกับลงลายมือช่ือ ถึงกระนั้น กฎหมายในเร่ืองพินัยกรรม ก็มีบทบัญญัติท่ีไมใหนํา
มาตรา 9 มาใชในพินัยกรรมบางประเภท ไดแก พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ เนื่องจากพินัยกรรม 
ดังกลาว พิจารณาถึงผูทําพินัยกรรมจะตองเขียนขอความในพินัยกรรมดวยลายมือตนเองท้ังฉบับ
และลงลายมือช่ือของตนเปนสําคัญ โดยไมตองมีพยานรับรอง แมวากฎหมายจะไมหามการนํา
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มาตรา 9 มาใชในพินัยกรรมทุกแบบ แตการลงลายมือช่ือโดยบุคคลท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณก็ยัง
เกิดขอโตแยงในประเด็นความแทจริงของลายมือช่ือได ดังนั้น สําหรับผูทําพินัยกรรมท่ีบกพรอง
ทางการเห็น ยอมมีขอโตแยงดังกลาวอยางแนนอน อีกท้ังผูทําพินัยกรรมเองก็ไมสามารถมองเห็น
ขอความท่ีปรากฏในพินัยกรรมที่ตนไดลงลายมือช่ือไวอีกดวย อาจมีการสับเปล่ียนเอกสาร ทําให
ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือในเอกสารอื่นหรือพินัยกรรมที่ไมมีขอความตามความประสงค 
ของตน 
 ผูท่ีมีความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือรางกายนั้น มักจะมีการปรับสภาพรางกาย
เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและรวมกิจกรรมในสังคมไดอยางเปนปกติ กรณีท่ีผูพิการไมมีแขน 
หรือมือ ไมวาจะเปนโดยกําเนิดหรือตองประสบอุบัติเหตุจนสงผลใหอวัยวะมือไมสามารถใชการ
ไดนั้น ผูพิการเหลานี้ก็จะปรับสภาพรางกาย ฝกหัดใหอวัยวะสวนอ่ืนของรางกายในการหยิบจับ
อุปกรณการเขียน เพื่อบันทึกขอความหรือสามารถลงลายมือช่ือดวยตนเอง สําหรับการทําพินัยกรรม
นั้น การลงลายมือช่ือของเจามรดกถือเปนขอพิจารณาที่สําคัญในการพิสูจนวาพินัยกรรมฉบับ
ดังกลาวเปนพินัยกรรมของเจามรดกโดยแทจริงหรือไม หากเจามรดกผูทําพินัยกรรมสามารถใช
อวัยวะสวนอ่ืนในการลงลายมือช่ือ เชน การใชปากคาบปากกาหรือการใชเทาจับปากกาเพ่ือลง
ลายมือช่ือในพินัยกรรมนั้น จะมีผลใหถือวาเปนการลงลายมือช่ือตามกฎหมายหรือไม เพราะก็เปน
การลงช่ือท่ีทําโดยผูทําพินัยกรรมอยางแทจริง 
 ในบางกรณีผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือรางกายอาจถึงขนาดท่ีวาไมมีลายพิมพนิ้วมือ 
เชน แขนดวน มือดวน หรือเปนโรคเร้ือน ไมมีลายนิ้วมือ ไมสามารถลงลายมือช่ือไดและยังไมมีลาย
พิมพนิ้วมืออีกดวยจะทําอยางไร แมวาในกรณีไมมีลายนิ้วมือปรากฏเพราะเปนโรคเร้ือน หากมี
พยานรับรองถูกตองก็เปนอันใชไดนั้น1 แทท่ีจริงแลวผูเขียนเห็นวาเปนการเส่ียงตอการปลอม
พินัยกรรมเปนอยางมาก เนื่องจากไมมีลายมือช่ือหรือลายพิมพนิ้วมือปรากฏ อีกท้ังไมมีกฎหมาย
บัญญัติไวแนชัดใหการกระทําดังกลาวเสมอกับการลงลายมือช่ือ ยอมกอใหเกิดปญหาในการพิสูจน
ความถูกตองของพินัยกรรม กรณีการทําพินัยกรรมกฎหมายใหใชเฉพาะการลงลายพิมพนิ้วมือโดยมี
พยานลงลายมือช่ือรับรองไวดวยสองคนในขณะนั้นท่ีจะเสมอกับการลงลายมือชื่อ จะใชตรา
ประทับหรือแกงไดไมได อีกท้ังประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไมไดใหอํานาจผูทํา
พินัยกรรมในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือแทนตนไดดังเชนในตางประเทศ เชน รัฐ
หลุยสเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา หากเกิดกรณีเชนนี้ผูทําพินัยกรรมจะลงชื่อโดยการใชลายพิมพ
นิ้วเทาไดหรือไม หรือใชอวัยวะสวนอ่ืนในการจับปากกาเพ่ือลงลายมือช่ือ จะถือเปนการลงลายมือ
                                                            

1 คําพิพากษาฎีกาที่ 1783/2505. กองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารอง 
และคําวินิจฉัยศาลฎีกา 
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ช่ือตามกฎหมายและทําใหพินัยกรรมมีผลตามเจตนารมณของเจามรดกไดหรือไม ท้ังท่ีการลงชื่อ
เชนวานี้ไดกระทําโดยตัวเจามรดกเอง 
 กฎหมายใหความสําคัญในเร่ืองแบบของพินัยกรรมเนื่องจากเปนนิติกรรมท่ีมี
ความสําคัญ ผูทําพินัยกรรมจึงตองทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด มิฉะนั้น พินัยกรรมดังกลาว 
ตกเปนโมฆะ แบบของพินัยกรรมแมวาจะเปนประโยชนในแงของความรัดกุมในการทําพินัยกรรม 
เปนรูปแบบเดียวกันท้ังหมด แตอยางไรก็ตาม คนพิการซ่ึงมีสภาพรางกายท่ีบกพรอง กฎหมายกลับ
ไมไดกลาวถึงหรือใหความสําคัญ อันเปนอุปสรรคของคนพิการในการทําพินัยกรรม 
 
4.2 ปญหาคุณสมบัติของพยานในพินัยกรรม 
 ประเด็นปญหาเร่ืองคุณสมบัติของพยานในพินัยกรรม ไมวาจะเปนพยานรับรองลาย
พิมพนิ้วมือของผูทําพินัยกรรม หรือพยานสองคนท่ีรับรองการทําพินัยกรรมนั้น จะตองมีคุณสมบัติ
ท่ีกฎหมายกําหนดหลายประการและตองมีข้ันตอนในการลงช่ือรับรองใหถูกตองโดยไมสามารถใช
วิธีการอ่ืนใด นอกจากนี้ยังตองถูกจํากัดมิใหรับทรัพยตามพินัยกรรมอีกดวย จากขอกําหนดมากมาย
ของกฎหมายท่ีคูความอีกฝายหนึ่งหาชองทางในการสรางประเด็นเพื่อลดทอนความถูกตองของ
พยานอีกฝายและอาจเกิดความสับสนในฐานะการลงช่ือของพยานเพราะมีผูเกี่ยวของหลายฝาย 
ในทางปฏิบัติศาลมิไดบังคับใหพยานตองเขียนตอทายการลงช่ือวาเปนพยาน จึงทําใหเกิดปญหาใน
การตีความวาเปนการลงช่ือในฐานะพยานหรือไม บางกรณีศาลฎีกาตีความใหผูลงช่ือในฐานะ
ผูเขียนมีฐานะเปนพยานดวย การทําพินัยกรรมของผูพิการท่ีมีขอจํากัดในการทําอันเนื่องมากจากมี
สภาพรางกายไมสมบูรณ ในการทํานิติกรรมสําคัญๆ ของชีวิตจึงตองใหผูท่ีเจามรดกไววางใจหรือ
ผูดูแลคนพิการเขาชวยเหลือ ซ่ึงสวนใหญผูท่ีเจามรดกไววางใจก็จะเปนเครือญาติ เชนเดียวกับผูดูแล
คนพิการที่มักจะเปนบิดา มารดา บุตร สามี ภริยา ญาติ พี่นอง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับดูแลหรือ
อุปการะคนพิการ บุคคลเหลานี้มักเปนบุคคลท่ีคนพิการอยูอาศัยดวยหรือดําเนินชีวิตโดยพ่ึงพาอาศัย
บุคคลเหลานี้ คนไทยมีนิสัยกตัญูรูคุณคนยอมตองการท่ีจะตอบแทนหรือใหรางวัลกับคนท่ีคอย
ดูแลตน การทําพินัยกรรมยกทรัพยสินของตนสวนใหญแลว เจามรดกก็มักจะยกใหแกทายาทหรือ
บุคคลท่ีสนิทชิดเช้ือ หากบุคคลเหลานี้มาเปนพยานในพินัยกรรม ก็จะไมสามารถรับทรัพยตาม
พินัยกรรมไดเพราะมีกฎหมายหามการกระทําดังกลาว ดวยเหตุนี้ การจะหาพยานในพินัยกรรมนั้น
จึงเปนเร่ืองยาก สงผลใหคนพิการมักจะหาพยานจากบุคคลภายนอกที่ตนนับถือ เชน กํานัน 
ผูใหญบาน อันเปนบุคคลท่ีมีหนามีตาทางสังคมและดูนาเช่ือถือมาเปนพยานในพินัยกรรม ซ่ึง
บางคร้ังทําใหผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการถูกเรียกคาตอบแทนจากการใหบุคคลเหลานั้นมาเปน
พยานในพินัยกรรม ทรัพยสินท่ีจะอยูในกองมรดกบางสวนจึงตองถูกนํามาจายเปนคาตอบแทน 
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เนื่องจากผูทําพินัยกรรมถูกสถานการณบังคับ เพราะตองการใหพินัยกรรมของตนสําเร็จลุลวงจึง
ตองยอมจายคาตอบแทน 
 ดังนั้น การกําหนดคุณสมบัติของพยานในพินัยกรรมจึงควรคํานึงถึงกรณีท่ีคนพิการเปน
ผูทําพินัยกรรม เม่ือไมมีบทบัญญัติครอบคลุมในสวนนี้ บุคคลท่ีมาเปนพยานอาจสรางความอึดอัด
ลําบากใจแกคนพิการ พยานจึงควรเปนบุคคลท่ีสามารถชวยเหลือคนพิการในการทําพินัยกรรมได 
ดังเชน บทบัญญัติในเรื่องพินัยกรรมของสหรัฐอเมริกา รัฐหลุยสเซียนา ท่ีกําหนดใหพยานใน
พินัยกรรมของคนหูหนวกตองสามารถเปนลามแปลภาษาใหแกคนหูหนวกไดดวย เปนตน เพ่ือให
การทําพินัยกรรมของคนพิการสําเร็จสมดังเจตนาของผูทําพินัยกรรม 
 
4.3 ปญหาการนําสืบความถูกตองแทจริงของพินัยกรรมและเอกสาร 
 สําหรับปญหาการนําสืบความถูกตองแทจริงของพินัยกรรมและเอกสารที่จะกลาวถึงนี้ 
ผูเขียนตองการจะศึกษาประเด็นปญหาการใชอักษรเบรลลในการทําพินัยกรรมหรือเอกสาร  
แมในทางปฏิบัติหรือแนวคําพิพากษาจะยังไมพบประเด็นปญหาดังกลาว เนื่องจากการท่ีคนพิการ
ทางการเห็นจะทํานิติกรรมใดๆ นั้น ยอมถูกบีบบังคับใหทําเปนภาษาท่ีคนปกติใชในการส่ือสาร คือ 
เปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศท่ีคนท่ัวไปสามารถรับรูไดโดยผานทางการเห็น ซ่ึงแตกตางจาก
อักษรเบรลลโดยส้ินเชิง เนื่องจากอักษรเบรลลเปนภาษาหรือตัวอักษรหรือระบบการอานเขียนท่ีคน
พิการทางการเห็นใช การรับรูขอความที่ตองการจะส่ือนั้นทําไดโดยการสัมผัสดวยปลายนิ้วบน 
จุดนูนท่ีถูกทําข้ึน เสมือนกับเปนสัญลักษณแทนตัวอักษรตางๆท่ีผูทําตองการจะส่ือ จึงเกิดประเด็น
ปญหาวาอักษรเบรลลจะถือเปนพยานหลักฐานชนิดใด เม่ือพิจารณาจากความหมายของพยาน
เอกสารท่ีวา พยานเอกสาร หมายถึง ขอความใดๆ ในเอกสารท่ีมีการอางอิงเปนพยาน โดยอาศัยการ
ส่ือความหมายของขอความนั้นพิสูจนความจริง2 ดังนี้ เม่ือเทียบวาเทปเสียงเปนพยานวัตถุ เพราะ
รับรูทางหู ซ่ึงโดยหลักวิชาถือวาเปนพยานเอกสาร เนื่องจากเปนขอความท่ีบันทึกไวในส่ือกระดาษ3 
ตามปกติพยานหลักฐานท่ีทําไวเปนเอกสาร ซ่ึงอาจอางเปนพยานไดนั้น มีสองประเภท คือ ตนฉบับ
ของเอกสารและสําเนาของเอกสาร คูความจะอางตนฉบับหรือสําเนาตองระบุมาใหชัดแจงในบัญชี
ระบุพยาน แตตามปกติตนฉบับเปนพยานชั้นท่ี 1 เปนพยานท่ีดีท่ีสุด จึงนําสืบไดเสมอ สวนสําเนา
ของเอกสารนั้นเปนส่ิงซ่ึงคัดลอกหรือถายไปจากตนฉบับอีกทีหนึ่ง จึงไมใชของแท อาจผิดพลาดได 

                                                            
2  จาก คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (น.164), โดย  เข็มชัย ชุติวงศ, 2551, กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ.  
3  จาก ปญหาการรับฟงพยานหลักฐาน (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตย), โดย  ปติกุล  จีระมงคล

พาณิชย,  2545, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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ถานํามาอางอิงเปนพยาน ปกติศาลจะไมยอมรับฟง เวนแตกรณีจะเขาขอยกเวน4 ซ่ึงผูอางจะตอง
แสดงเหตุใหปรากฏตอศาลโดยชัดแจง หรือปรากฏวาคูความฝายตรงขามยอมรับรองเอกสารนั้น
แลว 
 จึงเกิดประเด็นปญหาท่ีวาหากพินัยกรรมหรือเอกสารไดทําโดยใชอักษรเบรลลแลว 
จะถือเปนพยานชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตนฉบับ หรือจะถือเปนเพียงสําเนาท่ีเปนพยานช้ันท่ี 2 ท้ังท่ีพินัยกรรม
นั้นไดทําโดยผูทําพินัยกรรมเอง อันเปนการแสดงเจตนาท่ีนาจะถือวาถูกตองตรงความประสงคของ
ผูทําพินัยกรรมมากท่ีสุด แตหากจะใหผูอ่ืนซ่ึงไมมีความรูในอักษรเบรลลรับทราบขอความท่ีปรากฏ
ในพินัยกรรมนั้น ก็จะตองทําการแปล ดังนี้ พอจะถือไดวาเปนคูฉบับกันไดหรือไม เพราะหากถือ
เปนคูฉบับกันแลวก็จะไมถือวาเอกสารนั้นเปนสําเนา เพราะแทจริงแลวเอกสารที่ผูทําพินัยกรรม 
ทําข้ึนเปนอักษรเบรลลนั้นก็ไมใชขอความท่ีคัดลอกหรือถายจากตนฉบับ แตเปนตัวเอกสารนั้นเปน
ตนฉบับจริงๆ ท่ีผูทําพินัยกรรมทําข้ึนเอง ในช้ันศาลหรือในกระบวนการพิจารณานั้นจะใหน้ําหนัก
กับพินัยกรรมหรือเอกสารในลักษณะดังกลาวอยางไร เนื่องจากบทบัญญัติในเร่ืองพยานหลักฐานก็
ไมมีนิยามของพยานเอกสารไวเกี่ยวกับอักษรเบรลลท่ีคนตาบอดใชและไมมีแนวคําพิพากษาฎีกา 
ที่เกี่ยวของ ตางจากในตางประเทศ เชน กฎหมายพยานหลักฐานของเครือรัฐออสเตรเลียมีการ
กลาวถึงพยานเอกสาร5ใหหมายความรวมถึงการบันทึกขอมูล ซ่ึงมีแนวทางในการตีความใหรวมไป
ถึงการทําเอกสารโดยใชอักษรเบรลล6 ในขณะท่ีกฎหมายไทยและศาลไทยยังไมมีการกลาวถึง
ประเด็นนี้ ยอมสงผลกระทบตอเอกสารท่ีถูกทําข้ึนโดยใชอักษรเบรลล จะสามารถนํามาใชในการ
สืบพยานในช้ันพิจารณาไดหรือไม 
 ดังนั้น กฎหมายหรือแนวคําพิพากษาควรมีความชัดเจนในเร่ืองของพยานหลักฐานวาให
รวมถึงพินัยกรรมหรือเอกสารที่ทําเปนอักษรเบรลลหรือไม และจะถือเปนคูฉบับกับพินัยกรรมหรือ

                                                            
4  ประมวลวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 93. 
5  Evidence Act 1995 section 3 part 1 “document” means any record of information, and includes: 
  (a)  anything on which there is writing; or 
 (b)  anything on which there are marks, figures, symbols or perforations having a meaning for 

persons qualified to interpret them; or 
 (c)  anything from which sounds, images or writings can be reproduced with or without the aid of 

anything else; or 
 (d)  a map, plan, drawing or photograph. 
6  Evidence law in Australia: documentary evidence. Available at http://www.naa.gov.au/records-

management/strategic-information/standards/records-in-evidence/evidence-law-australia.aspx [March 9, 2015]. 

DPU



131 

เอกสารท่ีแปลเปนภาษาธรรมดาหรือใหเปนเพียงสําเนาเอกสารเทานั้น เพราะจะมีผลในเร่ืองของ
การนําสืบ น้ําหนักความนาเช่ือถือของพยานและอาจทําใหคนพิการตองเสียเปรียบ 
 
4.4 ปญหาพินัยกรรมตกคาง 
 สําหรับปญหาพินัยกรรมตกคางนี้ เปนผลจากการทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง
และพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ท่ีตองมีเจาหนาท่ีของรัฐเขามามีบทบาทในการทําพินัยกรรม 
กลาวคือ กรณีพินัยกรรมแบบฝายเมือง ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ประสงคจะใหอยูใน
พินัยกรรมของตนแกท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขต โดยแจงตอหนาพยานอยางนอยสองคน 
เจาหนาท่ีก็จะทําการจดขอความและอานใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟงแลวลงลายมือช่ือ เจาหนาท่ี
ก็จะเก็บรักษาพินัยกรรมนั้นไวในระบบโดยหามมิใหเปดเผยพินัยกรรมแกบุคคลใดกอนท่ีผูทํา
พินัยกรรมจะตาย สวนกรณีพินัยกรรมแบบเอกสารลับนั้น เปนพินัยกรรมที่ผูทําไดจัดทําพินัยกรรม
ท้ังฉบับ ลงลายมือช่ือในพินัยกรรมและปดผนึกแลวนําไปฝากไวกับท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงาน
เขตพรอมพยานอยางนอยสองคน จัดเปนเอกสารลับท่ีท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขตตอง 
เก็บรักษา และมอบใหทายาทของผูทําพินัยกรรมเม่ือทายาทมายื่นคําขอรับพินัยกรรม จากท่ีผูเขียน
ไดสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานเขตแหงหนึ่ง ซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดทําพินัยกรรม แมเจาหนาท่ี 
จะยังไมเคยพบคนพิการมาขอทําพินัยกรรมแตปญหาหนึ่งท่ีเจาหนาท่ีพบและเปนปญหาท่ีมีมาเปน
เวลายาวนานหลายสิบปคือ ปญหาพินัยกรรมท่ีไมมีผูรับหรือปญหาพินัยกรรมตกคางนั่นเอง ไมวา
จะเปนพินัยกรรมแบบเอกสารลับหรือพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง บางคร้ังผูทําพินัยกรรมทํา
พินัยกรรมไมวาจะเปนแบบเอกสารฝายเมืองหรือแบบเอกสารลับก็ตาม ผูทําพินัยกรรมไมไดบอก
แกทายาทหรือบุคคลใดใหทราบวาตนไดทําพินัยกรรมไวแลวและฝากไวยังท่ีวาการอําเภอหรือ
สํานักงานเขตใด เม่ือผูทําพินัยกรรมตาย ทายาทก็ไมทราบวาไดมีการทําพินัยกรรมไว ณ ท่ีวาการ
อําเภอหรือสํานักงานเขตใด หากเปนท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขตท่ีมีระบบทะเบียนบันทึกไว
ในคอมพิวเตอร เม่ือมีทายาทมาแจงถึงการตายก็จะทราบไดวาผูตายไดทําพินัยกรรมไว เฉพาะกรณี
ท่ีผูทําพินัยกรรมไดทําไวในท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขตเดียวกันกับท่ีทายาทมาแจงถึงการตาย 
แตหากทายาทแจงถึงการตายไวท่ีท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขตอ่ืน ซ่ึงผูทําพินัยกรรมไมได 
ทําพินัยกรรมไว เจาหนาท่ีก็จะไมทราบวาผูตายไดทําพินัยกรรมไวท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขต
ใดและฝายท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขตก็ไมทราบเชนกันวาผูทําพินัยกรรมไดตายไปแลว ทําให
พินัยกรรมท่ีถูกเก็บรักษาไวไมถูกเปดเผย ทายาทก็ไมทราบวามีพินัยกรรมอยู จึงจัดการแบงทรัพย
มรดกกัน พินัยกรรมที่เจาหนาท่ีของรัฐเก็บรักษาไวจึงไมมีผูมารับและในทางปฏิบัติเจาหนาท่ี 
ก็ไมทราบวาจะจัดการกับพินัยกรรมและเอกสารเหลานั้นอยางไร เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติให
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อํานาจในการจัดการ แมกระท่ังกฎกระทรวงท่ีมักจะมีขอปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ี ก็ไมไดกลาวถึง
พินัยกรรมตกคาง ปจจุบันนี้จึงมีพินัยกรรมตกคางตามอําเภอและสํานักงานเขตตางๆเปนจํานวนมาก 
จากสถิติเฉพาะพินัยกรรมท่ีทําไวตั้งแตป พ.ศ. 2477 จนถึงป พ.ศ. 2532 เฉพาะเขตพระนคร มีตกคาง
อยูประมาณ 334 ฉบับ7 ท้ังท่ีทรัพยมรดกก็ถูกแบงไปหมดแลว ท้ังนี้ ท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงาน
เขตก็ยังคงตองเก็บรักษาไวและไมอาจนําไปเปดเผยหรือนําไปทําลายได ท้ังท่ีทางอําเภอหรือ
สํานักงานไดสงบันทึกสอบถามการมีชีวิตอยูหรือถึงแกกรรมของผูทําพินัยกรรม บางคนมีการตอบ
รับและแจงวาไดจัดสรรแบงกันเปนท่ีเรียบรอยแลว ในขณะท่ีผูทําพินัยกรรมบางคนไดแจงวาได
จําหนายทรัพยนั้นไปแลว จึงเปนท่ียุงยากพอสมควร8 เนื่องจากระบบการเก็บบันทึกพินัยกรรมที่มี
เจาหนาท่ีของรัฐมาเกี่ยวของนี้ ไมเปนระบบเปดท่ีใชท่ัวกันระหวางอําเภอหรือสํานักงานเขตท่ัว
ประเทศ แมมีการจัดเก็บขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรแตไมไดเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ จะเปน
ระบบภายในของแตละอําเภอหรือแตละสํานักงานเขต ไมวาจะเปนตัวเจาหนาท่ีของรัฐหรือทายาท
ท่ีมาแจงการตาย ก็ไมอาจทราบไดวาผูทําพินัยกรรมไดทําพินัยกรรมไวหรือไมและทําไวท่ีใด ซ่ึง
ผูทําพินัยกรรมเองอาจไมไดแจงทายาทคนใดเลย ก็จะยิ่งทําใหพินัยกรรมนั้นไมมีผูนําไปเปดเพื่อ
จัดสรรทรัพยมรดกตามความประสงคของผูทําพินัยกรรม แมวาจะนําคอมพิวเตอรมาจัดเก็บขอมูล
แตหากยังไมมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางอําเภอและสํานักงานเขตท่ัวประเทศ ปญหาพินัยกรรม
ตกคางก็ไมอาจหมดลงได 
 การท่ีไมมีกฎหมายหรือขอปฏิบัติใหเจาหนาท่ีของรัฐจัดการกับพินัยกรรมท่ีตกคางและ
ในสวนระบบของทางภาครัฐท่ีเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและการจัดเก็บพินัยกรรมยังไมมีการ
เช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ พินัยกรรมท่ีผูทําพินัยกรรมทําหรือฝากไวกับท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงาน
เขตก็คงจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ และการแบงทรัพยสินของผูทําพินัยกรรมก็จะไมเปนไปตาม
เจตนาที่แทจริง อันเปนปญหาท่ีเร้ือรังมานาน สมควรท่ีจะมีบทบัญญัติเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
 
4.5 ปญหาผูรับพินัยกรรมท่ีเปนคนพิการกับการจัดการทรัพยมรดก 
 กรณีท่ีผูรับพินัยกรรมเปนคนพิการ ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดหามมิใหคนพิการ
เปนผูรับพินัยกรรม หากผูทําพินัยกรรมไดระบุยกทรัพยสินใดแกคนพิการ ผูนั้นยอมไดรับทรัพย
ดังกลาวตามความประสงคของผูทําพินัยกรรม อยางไรก็ตาม การท่ีเขารับทรัพยตามพินัยกรรมน้ัน 
มิใชวานําพินัยกรรมไปยื่นตอหนวยงานใดๆ เชน สํานักงานท่ีดิน ธนาคารพาณิชย เปนตน แลวจะ
สามารถรับทรัพยสินตามท่ีระบุไวในพินัยกรรมได ผูท่ีเปนผูรับพินัยกรรมยังตองดําเนินการตางๆ
                                                            

7 จาก พินัยกรรมตกคาง, โดย  นุชทิพย ป. บรรจงศิลป, 2532, สุทธิปริทัศน, น.101. 
8  แหลงเดิม. 
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ตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยบัญญัติ โดยหลักสําคัญคือ การต้ังผูจัดการมรดก ท้ังท่ีตั้งข้ึน
โดยพินัยกรรมหรือโดยคําส่ังศาล ทรัพยสินบางอยางท่ีตองดําเนินการจดทะเบียนสิทธิตอพนักงาน
เจาหนาท่ี เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเจาของกรรมสิทธ์ิ เชน อสังหาริมทรัพย เรือ แพ และสัตวพาหนะ 
ซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีไมยอมจดทะเบียนให หรือกรณีเงินฝากในธนาคาร หากผูฝากเงินตาย ธนาคาร
ไมอาจรูวาใครเปนทายาทท่ีแทจริง แมจะมีพินัยกรรมมาแสดงก็ตาม ก็ไมอาจทราบไดแนชัดวาเปน
พินัยกรรมจริงหรือไม ในทางปฏิบัติธนาคารจะไมยอมใหถอนเงินฝากนั้นจนกวาจะมีคําส่ังศาลต้ัง
ผูจัดการมรดกไปแสดง เปนตน 
 เม่ือพินัยกรรมระบุใหคนพิการเปนผูรับพินัยกรรม คนพิการผูนั้นก็จะตองดําเนินการ
ตางๆ เพ่ือจะไดรับทรัพยสินตามพินัยกรรม ถาทรัพยท่ีเปนสังหาริมทรัพยก็คงจะไมตองยุงยากนัก 
เพราะสามารถรับมาไดโดยไมติดขัดอะไร แตหากเปนเงินฝากในธนาคารหรือเปนอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวขางตน ก็จะตองมีการดําเนินการเพ่ือใหมีการตั้งผูจัดการมรดกและใหไดมาซ่ึงคําส่ังศาล 
ดังนี้ หากเปนคนสภาพรางกายสมบูรณก็คงจะเปนการไมยากนักท่ีจะตองดําเนินการ ติดตอ จัดต้ัง
ทนายความเพ่ือปรึกษา แตหากเปนคนพิการก็คงจะลําบากไมนอย หากเปนคนพิการที่พอจะ
ชวยเหลือตัวเองไดบางหรือเปนคนพิการที่มีผูดูแล ก็คงจะพอชวยดําเนินการตางๆแทนคนพิการซึ่ง
เปนผูรับพินัยกรรมได แตหากเปนคนพิการท่ีไมมีผูดูแลหรือเปนคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
หรือออทิสติก หรือเปนคนพิการทางสติปญญาการเรียนรูท่ีไมมีผูพิทักษหรือผูดูแล เชน กรณีเปน
เด็กออทิสติกหรือเปนคนพิการทางสติปญญาท่ีมีพอแมเปนผูดูแล ไมมีญาติพี่นอง หากพอแมซ่ึงเปน
ผูดูแลตายลงโดยทําพินัยกรรมยกทรัพยสินใหแกเด็กพิการนั้น จะดําเนินการอยางไร หรือกรณีเปน
คนพิการท่ีบรรลุนิติภาวะแลวไมมีผูดูแล จะดําเนินการเพ่ือใหไดทรัพยสินตามพินัยกรรมอยางไร 
เนื่องจากคนพิการมีอุปสรรคในสภาพรางกายท่ีบกพรอง การติดตอส่ือสารหรือการเดินทางไป
หนวยงานตางๆ อาจไดรับความยากลําบาก ไมสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและการจัดหา
ทนายความเพ่ือดําเนินการจัดต้ังผูจัดการมรดกในชั้นศาล อีกท้ังยังมีปญหาในเร่ืองการสื่อสารท่ีคน
พิการจะตองจัดหาลามดวยตนเอง เพราะสวนใหญในแตละหนวยงานไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนยอมไมมีลามภาษามือหรืออุปกรณท่ีจะอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ 
 การดําเนินคดีในช้ันศาลสําหรับคนพิการนั้น นอกจากจะมีสภาพรางกายท่ีเปนอุปสรรค
แลว การดําเนินคดีในแตละคร้ังยอมมีคาใชจาย ซ่ึงผูพิการไมไดมีรายไดมากมาย แมหนวยงานหรือ
บริษัทเอกชนในปจจุบันจะมีการเพิ่มอัตราจางงานคนพิการ แตก็ยังอยูในจํานวนท่ีนอยมากและ
รายไดก็มีจํานวนไมมากนัก ดังนี้ หากคนพิการเปนผูรับพินัยกรรมก็ยังไมสามารถท่ีจะไดรับทรัพย
มรดกไดโดยงาย แมในปจจุบัน คนพิการที่มีคดีความและตองดําเนินคดีในช้ันศาล จะมีสิทธิขอ
ความชวยเหลือ โดยภาครัฐจะใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความวาตางแกตาง
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ใหแกคนพิการท่ีมีฐานะยากจน และไมไดรับความเปนธรรม ตามมาตรา 20 (5) แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก็ตาม และมีกองทุนยุติธรรมท่ีจะคอยใหความ
ชวยเหลือกับคนพิการในเร่ืองเงินคาใชจายตางๆระหวางดําเนินคดี เชน เงินประกัน เปนตน โดย
ติดตอขอความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม แตก็ไมใชวาจะไดรับความชวยเหลือภายในเวลา
อันรวดเร็ว เพราะมีข้ันตอน ระเบียบท่ีตองปฏิบัติ อีกท้ังยังมีเง่ือนไขท่ีจะไดรับความชวยเหลือ เชน 
ตองไมเคยย่ืนคําขอหรือไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงหากมีบุคคลเขาชวยเหลือแลวก็ไม
อาจไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ เปนตน 
 ดังนั้น เม่ือคนพิการถูกระบุใหเปนผูรับพินัยกรรม หากเปนทรัพยสินท่ีตองมีคําส่ังศาล
ไปแสดง ผูรับพินัยกรรมก็ตองดําเนินการทางช้ันศาลเพ่ือจัดต้ังผูจัดการมรดก ซ่ึงการดําเนินการ
เหลานี้ลวนแลวแตมีอุปสรรคแกคนพิการ ไมวาจะมีสาเหตุมาจากสภาพรางกายหรือทุนทรัพย แมจะ
มีหนวยงานและกองทุนชวยเหลือ แตยังขาดการประชาสัมพันธรวมท้ังสถานท่ีในการติดตอก็ไมได
มีอยูท่ัวประเทศ เม่ือเกิดปญหาดังกลาว คนพิการจึงเลือกท่ีจะนิ่งเฉยและยอมรับสภาพความไมเปน
ธรรมนั้น 
 
4.6 ปญหาเก่ียวกับสิทธิในการเขาเก่ียวของกับพินัยกรรม 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1670 บัญญัติหามมิใหบุคคลท่ีหูหนวก 
เปนใบ หรือตาบอดท้ังสองขางเปนพยานในการทําพินัยกรรม ในกรณีของการหามมิใหผูท่ีตาบอด
ท้ังสองขางเปนพยานนั้น เปนขอหามท่ีมีความสมเหตุสมผล เนื่องดวยหลักสําคัญของการเปนพยาน
ในพินัยกรรม คือจะตองอยูในขณะท่ีมีการทําพินัยกรรมและมองเห็นวาไดมีการทําพินัยกรรม 
กันจริง ซ่ึงในกฎหมายตางประเทศ ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐหลุยสเซียนา หรือเครือรัฐ
ออสเตรเลีย รัฐนิวเซาทเวลส ก็มีบทบัญญัติหามมิใหคนตาบอดเปนพยานในพินัยกรรม โดย
กฎหมายรัฐหลุยสเซียนานอกจากจะหามมิใหคนพิการท่ีตาบอดเปนพยานแลว ยังมีบทบัญญัติท่ีหาม
คนหูหนวกเปนพยานในพินัยกรรมเชนเดียวกับกฎหมายพินัยกรรมของไทย อยางไรก็ตาม กฎหมาย
ของรัฐนิวเซาทเวลสกลับใหความสําคัญเพียงวา ผูซ่ึงไมสามารถเปนพยานในพินัยกรรมไดนั้น 
ไดแก ผูซ่ึงไมอาจมองเห็นได โดยไมไดกลาวถึงคนพิการประเภทอ่ืน จะเห็นไดวากฎหมายของ
เครือรัฐออสเตรเลียนั้นเปดกวางและใหโอกาสคนพิการไดมีสิทธิเทาเทียมกับคนท่ีมีรางกายสมบูรณ 
เนื่องจากการเปนพยานในพินัยกรรมน้ัน หลักสําคัญคือการไดอยูในขณะทําพินัยกรรมและเห็นวา
ไดมีการทําพินัยกรรมกันจริง ดังนั้น การที่หามมิใหคนพิการประเภทอ่ืน เชน หูหนวกหรือเปนใบ 
เปนพยานในพินัยกรรม ดูจะเปนการจํากัดสิทธิของคนพิการ ท้ังท่ีไมจําเปนท่ีจะตองบัญญัติหาม 
เพราะแมจะพิการทางการพูดหรือการไดยิน แตก็ยังมองเห็นวาไดมีการทําพินัยกรรม ณ ขณะนั้น
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จริง การบัญญัติกฎหมายหามคนพิการหูหนวก เปนใบ เปนพยานในพินัยกรรมจึงเปนบทบัญญัติ 
ท่ีไมเปนธรรมแกคนพิการ 
 ในกรณีของการเปนผูจัดการมรดก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัติ
หามมิใหคนพิการเปนผูจัดการมรดก แตบัญญัติหามมิใหบุคคลซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ บุคคล
วิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลส่ังใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ และบุคคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคน
ลมละลาย เปนผูจัดการมรดก ดังนั้น คนพิการจึงเปนผูจัดการมรดกได อยางไรก็ตาม การดําเนินการ
ตางๆ ในฐานะผูจัดการมรดก คนพิการก็อาจปฏิบัติหนาท่ีไดไมสะดวกนัก เนื่องจากมีสภาพรางกาย
ท่ีเปนอุปสรรค แมกฎหมายจะใหความเปนธรรมแกคนพิการในการเปนผูจัดการมรดก แตในทาง
ปฏิบัตินั้นอาจไมไดรับความสะดวก แมแตการทํากิจกรรมหรือทําธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ
ในฐานะสวนตัว ยังตองประสบกับทัศนคติของบุคคลทั่วไปท่ีมองวาคนพิการเปนคนเสมือน 
ไรความสามารถ ซ่ึงจะตองมีผูดูแล ดําเนินการตางๆ แทน ท้ังท่ีคนพิการมีศักยภาพในการดําเนิน
กิจการตางๆ ไดดวยตนเอง แมจะลาชาหรือมีอุปสรรคอันเนื่องจากสภาพรางกาย แตโดยแทท่ีจริง
แลว คนพิการเหลานั้นสามารถจัดการงานตางๆ ไดดวยตนเอง ท้ังนี้ ในปจจุบันภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีแนวการดําเนินงานหรือนโยบายในการปฏิบัติตอคนพิการเทาเทียมกับคนสภาพ
รางกายปกติ แตในทางปฏิบัตินั้น คนพิการยังคงพบอุปสรรคเดิมคือบุคคลท่ัวไปไมเช่ือวาคนพิการ
จะดําเนินการน้ันไดดวยตนเอง ทําใหคนพิการเสียโอกาสและตองใหบุคคลอ่ืนมาทําแทน เนื่องจาก
หนวยงานตางๆ ยังไมเช่ือในศักยภาพหรือเห็นวาหากทําไปแลวก็จะไมเปนผล เพราะควรใหญาติ 
พี่นองหรือคนดูแลเปนผูทําการแทน 
 ในการท่ีคนพิการจะเขาไปเกี่ยวของกับพินัยกรรมไมวาในฐานะพยานหรือผูจัดการ
มรดก มักจะมีบทบัญญัติหามหรือถูกสังคมท่ีมีทัศนคติตอคนพิการวาเปนบุคคลซ่ึงไมมีศักยภาพ
เพียงพอท่ีจะเปนพยานหรือผูจัดการมรดก ท้ังท่ีในความเปนจริงแลวคนพิการซ่ึงมีระดับความพิการ
ไมมากนักก็สามารถจัดการงานตางๆ ไดดวยตนเองรวมท้ังการเปนพยานในพินัยกรรมหรือผูจัดการ
มรดกได 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  
 การทําพินัยกรรมเปนนิติกรรมท่ีมีความสําคัญอยางหนึ่ง เม่ือบุคคลถึงแกความตาย 
ทรัพยมรดกยอมตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว แตหากผูทําพินัยกรรมได
แสดงเจตนาทําพินัยกรรมไวใหแกผูรับพินัยกรรม อันเปนการตระเตรียมการตางไวในระหวางท่ียังมี
ชีวิตอยู ซ่ึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง ในการที่จะทําคําส่ังคร้ังสุดทายในเร่ืองทรัพยสินหรือการ
ตางๆ โดยการทําพินัยกรรมอาจสงผลกระทบตอบุคคลหลายฝายท่ีมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับ
ผูทําพินัยกรรม มีคดีความหลายคดีท่ีเปนผลมาจากการมีขอพิพาทขัดแยงกัน อันเกิดจากผลกระทบ
ในเชิงผลประโยชนจากการตกทอดทรัพยมรดก และการทําพินัยกรรมเพ่ือจัดการตางๆ ไวลวงหนา
นี้เองท่ีอาจเปนขอสรุปของความขัดแยง หรือในทางตรงกันขาม การทําพินัยกรรมอาจเปนจุดเร่ิมใน
การหยิบยกประเด็นความสมบูรณหรือไมสมบูรณของพินัยกรรมมาเปนขออางขอเถียงเพ่ือ
ประโยชนจากทรัพยในพินัยกรรม 
 คนพิการเปนมนุษยซ่ึงมีคุณคาไมนอยไปกวาคนท่ัวไปในสังคม ความพิการอาจเกิดข้ึน
แกบุคคลโดยกําเนิดหรือเพิ่งจะเกิดข้ึนเนื่องจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บปวย บุคคลหนึ่งๆ ยอมมี
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากการทํามาหาได คนพิการก็เชนเดียวกัน ยอมตองการท่ีจะจัดสรรทรัพยสิน
ของตนใหแกทายาทเพื่อใหเปนไปตามความประสงค การทําพินัยกรรมจึงเปนนิติกรรมท่ีคนพิการ 
มีสิทธิท่ีจะทําได อันเปนหนึ่งในการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) เฉกเชน 
เดียวกับคนท่ัวไปในสังคมท่ีมีรางกายสมบูรณ ยอมมีอิสระในการดําเนินชีวิต ปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน ตัดสินใจจัดการทรัพยสินของตน และไมมีกฎหมายใดท่ีบัญญัติหามมิใหคนพิการ 
ทําพินัยกรรม ในปจจุบัน ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยของเรามีพัฒนาการในเชิงกฎหมายและ
นโยบายดานคนพิการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลท่ีมีความแตกตาง ประเทศไทย
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 นับเปน
นวัตกรรมทางกฎหมายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีสาระทั้งในดานการ
กําหนดมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางกลไกเพื่อการคุมครองคนพิการ
ในเชิงนโยบายไวในกฎหมาย เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิ และโอกาสการคุมครองจากรัฐ โดยใหคน
พิการไดเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ จากส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ 
ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือจากรัฐ ซ่ึงเปนการดําเนินงานภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
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คนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) ท่ีนับวาเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศท่ีมีความสําคัญและมีผลตอการกําหนดนโยบายดานคนพิการของประเทศไทย 
 
5.1 บทสรุป 
 จากการท่ีผูเขียนไดทําการศึกษาในเร่ืองปญหาในการใชสิทธิของคนพิการในการ 
ทําพินัยกรรมและเปนผูรับพินัยกรรม พบวาเกิดปญหาหรือขอจํากัดบางประการแกคนพิการทั้งใน
ฐานะของผูทําพินัยกรรมและผูรับพินัยกรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เร่ืองพินัยกรรมนั้น 
มีบทบัญญัติในเร่ืองแบบของพินัยกรรมถึง 5 แบบ ไดแก พินัยกรรมแบบธรรมดา พินัยกรรมแบบ
เขียนดวยตนเองทั้งฉบับ พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง พินัยกรรมแบบเอกสารลับและพินัยกรรม
แบบทําดวยวาจา แมวาจะมีแบบพินัยกรรมที่หลากหลายใหผูทําพินัยกรรมเลือกทําและปฏิบัติตาม
วิธีการของแตละแบบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หากผูทําพินัยกรรมไมทําตามแบบ พินัยกรรม
ดังกลาวก็จะตกเปนโมฆะ จะเห็นไดวาบทบัญญัติสวนใหญมุงท่ีจะใชแกผูทําพินัยกรรมท่ีมีสภาพ
รางกายสมบูรณ โดยมีการกลาวถึงผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการเพียงเล็กนอย ซ่ึงไมครอบคลุม
และไมเพียงพอตอความพิการที่มีอยูหลากหลาย ดังจะเห็นไดจากการแยกประเภทของความพิการ
ตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท่ีจําแนกความพิการได 6 ประเภท หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ จําแนกประเภทของคนพิการไวถึง 9 ประเภท และเนื่องจากความหลากหลาย
ของความพิการนั่นเอง อันเปนเหตุใหผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการเกิดปญหาหรือมีขอจํากัดใน
การทําพินัยกรรมบางแบบตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนด 
 5.1.1 ปญหาเกี่ยวกับผูทําพินัยกรรมท่ีเปนผูพิการกับพินัยกรรมแบบตางๆ ตามกฎหมายไทย 
ประเด็นปญหาขอจํากัดในการทําพินัยกรรมตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดนั้น มีสาเหตุจากลักษณะ
ของพินัยกรรมสามประการ ไดแก การทําพินัยกรรมจะตองเปนการกําหนดการเผ่ือตายตามมาตรา 
1646 และตองเปนคําส่ังสุดทายของผูทําพินัยกรรมตามมาตรา 1647 อีกท้ังผูทําพินัยกรรมจะตองทํา
ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 1648 จากลักษณะของพินัยกรรมดังกลาว ทําใหผูทํา
พินัยกรรมตองทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว แตเนื่องจากผูทําพินัยกรรมเปนคนพิการ จึงทําให
เกิดขอจํากัดบางประการในการทําพินัยกรรมตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด ดังตอไปนี้ 
 กรณีพินัยกรรมแบบธรรมดาตามมาตรา 1656 แมวาพินัยกรรมดังกลาวจะไมมี
บทบัญญัติใหผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยตนเอง โดยผูทําพินัยกรรมอาจทําพินัยกรรมโดยการแจง
ขอความใหบุคคลอ่ืนเขียนหรือพิมพตามท่ีตนตองการ สําหรับผูทําพินัยกรรมท่ีมีความพิการทางการ
เห็นก็สามารถแจงขอความแกบุคคลอ่ืนใหบันทึกตามท่ีตนตองการ หรือเปนผูพิมพพินัยกรรมดวย
ตนเองก็ได โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับผูพิการทางการเห็น กลาวคือ เม่ือพิมพขอความ
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ใดๆ แลว โปรแกรมก็จะอานทวนขอความท่ีผูพิมพไดพิมพลงไป ทําใหผูพิการทางการเห็นสามารถ
ทําพินัยกรรมไดดวยตนเอง แตอยางไรก็ตาม ปญหาในการทําพินัยกรรมแบบธรรมดาสําหรับ 
ผูพิการทางการเห็นหรือผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือสภาพรางกายคือ ปญหาการลงลายมือชื่อ 
อันเนื่องมาจากสภาพรางกาย แมวาผูพิการทางการเห็นจะสามารถลงลายมือช่ือได แตก็ไมสามารถ
ลงลายมือช่ือไดเหมือนเดิมทุกคร้ัง และสําหรับผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือสภาพรางกายท่ี 
ไมสามารถลงลายมือช่ือได เนื่องจากไมมีมือหรือมือใชการไมได บุคคลเหลานี้สามารถใชลายพิมพ
นิ้วมือและมีพยานรับรองสองคนแทนการลงลายมือช่ือไดตามมาตรา 1665 แตหากผูพิการทางสภาพ
รางกายท่ีไมมีมือหรือนิ้วมือ หรือกรณีผูทําพินัยกรรมเปนโรคเร้ือนท่ีไมมีลายนิ้วมือ ดังนี้ ผูทํา
พินัยกรรมดังกลาวก็จะไมสามารถลงลายมือช่ือและลายพิมพนิ้วมือในพินัยกรรมไดเลย เพราะ
กฎหมายกําหนดใหการลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวดวยสองคนเทานั้น  
จึงจะเสมอกับการลงลายมือช่ือ ผูทําพินัยกรรมไมสามารถใชแกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมาย
อ่ืนทํานองเชนวานั้นตามมาตรา 9 แทนการลงลายมือช่ือในพินัยกรรม หรือหากผูทําพินัยกรรมใช
อวัยวะอ่ืนในการลงลายมือช่ือ เชน ปากหรือเทา ในการคาบหรือหนีบปากลงลายมือช่ือ จะถือเปน
การลงลายมือช่ือตามกฎหมายหรือไม จะเห็นไดวาประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติท่ีเพียงเกี่ยวกับการ
ลงลายมือช่ือท่ีผูทําพินัยกรรมไมสามารถทําได 
 ซ่ึงแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงในเ ร่ืองพินัยกรรมของรัฐหลุยส เ ซียนา 
สหรัฐอเมริกา ขอ 1578-1580.1 ซ่ึงกลาวถึงพินัยกรรมฝายเมืองในกรณีตางๆ ไดแก กรณีผูทํา
พินัยกรรมท่ีรูหนังสือและสามารถมองเห็นแตไมสามารถลงลายมือช่ือได กรณีผูทําพินัยกรรมท่ีไมรู
หนังสือหรือบกพรองทางการเห็นไมวาจะสามารถลงลายมือช่ือไดหรือไมก็ตาม กรณีผูทํา
พินัยกรรมไมรูหนังสือหรือบกพรองทางการเห็นแตมีความรูในเร่ืองอักษรเบรลล (Braille)ไมวาผูทํา
พินัยกรรมจะสามารถลงลายมือช่ือไดหรือไมก็ตาม และกรณีผูทําพินัยกรรมเปนคนหูหนวกหรือท้ัง
หูหนวกและตาบอดไมวาจะสามารถลงลายมือช่ือไดหรือไมก็ตาม สําหรับผูทําพินัยกรรมท่ีไม
สามารถลงลายมือช่ือไดไมวาจะเนื่องจากความไมรูหนังสือหรือมีสภาพรางกายท่ีไมสมบูรณ 
กฎหมายกําหนดใหผูทําพินัยกรรมจะตองประกาศหรือแสดงเจตนาใหชัดแจงแลวประทับตราหรือ
ทําใหเกิดรอยประทับในท่ีซ่ึงจะตองลงลายมือช่ือ หากผูทําพินัยกรรมไมสามารถประทับตราไดก็
อาจใหบุคคลอ่ืนชวยประทับตราหรือลงลายมือช่ือแทน โดยบุคคลดังกลาวอาจเปนหนึ่งในพยาน
หรือโนตารีก็ได ในกรณีนี้คําประกาศของผูทําพินัยกรรมจะตองมีการระบุวาผูทําพินัยกรรมได
ประกาศหรือแสดงเจตนาไวแลววาไมสามารถลงลายมือช่ือไดอันมีสาเหตุจากความบกพรองของ
รางกาย โดยคําประกาศนี้จะตองทําเปนภาษาเขียนเทานั้น หามทําคําประกาศในรูปอักษรเบรลล 
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 นอกจากนี้ กฎหมายมรดก (The Succession Act 2006) ของรัฐนิวเซาทเวลส เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ในขอ 6 วาดวยเร่ืองการมีผลสมบูรณของพินัยกรรม ผูทําพินัยกรรมจะตองลงลายมือช่ือ
ดวยตนเอง หรือบุคคลซ่ึงผูทําพินัยกรรมมอบหมายใหลงลายมือช่ือแทนตน โดยกระทําตอหนาผูทํา
พินัยกรรม และเปนลายมือช่ือซ่ึงผูทําพินัยกรรมรับทราบในขณะท่ีอยูตอหนาพยานอยางนอยสอง
คนในขณะนั้น และพยานอยางนอยสองคนน้ันไดรับรูและลงลายมือช่ือในพินัยกรรมตอหนาผูทํา
พินัยกรรม ซ่ึงแตกตางจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงลายมือช่ือในพินัยกรรมของไทยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีไมมีบทบัญญัติใหผูทําพินัยกรรมสามารถมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลง
ลายมือช่ือแทนตนไดเลย อีกท้ังกฎหมายผูปกครองคนพิการ (The Guardianship Act 1987) ของรัฐ
นิวเซาทเวลส ใหอํานาจผูปกครองคนพิการ (Guardian) ในการชวยตัดสินใจในเร่ืองทรัพยสินและ
การทําพินัยกรรม ทําใหคนพิการเกิดความสะดวกในการทําพินัยกรรมมากยิ่งข้ึน 
 กรณีพินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1657 บัญญัติไวอยางชัดแจงวาจะตองเขียนดวยมือตนเอง ซ่ึงบทบัญญัตินี้ทําใหผูท่ีมีความพิการ
ทางการเห็นและผูท่ีมีความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือสภาพรางกาย ไมสามารถทําพินัยกรรม
ตามบทบัญญัตินี้ไดเลย เนื่องจากมีสภาพรางกายท่ีไมอาจใชอวัยวะคือ มือ ในการเขียนขอความ
ตางๆ ได บทบัญญัติดังกลาวจึงไมอาจนํามาใชกับผูท่ีมีความพิการทางการเห็นและผูท่ีมีความพิการ
ทางการเคล่ือนไหวหรือสภาพรางกาย และไมมีบทบัญญัติใดในเร่ืองพินัยกรรมท่ีกลาวถึงผูท่ีมี 
ความพิการดังกลาว โดยเฉพาะในปจจุบันจะเห็นไดวาคนพิการมีศักยภาพในการทําการตางๆ ได
เชนเดียวกับบุคคลมีท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณ ผูท่ีมีความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือสภาพ
รางกายนั้น มักจะพยายามพัฒนาตนเองใหสามารถใชอวัยวะอ่ืนๆในการเขียนหรือวาดรูปตางๆแทน
การใชมือ เชน กรณีผูพิการท่ีไมมีมือ ก็จะสามารถใชอวัยะอ่ืนๆในการจับปากกาเขียนขอความหรือ
วาดรูปตางๆได เชนนี้ หากผูทําพินัยกรรมที่มีความพิการ ขาดอวัยะคือมือไป แตสามารถใชปากกา
คาบหรือใชเทาหนีบปากกาเขียนขอความลงในพินัยกรรมนั้น จะสามารถมีผลไดหรือไม เนื่องจาก
ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายและไมมีคําพิพากษาท่ีเปนบรรทัดฐานในเร่ืองดังกลาวไวเลย หากมี
กรณีเหลานี้เกิดข้ึน จะถือเปนพินัยกรรมแบบเขียนดวยตนเองท้ังฉบับตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยไดหรือไม สําหรับผูท่ีมีความพิการทางการเห็น ก็จะไดรับการเรียนการสอนในเร่ืองการ
ใชอักษรเบรลลในการอาน การเขียน และส่ือสาร จากการท่ีไดสัมภาษณนิติกรแหงสมาคมคน 
ตาบอดแหงประเทศไทย ไดใหสัมภาษณวา หากเปนคนท่ีมีความพิการทางการเห็น เม่ือไดเขารับ
การศึกษาท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดแลว ก็จะไดรับการฝกฝนใหใชอักษรเบรลลในการอานและการ
เขียน ตําราหนังสือเรียนก็จะถูกจัดทําข้ึนเปนอักษรเบรลล การทําการบานตางๆ ก็จะถูกทําข้ึนโดยใช
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อักษรเบรลล ทําใหผูท่ีมีความพิการทางการเห็นในปจจุบันสามารถใชอักษรเบรลลในการส่ือสารกัน
อยางแพรหลายเฉกเชนเดียวกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนั่นเอง 
 ซ่ึงแตกตางจากบทบัญญัติในเร่ืองพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพงของรัฐ
หลุยสเซียนา สหรัฐอเมริกา ในขอ 1579 และขอ 1580 ซ่ึงบัญญัติถึงพินัยกรรมฝายเมือง กรณีท่ีผูทํา
พินัยกรรมมีสภาพรางกายท่ีบกพรองทางการเห็นและกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมบกพรองทางการเห็นแต
มีความรูความเขาใจในเร่ืองอักษรเบรลล ไมวาผูนั้นจะสามารถลงลายมือชื่อไดหรือไมก็ตาม 
สําหรับกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมบกพรองทางการเห็น ผูท่ีเขียนพินัยกรรมจะตองอานออกเสียงขอความ
ตอหนาผูทําพินัยกรรม โนตารีและพยานท้ังสองคน พยานทั้งสองคนรวมท้ังโนตารีในกรณีท่ีโนตารี
ไมใชผูอานออกเสียงดังกลาวจะตองทําสําเนาพินัยกรรมตามท่ีผูอานไดอานออกเสียงใหฟง หลังจาก
การอานนั้น ผูทําพินัยกรรมจะตองประกาศหรือแสดงเจตนาตอโนตารีและพยานท้ังสองคนวาไดยิน
การอานขอความดังกลาวและนิติกรรมนั้นเปนพินัยกรรมของตน และในกรณีท่ีผูทําพินัยกรรม
บกพรองทางการเห็นแตมีความรูความเขาใจในเร่ืองอักษรเบรลล สามารถที่จะทําพินัยกรรมฝาย
เมืองในรูปแบบอักษรเบรลลได ในขณะท่ีอยูตอหนาโนตารีและพยานท้ังสองคน ผูทําพินัยกรรม
จะตองประกาศหรือแสดงเจตนาวาพินัยกรรมท่ีถูกเขียนเปนอักษรเบรลลนี้เปนพินัยกรรมของตน 
 กรณีพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1658 ซ่ึงกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐเขามาเกี่ยวของในการทําพินัยกรรม ทําใหพินัยกรรมดังกลาว
เกิดความนาเช่ือถือวาหากทําแลวยอมจะมีผลตามกฎหมายอยางแนนอน อยางไรก็ตาม จากการ
สัมภาษณนิติกรสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ในทางปฏิบัติแลว เม่ือผูท่ีมีความพิการทางการ
เห็นไปขอทําพินัยกรรมยังท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขต มักจะไมไดรับความรวมมือจาก
เจาหนาท่ี โดยสวนใหญแลวเจาหนาท่ีจะปฏิเสธไมรับทําให เพราะเห็นวาเปนคนพิการ การจัดการ
ทรัพยสินควรจะใหญาติพี่นองหรือผูดูแลคนพิการเปนผูจัดการแทน ทําใหคนพิการรูสึกวาตนไมได
รับความเปนธรรมเทาท่ีควร และเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนการเลือกปฏิบัติขัดกับอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิคนพิการซ่ึงประเทศไทยเปนรัฐภาคี ซ่ึงอนุสัญญาดังกลาวมีสาระสําคัญคือการขจัดการ
เลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอคนพิการ เม่ือเจาหนาของรัฐปฏิเสธที่จะทําพินัยกรรมใหแกตน จึงตอง
ทําพินัยกรรมแบบธรรมดาไดเทานั้น และตองพบกับปญหาดังท่ีไดกลาวขางตน รวมไปถึงปญหา
การจัดหาพยานในพินัยกรรมดังท่ีจะไดกลาวตอไป 
 จากการใหสัมภาษณของนิติกรแหงสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยดังกลาว 
สอดคลองกับการใหสัมภาษณของเจาพนักงานปกครองชํานาญการ สํานักงานเขตบางกะป คือ หาก
มีคนพิการมายื่นคํารองขอทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง ทางเจาหนาท่ีก็จะปฏิเสธและแนะนํา
ใหผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการนั้น ทําพินัยกรรมดวยตนเองในแบบธรรมดา เพราะเจาหนาท่ี 
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ไมทราบถึงขอปฏิบัติตอคนพิการที่แทจริง เนื่องจากไมมีกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับคนพิการกับการ 
ทําพินัยกรรมท่ีชัดแจง และเกรงวาหากไดมีการทําพินัยกรรมดังกลาวใหแลว จะทําใหเกิดผล
กระทบในภายหลัง เชน เจาหนาท่ีจะตองไปเปนพยานในช้ันศาลเพ่ือพิสูจนความถูกตองแทจริงของ
พินัยกรรมดังกลาว หรือหากมีการทําพินัยกรรมใหแลว พินัยกรรมดังกลาวอาจไมสมบูรณ เนื่องจาก
ผูทําพินัยกรรมมีความบกพรองทางรางกาย เปนบุคคลท่ีตองมีผูดูแลจัดการงานตางๆ ให 
 ในประเด็นนี้ ประมวลกฎหมายแพง เร่ืองพินัยกรรมของรัฐหลุยสเซียนา สหรัฐอเมริกา 
ในขอ 1580.1 ไดกลาวถึงผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการจะตองไดรับความสะดวกในการทํา
พินัยกรรมไวอยางชัดแจง ผูทําพินัยกรรมที่หูหนวกหรือหูหนวกและตาบอด สามารถทําพินัยกรรม
ฝายเมืองได โดยจะตองไดรับความสะดวกจากการใชภาพพิมพขนาดใหญ การจัดทําอักษรเบรลล 
หรือการมีลามภาษามือ คอยใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกผูทําพินัยกรรม เพื่อใหคน
พิการมีสามารถทําพินัยกรรมไดเฉกเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป โดยไมไดรับการปฏิเสธจากเจาหนาท่ี
หรือหนวยงานตางๆ อันเนื่องมาจากความแตกตางของสภาพรางกาย เพราะเม่ือผูท่ีมีความบกพรอง
ทางรางกายไดรับความชวยเหลือ ไมวาจะเปนการจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณตางๆ หรือลามภาษามือ 
เม่ือมีส่ิงเหลานี้แลว บุคคลดังกลาวก็จะไมใชคนพิการ เนื่องจากสามารถกระทําการตางๆ ได
เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป 
 5.1.2 ปญหาคุณสมบัติของพยานในพินัยกรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมี
บทบัญญัติกําหนดคุณสมบัติพิเศษสําหรับพยานในพินัยกรรมของคนพิการ ทําใหผูทําพินัยกรรมซ่ึง
เปนคนพิการตองประสบปญหาการหาพยานในพินัยกรรม จากการสัมภาษณนิติกรแหงสมาคมคน
ตาบอดแหงประเทศไทย คนพิการมักจะหาพยานโดยการเลือกบุคคลที่ตนไววางใจหรือเปนท่ี
นาเช่ือถือในชุมชน ซ่ึงบางคร้ังก็ไมไดทําใหการทําพินัยกรรมสะดวกข้ึนแตกลับสรางปญหาใหกับ
คนพิการ หากบุคคลท่ีผูทําพินัยกรรมตองการใหมาเปนพยานของตนนั้น เรียกรับทรัพยสินหรือ
คาตอบแทนในการทําพินัยกรรม ท้ังท่ีผูท่ีจะมาเปนพยานในพินัยกรรมนาจะเปนบุคคลท่ีมีสวนชวย
ใหการทําพินัยกรรมของคนพิการเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีความเปนธรรมตอคนพิการมาก
ยิ่งข้ึน 
 ประมวลกฎหมายแพงของรัฐหลุยสเซียนา สหรัฐอเมริกา เร่ืองพินัยกรรม กลาวถึง
ประเด็นบุคคลท่ีจะมาเปนพยานในพินัยกรรมของคนพิการไวในขอ 1580.1 ซ่ึงกําหนดใหหนึ่งใน
พยานนั้นเปนอยางนอยตองสามารถเปนลามแปลภาษาใหแกคนหูหนวกได แมจะกลาวถึงเพียง
บุคคลท่ีจะมาเปนพยานในพินัยกรรมของผูท่ีมีความพิการบางประเภท ยังไมครอบคลุมความพิการ
ท่ีมีความแตกตางกันท้ังหมด แตก็ยังเปนกลไกท่ีมีสวนชวยใหคนพิการสามารถทําพินัยกรรมได
อยางชอบธรรม โดยพยานมีสวนชวยใหเกิดความชอบธรรมดังกลาว และกฎหมายผูปกครองคน
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พิการ (The Guardianship Act 1987) แหงรัฐนิวเซาทเวลส เครือรัฐออสเตรเลีย ใหอํานาจผูปกครอง 
(Guardian) ในการชวยเหลือคนพิการในการจัดการทรัพยสิน รวมไปถึงการทําพินัยกรรมอยูแลว 
คนพิการท่ีตองการทําพินัยกรรมยอมไดรับความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกอยางเต็มท่ี หาก
คนพิการดังกลาวไมมีบุคคลใกลชิดท่ีจะมาเปนผูปกครอง (Guardian) รัฐก็สามารถต้ังผูปกครอง
ใหแกคนพิการนั้นได (The Public Guardian) 
 5.1.3 ปญหาการนําสืบความถูกตองแทจริงของพินัยกรรมและเอกสาร จากท่ีไดกลาวในขางตน
วาในปจจุบันผูท่ีมีความพิการทางการเห็น มีความรูความเขาใจในอักษรเบรลลท่ีมีการฝกฝนใหแก 
ผูพิการทางการเห็น ไมวาจะอยูในรูปของภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากมีกรณีท่ีผูพิการดังกลาว 
ทําพินัยกรรมหรือเอกสารในรูปอักษรเบรลลแลว จะเกิดผลกระทบตอการพิสูจนความถูกตอง
แทจริงของพินัยกรรมและเอกสาร เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายไทยกลาวถึง
อักษรเบรลลและไมมีแนวคําพิพากษาในเร่ืองนี้ ซ่ึงนิติกรแหงสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย  
ก็ไดใหสัมภาษณวา ศาลไทยยังไมถือวาอักษรเบรลลนั้นเปนภาษาไทยเสียดวย จึงยังไมมีแนว
บรรทัดฐานท่ีแนนอนวาพินัยกรรมหรือเอกสารในรูปอักษรเบรลลนั้นเปนพยานหลักฐานชนิดใด 
ในเร่ืองนี้ศาสตราจารยพิเศษเข็มชัย ชุติวงศ ไดใหความหมายของพยานเอกสารวาหมายถึง ขอความ
ใดๆ ในเอกสารท่ีมีการอางอิงเปนพยาน โดยอาศัยการส่ือความหมายของขอความนั้นเพื่อพิสูจน
ความจริง และวิทยานิพนธในป พ.ศ. 2545 เร่ืองปญหาการรับฟงพยานหลักฐานของนางสาวปติกุล 
จีระมงคลพาณิชย ไดกลาวถึงเอกสารท่ีทําเปนอักษรเบรลลวา นาจะเทียบไดกับพยานเอกสาร 
หลักเกณฑเร่ืองพยานหลักฐานของเครือรัฐออสเตรเลีย (The Rules of Evidence) นั้น พยานเอกสาร
ใหนําไปใชกับเอกสารซ่ึงทํา ข้ึนโดยใช อักษรเบรลลดวย  และในพจนานุกรมกฎหมาย
พยานหลักฐานของรัฐคอมมอนเวลส เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth Evidence Act 1995)  
ขอ 3 สวนท่ี 1 กลาววา พยานเอกสารใหหมายความรวมถึงการบันทึกขอมูล จึงตีความรวมไปถึงการ
ทําเอกสารโดยใชอักษรเบรลลดวย ในเรื่องนี้ยอมมีผลตอความนาเช่ือถือและน้ําหนักพยานเอกสาร
ดังกลาว ซ่ึงในขณะน้ีกฎหมายไทยยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีชัดเจน และยังไมมีแนว 
คําพิพากษาที่จะใหถือวาเอกสารที่ทําเปนอักษรเบรลลนั้น เปนพยานช้ันท่ี 1 คือตนฉบับ หรือเปน
เพียงพยานช้ันท่ี 2 อันมีลักษณะเปนสําเนา ท้ังท่ีเปนพินัยกรรมหรือเอกสารซ่ึงผูทําพินัยกรรมทําข้ึน
ดวยตนเอง อันเปนการแสดงเจตนาท่ีถือวาตรงตามเจตนาของผูทําพินัยกรรมมากท่ีสุด 
 5.1.4 ปญหาพินัยกรรมตกคางนี้ สืบเนื่องมาจากการท่ีไดสัมภาษณเจาพนักงานปกครองชํานาญ
การ สํานักงานเขตบางกะป เกี่ยวกับการทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองหรือพินัยกรรมแบบ
เอกสารลับของคนพิการ แมวาในทองท่ีนี้จะไมมีการทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองกับคน
พิการดังท่ีไดกลาวขางตน แตปญหาท่ีทางเจาหนาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปญหาพินัยกรรมซ่ึงไมมีผูรับ
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หรือพินัยกรรมตกคางนั่นเอง ซ่ึงในเร่ืองนี้มีบทความในสุทธิปริทัศน ป พ.ศ. 2532 ของรอง
ศาสตราจารยนุชทิพย ป. บรรจงศิลปไดกลาวถึง และสอดคลองกับการท่ีสัมภาษณเจาหนาท่ี ซ่ึงได
ทําการสัมภาษณเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 ซ่ึงเปนระยะเวลาที่ลวงเลยมานานจากบทความดังกลาว
ขางตน แตปญหาพินัยกรรมตกคางยังคงปรากฏอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากหลายสาเหตุ ไมวาจะ
เปนเพราะตัวทายาทของผูทําพินัยกรรมน้ันไมทราบถึงการมีอยูของพินัยกรรม หรือทราบแต
หลีกเล่ียงท่ีจะไมไปแจงวาผูทําพินัยกรรมไดตายไปแลว เนื่องจากระบบการจัดเก็บพินัยกรรมของ
แตละอําเภอหรือสํานักงานเขตนั้น เปนระบบภายใน ไมสามารถเปดเผยขอมูลใหแกบุคคลท่ัวไปได 
และระบบการจัดเก็บดังกลาวยังไมเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ แตกตางจากระบบทะเบียนราษฎร 
ถึงแมวาจะเปนขอมูลสวนบุคคลและไมสามารถนํามาเผยแพรได แตก็สามารถตรวจสอบขอมูลของ
บุคคลดังกลาวได นอกจากนี้ เจาหนาท่ียังกลาววา ในปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงหรือขอปฏิบัติท่ี
ชัดแจงใหแกเจาหนาท่ีในเร่ืองดังกลาว ทําใหเจาหนาท่ีตองเก็บพินัยกรรมและเอกสารตางๆ ไวเปน
ความลับตอไป ท้ังที่มรดกเหลานั้น อาจมีการจัดสรรแบงปนกันระหวางทายาทไปหมดแลว 
 5.1.5 ปญหาผูรับพินัยกรรมท่ีเปนคนพิการกับการจัดการทรัพยมรดก ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยไมมีบทบัญญัติหามมิใหคนพิการเปนผูรับพินัยกรรม หากทรัพยมรดกตามพินัยกรรม
นั้น เปนเพียงสังหาริมทรัพยท่ีสามารถตกทอดแกผูรับพินัยกรรมไดเลยน้ัน ก็คงจะไมเกิดปญหา
ใหแกผูรับพินัยกรรม เนื่องจากสังหาริมทรัพยนั้น อยูในความครอบครองของผูใด ผูนั้นยอมเปน
เจาของทรัพย แตหากทรัพยมรดกตามพินัยกรรมเปนอสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน ท่ีจะตองมีการจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือของผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ ณ สํานักงานท่ีดิน หรือกรณีทรัพยมรดกเปน
เงินฝากท่ีอยูในบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย การท่ีจะเบิกถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกลาว 
ผูรับพินัยกรรมจะเพียงนําพินัยกรรมนั้นไปยื่นแกธนาคารเจาของบัญชี ทางธนาคารก็ไมสามารถเบิก
จายเงินดังกลาวใหแกผูทําพินัยกรรมได เนื่องจากทางธนาคารไมสามารถพิสูจนความถูกตองแทจริง
ของพินัยกรรม และธนาคารก็ไมมีหนาท่ีท่ีจะตองพิสูจนความแทจริงดังกลาว รวมไปถึงสํานักงาน
ท่ีดินดังกลาวขางตน การจะจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเจาของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยหรือการ
เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย ในทางปฏิบัติจะตองมีคําส่ังศาลมาแสดง 
กลาวคือ ผูรับพินัยกรรมจะตองดําเนินคดีในช้ันศาลเพื่อจัดต้ังผูจัดการมรดก โดยผูจัดการมรดกมี
หนาท่ีในการจัดสรรทรัพยมรดกตามท่ีพินยักรรมระบุไว การท่ีคนพิการเปนผูรับพินัยกรรม บางคร้ัง
จึงเกิดขอจํากัดหรืออุปสรรคในการดําเนินคดีในช้ันศาลรวมไปถึงปญหาเร่ืองคาใชจายในการ
ดําเนินคดี ถึงแมวาคนพิการจะมีสิทธิขอความชวยเหลือทางกฎหมายจากหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา 20 (5) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และมี
กองทุนยุติธรรม ท่ีจะใหการชวยเหลือในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินคดี แตการดําเนินการดังกลาว
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นั้น มีข้ันตอนในการปฏิบัติท่ีใชเวลาและมีเง่ือนไขในการท่ีจะไดรับความชวยเหลือดวย เชน  
คนพิการผูนั้นจะตองไมเคยย่ืนคําขอในลักษณะดังกลาวมากอน หรือในกรณีท่ีคนพิการผูนั้นมีผูเขา
ชวยเหลือในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินคดีแลวแลว ก็จะไมสามารถยื่นคําขอในเร่ืองดังกลาวไดอีก 
เปนตน 
 5.1.6 ปญหาเกี่ยวกับสิทธิในการเขาเกี่ยวของกับพินัยกรรม ในปญหาน้ีไดแยกพิจารณา
ออกเปนสองประเด็น ในประเด็นปญหาแรกไดแก สิทธิของคนพิการในการเขาเกี่ยวของกับ
พินัยกรรมในฐานะพยาน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1670 บัญญัติวา “บุคคลตอไปนี้
จะเปนพยานในการทําพินัยกรรมไมได... (3) บุคคลท่ีหูหนวก เปนใบ หรือจักษุบอดท้ังสองขาง”  
จะเห็นไดวาบทบัญญัติของไทยนั้น จํากัดสิทธิของคนพิการการเปนพยานในพินัยกรรมท้ังผูท่ีมี
ความพิการทางการส่ือสาร คือ คนหูหนวกและคนเปนใบ และผูท่ีมีความพิการทางการเห็น คือ คน
ตาบอดท้ังสองขาง ในเร่ืองนี้ผูเขียนมีความเห็นวาเปนการจํากัดสิทธิของคนพิการมากจนเกินไป 
เพราะการเปนพยานในพินัยกรรมนั้น มีสาระสําคัญ คือ การอยูรวมกับผูทําพินัยกรรมในขณะท่ีมี
การทําพินัยกรรมและรูเห็นถึงการทําพินัยกรรมดังกลาว พยานจึงตองรูเห็นวามีการทําพินัยกรรม
เกิดข้ึน ซ่ึงการจํากัดสิทธิของคนตาบอดท้ังสองขางนั้น พอจะสมเหตุผล แตกรณีท่ีพยานเปนคนหู
หนวกหรือเปนใบนั้น เห็นวาเปนการจํากัดสิทธิของคนพิการเกินความจําเปน เพราะคนหูหนวก
หรือเปนใบนั้น สามารถรูเห็นถึงการทําพินัยกรรมได จากการที่ไดสัมภาษณนิติกรแหงสมาคมคนตา
บอดแหงประเทศไทย มีความเห็นวา บทบัญญัติเร่ืองพยานในพินัยกรรมนั้น เปนบทบัญญัติท่ีอาจจะ
ไมมีความจําเปนอีกตอไป เนื่องจากในปจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีสามารถบันทึกเหตุการณในขณะทํา
พินัยกรรมไดใหอยูในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยสามารถรูเห็นถึงการทําพินัยกรรม อากัปกิริยา
หรือสติสัมปชัญญะของผูทําพินัยกรรมและผูท่ีอยูรวมในขณะทําพินัยกรรม 
 ประมวลกฎหมายแพงเร่ืองพยานในพินัยกรรมของรัฐหลุยสเซียนา สหรัฐอเมริกา  
ขอ 1581 กลาววา บุคคลจะไมสามารถเปนพยานในพินัยกรรมใดๆ ได ถาเปนบุคคลวิกลจริต 
ตาบอด อายุต่ํากวาสิบหกปหรือไมสามารถลงลายมือช่ือได กรณีท่ีไมเปนบุคคลดังท่ีไดกลาวมา แต
หูหนวกหรือไมสามารถอานได ก็จะไมสามารถเปนพยานในพินัยกรรมฝายเมืองตามขอ 1579 ซ่ึง
เปนพินัยกรรมกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมไมสามารถอานหรือมีสภาพรางกายท่ีไมสามารถอานได จะ
เห็นไดวา บทบัญญัติเร่ืองพยานในพินัยกรรมของรัฐหลุยสเซียนานั้น จะจํากัดสิทธิของคนพิการ
เฉพาะกรณีท่ีเห็นวา ความพิการดังกลาวจะเปนอุปสรรคของการเปนพยานในพินัยกรรมและ 
ไมสามารถตอบสนองสาระสําคัญของการเปนพยานในพินัยกรรมนั้นได กลาวคือ กฎหมายยังคงให
สิทธิคนพิการบางประเภทในการเปนพยานในพินัยกรรม เชน ผูท่ีเปนใบ และบทบัญญัติในเร่ืองนี้
ยังแสดงใหเห็นวาการเปนพยานในพินัยกรรมจะตองเปนผูท่ีสามารถลงลายมือช่ือไดเทานั้น 
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 กฎหมายมรดก (The Succession Act 2006) ของรัฐนิวเซาทเวลส เครือรัฐออสเตรเลีย 
เร่ืองพยานในพินัยกรรม ขอ 9 กําหนดเพียงวาบุคคลท่ีไมสามารถมองเห็นและยืนยันถึงการ 
ลงลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรม ไมอาจเปนพยานในพินัยกรรมได อันเปนบทบัญญัติท่ีสอดคลอง
กับสาระสําคัญของการเปนพยานในพินัยกรรม ท่ีมีสาระสําคัญ คือ การอยูรวมในขณะทําพินัยกรรม
และรูเห็นถึงการทําพินัยกรรม แสดงใหเห็นวา บทบัญญัติเร่ืองพยานในพินัยกรรมของกฎหมาย
มรดกของรัฐนิวเซาทเวลส เปนบทบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิของคนพิการนอยมาก กลาวคือ จํากัดสิทธิ
ของคนพิการเทาท่ีจําเปนเทานั้น 
 ประเด็นปญหาสิทธิของคนพิการในการเขาเกี่ยวของกับพินัยกรรมในฐานะผูจัดการ
มรดก ผูจัดการมรดกมีหนาท่ีจัดสรรแบงปนทรัพยมรดกตามท่ีพินัยกรรมระบุไว แตเนื่องจากคน
พิการมีสภาพรางกายท่ีไมสมบูรณ ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการ รวมไปถึงทัศนคติของ
บุคคลท่ัวไปท่ีมีตอคนพิการ จากการสัมภาษณนิติกรแหงสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยพบวา 
คนพิการถูกมองเปนคนเสมือนไรความสามารถ เนื่องจากบุคคลท่ัวไปมองวาคนพิการเปนบุคคลท่ี
ไมสามารถดูแลตนเองหรือจัดการงานตางๆ ได ตองใหผูพิทักษ ผูดูแลหรือญาติพี่นองดําเนินการ
แทน โดยท่ีคนพิการอาจไมไดถูกศาลส่ังใหเปนคนเสมือนไรความสามารถและไมไดมองถึงระดับ
ความพิการวามีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการงานไดดวยตนเองหรือไม ทําใหคนพิการมักจะถูก
ปฏิเสธการขอดําเนินการใดๆจากหนวยงานตางๆ แมกระท่ังเปนเร่ืองสวนตัวหรือเปนเร่ืองทรัพยสิน
ท่ีคนพิการทํามาหาไดดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองจากการสัมภาษณเจาพนักงานปกครอง สํานักงาน
เขตบางกะป หากมีคนพิการมาขอใชบริการใดๆ โดยไมมีผูดูแลมาดวย ก็มักบายเบ่ียงหรือหลีกเล่ียง 
เนื่องจากเกรงวาทําไปแลวก็จะไมเกิดผลและทําใหตองดําเนินการดังกลาวซํ้าอีก จึงตองการให
ผูดูแลมาพรอมกับคนพิการเพื่อดําเนินการใหเสร็จไป ท้ังท่ีในความเปนจริงนั้น คนพิการมีศักยภาพ
มากพอท่ีจะดําเนินการตางๆ ไดดวยตนเอง เพียงแตตองไดรับความชวยเหลือในเร่ืองสถานท่ี 
อุปกรณ หรือลามภาษามือไวอํานวยความสะดวก คนพิการก็จะเหมือนกับบุคคลท่ีมีสภาพรางกาย
สมบูรณท่ีสามารถดําเนินการตางๆไดดวยตนเอง นอกจากน้ี คนพิการท่ีมีผูดูแลคนพิการ แตไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีชัดแจงวาการใดบางท่ีผูดูแลคนพิการสามารถชวย
ตัดสินใจได 
 แตกตางจากกฎหมายผูปกครองคนพิการ (The Guardianship Act 1987) ท่ีมีการกําหนด
หนาท่ีท่ีทุกคนจะตองเคารพสิทธิคนพิการในการดําเนินการและตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ตามท่ี
บัญญัติไวในขอ 4 ซ่ึงเปนหลักท่ัวไป และกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูปกครองคนพิการไวอยาง 
ชัดแจงวา ผูปกครองคนพิการมีอํานาจในการตัดสินใจและจัดการเร่ืองใดในชีวิตของคนพิการตามท่ี
กําหนดไวในขอ 6E ซ่ึงอํานาจจัดการดังกลาวรวมไปถึงเร่ืองการเงินและอสังหาริมทรัพยดวย 
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 จากการท่ีไดศึกษาปญหาในการใชสิทธิของคนพิการในการทําพินัยกรรมและการเปน
ผูรับพินัยกรรมนั้น พบวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเร่ืองพินัยกรรมนั้น ยังมีบทบัญญัติท่ี
ไมเพียงพอและยังไมครอบคลุมถึงคนพิการเทาใดนัก อีกท้ังบทบัญญัติวาดวยพินัยกรรมนี้ ไมไดมี
การแกไขเปล่ียนแปลงมาเปนเวลานาน ไมทันตอสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคมในปจจุบันท่ีมี
ความแตกตางหลากหลายอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ รวมไปถึงปจจัยเกี่ยวกับสภาพรางกาย ซ่ึงใน
ปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติหลายฉบับท่ีออกมารับรองสิทธิของคนพิการ เพื่อใหคนพิการ
มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเฉกเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ในเร่ืองนี้ยังปรากฏอยูใน
รัฐธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทยอีกดวย แสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญกับคนพิการ
เชนเดียวกับนานาอารยประเทศ เพียงแตบทบัญญัติในเร่ืองพินัยกรรมนั้น ยังมีความลาสมัยอยู 
สมควรแกเวลาท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงแกไขเพ่ือใหเกิดความชอบธรรมแกคนพิการตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการท่ีประเทศไทยเปนรัฐภาคี   

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการที่ไดศึกษากฎหมายในเร่ืองพินัยกรรมทั้งของไทยและตางประเทศ ไดแก รัฐ
หลุยสเซียนา สหรัฐอเมริกา และรัฐนิวเซาทเวลส เครือรัฐออสเตรเลียนั้น โดยหลักท่ัวไปแลวมี
ลักษณะของพินัยกรรมท่ีใกลเคียงกัน แตเม่ือมองในประเด็นที่เกี่ยวกับคนพิการกับการทําพินัยกรรม
แลวพบวาบทบัญญัติของไทยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น ไมคอยไดใหความสําคัญกับ
ผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการเทาใดนัก เสมือนกับวาบทบัญญัติในการทําพินัยกรรมของไทยมีข้ึน
เพ่ือคนท่ีมีรางกายสมบูรณเทานั้นท่ีจะทําพินัยกรรม แมจะมีการกลาวถึงผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคน
พิการอยูบางในบางมาตรา  เชน การทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับของคนท่ีท้ังเปนใบและหูหนวก
ในมาตรา 1661 ก็ตาม ซ่ึงมีอยูนอยมากเหมือนเทียบกับตางประเทศ โดยเฉพาะประมวลกฎหมาย
แพงของรัฐหลุยสเซียนาท่ีมีประเด็นแยกยอยสําหรับผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนผูท่ีมีความพิการแตกตาง
กัน และในสวนพินัยกรรมของรัฐนิวเซาทเวลส แมในกฎหมายมรดก (The Succession Act 2006) 
จะไมไดกลาวถึงคนพิการกับการทําพินัยกรรมไวมากนัก แตมีกฎหมายฉบับอ่ืน ไดแก กฎหมาย
ผูปกครองคนพิการ (The Guardianship Act 1987) ซ่ึงใหอํานาจผูปกครอง (Guardian) ชวยตัดสินใจ
และชวยทําพินัยกรรมของคนพิการได ท้ังนี้ ผูเขียนจึงเห็นวา กฎหมายมรดกในสวนของพินัยกรรม
สมควรที่จะมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหคนพิการมีสิทธิในเร่ืองพินัยกรรมเทาเทียมกับบุคคลที่มี
สภาพรางกายสมบูรณ 
 5.2.1 ปญหาเกี่ยวกับผูทําพินัยกรรมที่เปนผูพิการกับพินัยกรรมแบบตางๆตามกฎหมายไทย 
การท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญัติใหพินัยกรรมตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด 
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มิฉะนั้น พินัยกรรมดังกลาวจะตกเปนโมฆะนั้น ทําใหผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการเกิดขอจํากัด
ในการทําพินัยกรรมบางแบบ 
 กรณีพินัยกรรมแบบธรรมดา ซ่ึงเปนพินัยกรรมท่ีคนพิการนิยมทําและเปนพินัยกรรม 
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐแนะนําใหคนพิการทํา ซ่ึงในปจจุบันมีเทคโนโลยีตางๆชวยใหคนพิการสามารถ
ทําพินัยกรรมแบบดังกลาวไดสะดวกข้ึน เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรอานทวนขอความท่ีพิมพลง แต
ก็ยังพบปญหาการลงลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรม ซ่ึงมาตรา 1665 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติวา “เม่ือผูทําพินัยกรรมจะตองลงลายมือช่ือตามมาตรา 1656, 1658, 1660 จะเสมอ
กับลงลายมือช่ือได ก็แตดวยลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวดวยสองคนใน
ขณะนั้น” ดังนั้น การลงลายมือช่ือในพินัยกรรมจึงทําไดเพียงสองวิธี ไดแก ลงลายมือช่ือดวยตนเอง
หรือใชวิธีลงลายพิมพนิ้วมือเทานั้นในเร่ืองนี้กฎหมายไมใหนําแกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมาย
มาใช ทําใหคนพิการท่ีมีความพิการบางประเภทไมสามารถลงลายมือช่ือไดเลย ในเร่ืองนี้ผูเขียนเห็น
วานาจะทําตราประทับมาใชแทนการลงลายมือช่ือดวยได ในเร่ืองประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มีมาตรา 9 ซ่ึงอยูในบรรพ 1 หลักท่ัวไป การจะมีบทบัญญัติมายกเวนก็จะทําใหคนพิการบางสวน
ตองเสียสิทธิดังกลาว หากใหนําตราประทับมาใชไดดวย ก็จะทําใหคนพิการที่ไมสามารถลงลายมือ
ช่ือได สามารถลงลายมือช่ือโดยการใชตราประทับและมีพยานรับรองสองคนก็นาจะเปนการ
เพียงพอ 
 ซ่ึงกฎหมายของตางประเทศตามที่ผูเขียนไดศึกษา คือ รัฐหลุยสเซียนา สหรัฐอเมริกา 
ประมวลกฎหมายแพงมีบทบัญญัติใหผูทําพินัยกรรมท่ีไมสามารถลงลายมือช่ือได ใชตราประทับ
แทนหรืออาจใหบุคคลอื่นประทับตราแทนไดในขณะท่ีผูตอหนาผูทําพินัยกรรม โนตารี และพยาน
ท้ังสอง ในเร่ืองนี้ก็สามารถนํามาปรับใชกับพินัยกรรมแบบธรรมดาไดเชนกัน โดยอาจใหพยานใน
พินัยกรรมนั้นมาเปนพยานรับรองลายมือช่ือดวยก็ได และกฎหมายมรดกของรัฐนิวเซาทเวลส 
เครือรัฐออสเตรเลีย ผูทําพินัยกรรมสามารถมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือแทนตนได แตการ
มอบอํานาจดังกลาวแตกตางจากหลักการมอบอํานาจตามกฎหมายไทย เนื่องจากการมอบอํานาจ
ตามกฎหมายไทยน้ัน ผูมอบอํานาจไมจําตองอยูกับผูรับมอบอํานาจในขณะทําการใดๆ ท่ีผูมอบ
อํานาจมอบหมายและกฎหมายไทยไมมีบทบัญญัติใหบุคคลสามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่นลง
ลายมือช่ือแทนตนได แตบทบัญญัติของรัฐนิวเซาทเวลส ผูทําพินัยกรรมสามารถมอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือแทนตนได โดยจะตองลงลายมือช่ือในขณะท่ีอยูตอหนาและอยูในความรับรู
ของผูทําพินัยกรรม ซ่ึงนาจะนํามาใชกับพินัยกรรมแบบธรรมดาตามกฎหมายไทยไดในกรณีท่ีผูทํา
พินัยกรรมมีความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือสภาพรางกาย ผูทําพินัยกรรมสามารถมอบอํานาจ
ใหบุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือแทนตนได โดยมีลักษณะเดียวกับกฎหมายมรดกของรัฐนิวเซาทเวลส 
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กลาวคือ ตองเปนการลงลายมือช่ือตอหนาผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนผูมอบอํานาจและเปนการกระทํา 
ท่ีอยูใหความรับรูของผูทําพินัยกรรม 
 กรณีพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1657 กําหนดใหผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยมือตนเองซ่ึงขอความท้ังหมด วัน เดือน ป และลายมือ
ช่ือของตน กรณีนี้พิจารณาเฉพาะประเด็นการเขียนขอความ จากบทบัญญัติท่ีมีความเครงครัด
ดังกลาว ทําใหผูทําพินัยกรรมซ่ึงมีความพิการทางการเห็นหรือผูท่ีมีความพิการทางการเคล่ือนไหว
หรือสภาพรางกาย ไมสามารถท่ีจะทําพินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับไดเลย ท้ังท่ีคนพิการเหลานี้
สามารถเขียนได แตเขียนในลักษณะท่ีแตกตางไปจากบุคคลท่ัวไป กลาวคือ กรณีผูท่ีมีความพิการ
ทางการเห็นซ่ึงมีความรูความเขาใจเร่ืองอักษรเบรลล หากผูพิการดังกลาวทําพินัยกรรมโดยใชอักษร
เบรลลดวยมือตนเอง หรือกรณีท่ีผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือสภาพรางกาย ใชอวัยวะอ่ืน เชน 
ปากหรือเทา คาบหรือหนีบปากกาเขียนขอความเปนพินัยกรรมทั้งหมด จะถือเปนการเขียนเองท้ัง
ฉบับตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม ในเร่ืองนี้ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายและยังไมมีแนว 
คําพิพากษาท่ีเปนบรรทัดฐานไว 
 อยางไรก็ตาม พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับนี้ ก็ยังคงเปนพินัยกรรมท่ีจํากัดเฉพาะผูท่ี
สามารถลงลายมือช่ือไดเทานั้น แตหากกฎหมายกําหนดพินัยกรรมแบบอ่ืนท่ีเอ้ืออํานวยตอผูพิการ
ทางการเห็นหรือผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือสภาพรางกาย ผูพิการเหลานี้ก็สามารถท่ีจะเลือกทํา
พินัยกรรมในแบบอื่น เชน ในประมวลกฎหมายแพงของรัฐหลุยสเซียนา มีบทบัญญัติเฉพาะในเร่ือง
พินัยกรรมฝายเมือง กรณีท่ีผูทําพินัยกรรมบกพรองทางการเห็นหรือกรณีท่ีผูทําพินัยกรรมบกพรอง
ทางการเห็นแตมีความรูความเขาใจอักษรเบรลล ไมวาจะสามารถลงลายมือช่ือไดหรือไม หรือกรณี
ท่ีผูพิการมองเห็นแตมีสภาพรางกายท่ีไมสามารถลงลายมือช่ือได คนพิการเหลานี้ก็จะสามารถเลือก
ทําพินัยกรรมตามแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกายของตน ทําใหคนพิการสามารถทําพินัยกรรมได
เฉกเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป 
 กรณีพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1658 ซ่ึงเปนพินัยกรรมท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐเขามาเก่ียวของและคนพิการมักไดรับการปฏิเสธจากการ
ขอทําพินัยกรรม เนื่องจากทางเจาหนาท่ีก็ไมทราบหลักปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการทําพินัยกรรม
ของคนพิการ อันถือเปนส่ิงสําคัญ เพราะหากไมมีขอปฏิบัติท่ีชัดแจงแลว เจาหนาท่ีก็จะเกิดความ 
ไมม่ันใจในการทํางาน และคนพิการก็ตองเสียสิทธิในการขอรับบริการนี้ไป กฎหมายจึงควรมี
บทบัญญัติท่ีชัดแจงท้ังในเร่ืองวิธีการทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองของคนพิการในลักษณะท่ีมี
หลากหลายตามความพิการแตละประเภท และตองมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหสถานท่ีคือ ท่ีวาการ
อําเภอหรือสํานักงานเขต จัดสถานท่ีใหเหมาะสมกับคนพิการ เชน มีทางลาด มีลิฟต เปนตน มีวัสดุ
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อุปกรณสําหรับอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการในการทําพินัยกรรม เชน ภาพพิมพขนาดใหญ 
การจัดทําอักษรเบรลล ซ่ึงในปจจุบันก็มีเคร่ืองพิมพอักษรเบรลล แปลงจากภาษาไทยไปอยูใน
รูปอักษรเบรลลได หรือมีการจัดใหมีบริการลามภาษามือประจําทองถ่ินดังกลาว โดยทางภาครัฐ
สามารถจัดหาใหไดไวประจํา ณ ท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขต เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้ปรากฏอยู
ในประมวลกฎหมายแพงของรัฐหลุยสเซียนา อันเปนบทบัญญัติท่ีชัดแจง แสดงใหเห็นวาคนพิการมี
สิทธิในการทําพินัยกรรมและตองไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไปท่ีมาใช
บริการ 
 ดังนั้น แนวทางในการแกปญหาสิทธิในการทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองของคน
พิการท่ีสําคัญ ไดแก การกําหนดนโยบายและขอปฏิบัติท่ีชัดแจงใหแกเจาหนาท่ี ซ่ึงในปจจุบัน 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555-2559 นี้ มีเปาประสงคใหคนพิการ
และผูดูแลคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ภาครัฐมีหนาท่ีจัดใหมีบริการ
เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความจําเปนของคนพิการแตละประเภท ใน
สวนของกฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ ท่ีเปนอุปสรรคตอคนพิการ จะตองไดรับการปรับปรุงแกไข
เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ ตลอดจนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
หนวยงานในทุกภาคสวนจึงตองมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมไปถึงการมีเจตคติในเชิง
สรางสรรคตอคนพิการ และจัดใหมีสถานท่ี อุปกรณ หรือส่ิงจําเปนท่ีเกี่ยวของกับกิจการท่ีคนพิการ
มาใชบริการ หรืออยางนอยตองบทบัญญัติไวในกฎหมายใหชัดแจง เพื่อเปนแนวทางใหแตละ
หนวยงานกําหนดขอปฏิบัติตอคนพิการ ดังเชนประมวลกฎหมายแพง เร่ืองพินัยกรรมของรัฐ
หลุยสเซียนา ท่ีกําหนดใหคนพิการท่ีจะทําพินัยกรรมตองไดรับความสะดวกจากการใชภาพพิมพ
ขนาดใหญ หรือการจัดทําอักษรเบรลล หรือลามภาษามือ เปนตน 
 5.2.2 ปญหาคุณสมบัติของพยานในพินัยกรรม เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เร่ืองพินัยกรรม ในแตละแบบมีการกําหนดใหมีพยานในพินัยกรรม เวนแต พินัยกรรมแบบเขียนเอง
ท้ังฉบับท่ีไมตองการพยาน นอกเหนือจากนี้ พินัยกรรมตองมีพยาน การทําพินัยกรรมของคนพิการ
นอกจากจะประสบปญหาในเร่ืองขอจํากัดในการทําพินัยกรรมแตละแบบแลว ยังมีปญหาในเร่ือง
บุคคลซ่ึงจะมาเปนพยานในพินัยกรรมอีกดวย เนื่องจากคนพิการอยูในสถานะที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ไดงาย กฎหมายควรมีบทบัญญัติเพื่อคุมครองและปองกันมิใหบุคคลอ่ืนมาเอารัดเอาเปรียบคนพิการ 
บุคคลซ่ึงจะมาเปนพยานในพินัยกรรมของคนพิการจึงควรท่ีจะเปนบุคคลท่ีสามารถชวยเหลือคน
พิการในการทําพินัยกรรมได เชน ในกรณีพินัยกรรมฝายเมืองของรัฐหลุยสเซียนา มีบทบัญญัติ
กําหนดคุณสมบัติพิเศษของพยานในพินัยกรรมของคนหูหนวก โดยหนึ่งในพยานเหลานั้น ตอง
สามารถเปนลามใหแกคนหูหนวกได เปนตน ผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติดังกลาว เปนบทบัญญัติท่ี
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นาสนใจและสมเหตุสมผลมาก เนื่องจากผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการนั้น ในบางกรณีจะตอง
ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในการดําเนินการตางๆใหสําเร็จสมดังเจตนาของผูนั้น การมี
บทบัญญัติกําหนดคุณสมบัติพิเศษสําหรับผูทําพินัยกรรมซ่ึงเปนคนพิการนี้ จะทําใหคนพิการไดรับ
ความสะดวกในการทําพินัยกรรมมากยิ่งข้ึนและเกิดความชอบธรรมแกคนพิการ เพราะเม่ือมีบุคคล
ซ่ึงเปนพยานในพินัยกรรม สามารถเปนลามแปลภาษามือใหแกผูทําพินัยกรรมได ก็นาจะเปนการดี
ไมนอย 
 นอกจากนี้ ปจจุบันมีการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสไปอยางกวางขวาง และมีการนําส่ือ
อิเล็กทรอนิกสนี้มาใชในการทํานิติกรรมตางๆไมมากก็นอย เนื่องจากเปนส่ิงท่ีชวยอํานวยความ
สะดวกใหแกผูทํานิติกรรม พินัยกรรมก็เปนนิติกรรมอยางหนึ่ง ซ่ึงขณะน้ีในตางประเทศก็เร่ิม
เล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญในการนําส่ืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการทําพินัยกรรม แมจะยัง
ไมมีประเทศใดรองรับการทําพินัยกรรมแบบอิเล็กทรอนิกสเพียงลําพังก็ตาม แตสามารถนําส่ือ
อิเล็กทรอนิกสมาชวยในการเปนพยานในพินัยกรรมได เชน การบันทึกภาพเหตุการณในขณะทํา
พินัยกรรม ซ่ึงสามารถสรางความม่ันใจและความนาเช่ือถือในการทําพินัยกรรมเปนอยางมาก เพราะ
นอกจากจะเห็นอากัปกิริยาของผูทําพินัยกรรม ซ่ึงชวยลดปญหาขอถกเถียงในเรื่องสติสัมปชัญญะ
ของผูทําพินัยกรรมแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความถูกตองแทจริงของพินัยกรรมไดเปนอยางดี แตก็
มิไดเปนสวนหนึ่งของบทบัญญัติแหงกฎหมายแตอยางใด ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญในการ
พัฒนาหลักเกณฑในการทําพินัยกรรม รวมไปถึงขอกําหนดเร่ืองพยานในพินัยกรรม เพื่อรองรับกับ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสเหลานี้ ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในฐานะเปนพยานในพินัยกรรม เพิ่ม
ขอกําหนดตางๆ ท่ีอาจจะนําส่ืออิเล็กทรอนิกสมาใชใหเปนประโยชนกับการทําพินัยกรรมในภาย
หนาตอไป ดังเชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงแมจะเปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย แตก็
มีความกาวหนาในการบัญญัติใหนําส่ืออิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อเปนพยานหลักฐานในการทํา
พินัยกรรมแบบวาจาแลว 
 5.2.3 ปญหาการนําสืบความถูกตองแทจริงของพินัยกรรมและเอกสารเนื่องจากในปจจุบัน 
ผูพิการจะไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานตางๆเพื่อใหใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขเฉก
เชนเดียวกับบุคคลท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณ ผูพิการทางการเห็นทุกคนท่ีไดเขาเรียนในโรงเรียน
สอนคนตาบอดจะไดรับการฝกฝนและเรียนรูการใชอักษรเบรลลในการอานและเขียน หากมีกรณีท่ี
คนพิการทําพินัยกรรมหรือเอกสารใหอยูในรูปอักษรเบรลล ก็อาจเกิดปญหาในเร่ืองการนําสืบความ
ถูกตองแทจริงของพินัยกรรมและเอกสาร เนื่องจากยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายและยังไมมีแนวคํา
พิพากษาเปนบรรทัดฐาน ซ่ึงในกฎหมายพยานหลักฐานของไทยไมมีบทนิยามที่กลาวถึงเอกสารท่ี
ทําข้ึนดวยอักษรเบรลลเลย ท้ังท่ีอักษรเบรลลก็เปนภาษาหนึ่งท่ีคนพิการทางการเห็นใชกันอยาง
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แพรหลายท่ัวโลก และมีหลากหลายภาษา รวมไปถึงภาษาไทยดวย ดังนั้น บทบัญญัติของกฎหมาย
ไทยควรมีการกําหนดบทนิยามของคําวา “พยานเอกสาร” เพื่อใหเกิดความชัดเจนและแสดงใหเห็น
วาความหมายของคําวา “พยานเอกสาร” ตามกฎหมายไทยนั้น มีขอบเขตกวางเพียงใด จะมี
ความหมายกวางขวางเหมือนพยานเอกสารของเครือรัฐออสเตรเลียท่ีหมายความรวมถึงบันทึกขอมูล
ทุกอยางท่ีมีความหมายหรือคนสามารถแปลไดเชนเดียวกันหรือไม ซ่ึงในเร่ืองนี้จะมีผลกระทบตอ
น้ําหนักหรือความนาเช่ือของพยานหลักฐานนั้นดวย หากจะถือวาพินัยกรรมหรือเอกสารใน
รูปอักษรเบรลลเปนพยานเอกสารอยางหนึ่ง ก็จะตองมีบรรทัดฐานอีกวา จะใหเอกสารท่ีอยูใน
ลักษณะดังกลาว เปนพยานเอกสารที่เปนตนฉบับหรือไม เพราะในความเปนจริง การทําเอกสารใน
รูปอักษรเบรลลโดยผูทําไมไดคัดลอกขอความมาจากเอกสารอ่ืน ก็ยอมถือไดวาเปนตนฉบับเอกสาร
นั้น แตเม่ืออักษรเบรลลไมใชภาษาท่ีคนท่ัวไปอานเขาใจไดทันที จะตองมีการแปลเปนภาษาอ่ืน 
ไมวาจะเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ตาม เชนนี้ จะถือวาเอกสารที่ทําเปนอักษรเบรลลนั้น 
เปนคูฉบับกับเอกสารที่แปลหรือไม เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 
บัญญัติวา “ตนฉบับเอกสารเทาน้ันท่ีอางเปนพยานได...” 
 แมในตัวบทกฎหมายของตางประเทศ เชน กฎหมายพยาน (The Evidence Act 1995)
ของประเทศเครือจักรภพ ไดแก เครือรัฐออสเตรเลีย จะไมไดกําหนดใหเอกสารท่ีทําเปนอักษร
เบรลลนั้น เปนพยานเอกสาร แตจากหลักเกณฑในเร่ืองพยานหลักฐานของเครือรัฐออสเตรเลีย  
ก็กําหนดใหนําเร่ืองพยานเอกสารมาใชกับเอกสารท่ีข้ึนโดยใชอักษรเบรลล จึงเปนการแนชัดวา 
หากมีการทําเอกสารใหอยูในรูปอักษรเบรลลแลว เอกสารดังกลาวยอมถือเปนพยานเอกสาร 
สามารถใชในการนําสืบในช้ันศาลได 
 นอกจากนี้ หากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย เพิ่มบทบัญญัติในเร่ืองแบบ
พินัยกรรมในรูปอักษรเบรลล ก็จะทําใหคนพิการทางการเห็นแตมีความรูในเร่ืองอักษรเบรลล 
สามารถมั่นใจไดวา หากทําพินัยกรรมในรูปแบบดังกลาวและทําตามขอกําหนดท่ีกฎหมายบังคับ
ตามแบบพิธีก็จะทําใหพินัยกรรมมีผลสมบูรณ อันเปนการสรางหลักเกณฑท่ีแนนอนและชัดแจง
ในทางปฏิบัติ ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงของรัฐหลุยสเซียนาก็บัญญัติอยางชัดแจงในเรื่องดังกลาว 
โดยใหพินัยกรรมรูปแบบอักษรเบรลลเปนพินัยกรรมฝายเมืองชนิดหนึ่ง 
 5.2.4 ปญหาพินัยกรรมตกคาง สําหรับปญหาพินัยกรรมท่ีไมมีผูรับหรือพินัยกรรมตกคางนี้ 
เปนปญหาท่ีเร้ือรังมาเปนระยะเวลานาน ท้ังท่ีเปนปญหาท่ีสามารถแกไขไดไมยากนัก ผูเขียนเห็นวา
นาจะมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บพินัยกรรมท่ีเปนระบบปด การที่จะทราบขอมูลวาบุคคลใด
บุคคลหนึ่งทําพินัยกรรมไวหรือไม จะตองมีการแจงถึงการตายของบุคคลนั้นภายในท่ีวาการอําเภอ
หรือสํานักงานเขตเดียวกันกับท่ีผูตายทําพินัยกรรมไว หรือทายาทแจงถึงการตายของบุคคลดังกลาว
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ในทองท่ีอ่ืนท่ีไมใชอําเภอหรือเขตเดียวกันกับท่ีผูตายทําพินัยกรรมไว เจาหนาท่ีก็ไมสามารถทราบ
หรือตรวจสอบไดเลยวา ผูตายไดทําพินัยกรรมไว ณ ทองท่ีใด  
 ในเร่ืองนี้นาจะมีการปรับเปล่ียนระบบการจัดเก็บขอมูลการทําพินัยกรรมใหมีลักษณะ
เชนเดียวกับขอมูลทะเบียนราษฎร กลาวคือ เปนระบบที่เช่ือมโยงกันท้ังประเทศ เม่ือมีการแจงถึง
การตายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เจาหนาท่ีของรัฐก็ตองทําการบันทึกถึงการตายไวในทะเบียน
ราษฏรของบุคคลนั้น ซ่ึงการเปดดูขอมูลในสวนนี้ นาจะมีการบันทึกถึงขอมูลเร่ืองพินัยกรรมไวดวย 
เพียงแตบันทึกวาบุคคลดังกลาวไดเคยทําพินัยกรรมไว ณ ท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขตใด เพ่ือ
เปนการแจงขอมูลในเบ้ืองตนใหแกทายาททราบวา ผูตายไดทําพินัยกรรมไวท่ีใด ซ่ึงก็ไมไดทําให
ขัดตอหลักการที่วาการทําพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองหรือพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ทางเจาหนาท่ี
จะตองไมเผยแพรขอมูล ซ่ึงการบันทึกการทําพินัยกรรมไวในทะเบียนราษฎรก็เพียงเปนการแจงวามี
การทําพินัยกรรมไวท่ีใด แตการจะทราบถึงขอมูลดังกลาว ก็ตองนําหลักฐาน เชน ใบมรณะบัตรไป
ยังท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขต เพื่อใหเจาหนาท่ีตรวจสอบและนําพินัยกรรมมาใหกับทายาท
เพ่ือท่ีจะจัดสรรทรัพยมรดกตามพินัยกรรมตอไป ซ่ึงในเร่ืองนี้ นอกจากจะตองเปล่ียนแปลงระบบ
การจัดเก็บพินัยกรรมแลว ก็จะตองมีการกําหนดขอปฏิบัติของเจาหนาท่ี เพื่อใหเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตอไป 
 นอกจากนี้ ปจจุบันบัตรประจําตัวประชาชนของทุกคนเปนบัตรแบบสมารทการด ซ่ึง
ในความเปนจริง ยังไมเห็นประโยชนท่ีแนชัดของบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด
ดังกลาว ในสวนนี้ การนําขอมูลเร่ืองพินัยกรรมมาบรรจุไวในบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารท
การดของผูทําพินัยกรรมก็นาจะเกิดผลดีไมนอย ซ่ึงก็ไมไดทําใหขอความในพินัยกรรมตองถูก
เปดเผย เพียงแตใสขอมูลไวภายในวามีการทําพินัยกรรมไว ณ ทองท่ีใด โดยไมตองมีขอความใน
พินัยกรรม อีกท้ัง ไมตองปรากฏขอความเร่ืองพินัยกรรมบนบัตร มีเพียงการตรวจสอบบัตรจาก
เจาหนาท่ีของรัฐ เม่ือมีการแจงถึงความมรณะของผูทําพินัยกรรมเทานั้น 
 จากท่ีกลาวขางตน เปนเร่ืองของการปรับเปล่ียนการจัดเก็บพินัยกรรมท่ียังไมไดถูกเปด 
แตหากเปนพินัยกรรมท่ีตกคางอยูแลว ซ่ึงเปนปญหาวาจะจัดการกับพินัยกรรมและเอกสารเหลาดวย
วิธีใด ในเร่ืองนี้ก็คงจะเปนหนาท่ีของหนวยงานตนสังกัด ซ่ึงมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงาน และ
ขอปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี หากพินัยกรรมหรือเอกสารตกคางดังกลาว เม่ือไมมีทายาทมาแจงและ
ขอรับพินัยกรรมเปนเวลาเนิ่นนานจนเกินไป ทั้งท่ีผูทําพินัยกรรมตายไปนานมากแลว และเม่ือ
สอบถามไปยังทายาทก็อาจไดรับคําตอบวา แบงปนทรัพยกันไปจนหมดส้ิน ก็คงจะไมมีประโยชน
อันใดท่ีจะเก็บรักษาพินัยกรรมและเอกสารเหลาไวอีก ก็ควรจะกําหนดวิธีการกําจัดพินัยกรรมและ
เอกสารเหลานั้นเสีย แตวิธีการท่ีแกปญหาพินัยกรรมตกคางท่ีดีท่ีสุดก็คือ การจัดทําระบบการจัดเก็บ
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พินัยกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียกดูขอมูลการทําพินัยกรรมไดทุกทองท่ีเชนเดียวกับ
ระบบทะเบียนราษฎร อันเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาพินัยกรรมตกคางอีกตอไปในอนาคต 
 5.2.5 ปญหาผูรับพินัยกรรมท่ีเปนคนพิการกับการจัดการทรัพยมรดก แมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยจะไมมีบทบัญญัติหามมิใหคนพิการเปนผูรับพินัยกรรม ดังนั้น ผูทําพินัยกรรมอาจระบุ
ยกทรัพยสินใหแกคนพิการ เม่ืออยูในฐานะผูรับพินัยกรรมแลว ทรัพยมรดกบางอยางก็สามารถตก
ทอดมายังผูรับพินัยกรรมไดทันทีท่ีมีพินัยกรรมมีผล แตหากเปนทรัพยมรดกท่ีจะตองมีการ 
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงหรือกรณีท่ีเปนเงินฝากในบัญชีธนาคารพาณิชย หรือกรณีท่ีไมสามารถ
จัดสรรแบงปนทรัพยมรดกกันตามพินัยกรรมไดอยางลงตัว ก็จะตองมีการดําเนินคดีในช้ันศาลเพ่ือ
จัดต้ังผูจัดการมรดก และแนนอนวาการดําเนินคดีในช้ันศาลยอมไมเปนท่ีนาพึงพอใจสําหรับใคร 
เนื่องจากบุคคลท่ัวไปยอมทราบกันดีวาการดําเนินคดีในช้ันศาลมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ียุงยาก ตองใช
เวลา และยังตองเสียคาใชจาย นอกจากนี้คนพิการยังตองเผชิญกับทัศนคติของบุคคลท่ัวไปท่ีมองวา
คนพิการไมมีศักยภาพมากพอท่ีจะดําเนินการตางๆ ดวยตน อีกท้ังยังไดรับการปฏิเสธในการขอรับ
บริการจากหนวยงานตางๆ และถึงแมวาคนพิการมีสิทธิขอความชวยเหลือทางกฎหมายและ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามท่ีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
มาตรา 20 (5) ก็ตาม แตก็ไมใชวาจะไดรับความชวยเหลือโดยทันทีและในทุกกรณี เพราะข้ันตอน
การยื่นคํารองซ่ึงตองใชเวลา และมีเง่ือนไขตางๆในการท่ีจะไดรับความชวยเหลือ 
 สําหรับการเปนผูรับพินัยกรรมและการจัดการทรัพยมรดกนี้ หากมีบุคคลท่ีคนพิการซ่ึง
เปนผูรับพินัยกรรมไววางใจ เขามาชวยจัดการและดําเนินการในช้ันศาลได ยอมทําใหเกิดความ
สะดวกแกคนพิการมากกวาท่ีคนพิการจะดําเนินการตางๆ ดวยตนเอง ซ่ึงแมวาในปจจุบัน ตาม
กฎหมายไทยจะมีการกลาวถึงผูดูแลคนพิการ แตก็ไมมีบทบัญญัติในกฎหมายใดท่ีกําหนดอํานาจ
หนาท่ีท่ีชัดแจงใหแกผูดูแลคนพิการ ซ่ึงในเร่ืองนี้นาจะมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูดูแลคน
พิการใหชัดแจง เพื่อใหผูดูแลคนพิการเขาดําเนินการตางๆ แทนหรือคอยชวยเหลือ ตัดสินใจใน
กิจการงานบางอยางท่ีคนพิการอาจทําดวยตนเองไมสะดวกนัก เชน กฎหมายผูปกครองคนพิการ 
(The Guardianship Act 1987) ขอ 6E ท่ีกําหนดหนาท่ีของผูปกครองคนพิการไวอยางกวางขวางและ
ชัดแจง โดยใหผูปกครองดังกลาวมีอํานาจตัดสินใจเร่ืองสําคัญในชีวิตของคนพิการนั้น รวมไปถึง
เร่ืองในทางการเงินและอสังหาริมทรัพย แมวาจะมีกฎหมายปองกันขอมูลสวนตัวและสวนบุคคล 
(The Privacy and Personal Information Act 1998) และกฎหมายบันทึกสุขภาพและขอมูลสวน
บุคคล (The Health Records and Information Privacy Act 2002) ก็ไมเปนอุปสรรคในการจัดการ
ดูแลคนพิการของผูปกครองนั้น เปนตน 
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 ดังนั้น ในสวนของอํานาจหนาท่ีของผูดูแลคนพิการ จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมาย
กําหนดอํานาจหนาท่ีของผูดูแลคนพิการใหชัดแจง เพื่อท่ีจะไดทราบวาการอันใดที่คนพิการทําดวย
ตนเองไมสะดวกนัก หรือหากใหคนพิการดําเนินการดวยตนเองจะเปนการส้ินเปลืองคาใชจาย  
ก็ใหผูดูแลคนพิการมีอํานาจหนาท่ีดังกลาวแทน ซ่ึงนาจะทําใหคนพิการในฐานะผูรับพินัยกรรม 
สามารถจัดการทรัพยมรดกไดอยางรวดเร็ว สะดวก และไดรับความเปนธรรมมากยิ่งข้ึน 
 5.2.6 ปญหาเกี่ยวกับสิทธิในการเขาเกี่ยวของกับพินัยกรรม ในประเด็นปญหาน้ี ผูเขียนแยก
พิจารณาออกเปนสองกรณี กรณีแรกเปนกรณีสิทธิของคนพิการในการเขาเกี่ยวของกับพินัยกรรม
ในฐานะพยาน ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิคนพิการในการเปน
พยานในพินัยกรรม ซ่ึงผูเขียนเห็นวาเปนการจํากัดสิทธิท่ีมากจนเกินไป เนื่องจากบทบัญญัติ
ดังกลาว ไดแก มาตรา 1670 หามคนหูหนวก เปนใบ หรือตาบอดท้ังสองขางเปนพยานในพินัยกรรม 
ท้ังท่ีสาระสําคัญของการเปนพยานในพินัยกรรมนั้นคือการอยูรวมในขณะท่ีมีการทําพินัยกรรมและ
รูเห็นวามีการทําพินัยกรรมเกิดข้ึน ซ่ึงคนหูหนวกรวมไปถึงคนท่ีเปนใบนั้น สามารถรับรูไดวามีการ
ทําพินัยกรรมเกิดข้ึน ก็นาจะมีสิทธิเปนพยานในพินัยกรรม 
 ซ่ึงกฎหมายมรดก (The Succession Act 2006) ของรัฐนิวเซาทเวลส เครือรัฐออสเตรเลีย 
สําหรับเร่ืองพยานในพินัยกรรม มีบทบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิคนพิการที่นอยมาก กลาวคือ จํากัดสิทธิ
ของคนพิการเทาท่ีจําเปน คือ เฉพาะผูพิการทางการเห็นเทานั้นท่ีกฎหมายหามมิใหทําพินัยกรรม 
โดยกฎหมายดังกลาวในเร่ืองพยานนั้น มีเจตนาใหพยานในพินัยกรรมตองอยูรวมในขณะท่ีมีการทํา
พินัยกรรมและรูวาเอกสารท่ีลงลายมือช่ือนั้นเปนพินัยกรรม ซ่ึงผูพิการทางการเห็นไมสามารถทําได 
แตคนพิการที่มีความพิการประเภทอ่ืนสามารถทําได ไมวาจะเปนผูพิการทางการไดยินหรือการ
ส่ือสารก็ตาม ซ่ึงในปจจุบันรัฐบาลไทยพยายามสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555-2559 ท่ีตองการจะขจัดบทบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีเปนการจํากัดสิทธิของคนพิการ โดยใหมีบทบัญญัติท่ีเปนการจํากัดสิทธิคนพิการ
เทาท่ีจําเปนเทานั้น 
 ในประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิทธิคนพิการในการเขาเกี่ยวของกับพินัยกรรมในฐานะ
ผูจัดการมรดก จากการสัมภาษณนิติกรแหงสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย คนพิการมักถูกมอง
วาเปนคนเสมือนไรความสามารถ และมักจะถูกปฏิเสธการใหบริการจากเจาหนาท่ี หากคนพิการ
เปนผูจัดการมรดก ก็ยอมประสบปญหาและอุปสรรคในการจัดสรรทรัพยมรดก จึงเห็นวาควรมีขอ
ปฏิบัติท่ีชัดแจงใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตอคนพิการ และมีกฎหมายกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูดูแลคน
พิการเชนเดียวกับผูปกครองคนพิการตามกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย รัฐนิวเซาทเวลส (The 
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Guardianship Act 1987) ซ่ึงผูปกครองคนพิการมีอํานาจในการจัดการทรัพยสินและดําเนินการแทน
ในสวนภาระหนาท่ีของคนพิการไดอยางเต็มท่ี 
 จากการที่ไดศึกษาปญหาสิทธิของคนพิการในการทําพินัยกรรมและการเปนผูรับ
พินัยกรรมนั้น จะเห็นไดวามีปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายหลายประการ เชน ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยเร่ืองพินัยกรรม ไมมีบทบัญญัติท่ีเพียงพอและครอบคลุมถึงคนพิการประเภท
ตางๆ ซ่ึงกฎหมายพินัยกรรมของไทยไมไดมีการแกไขมาเปนเวลานาน และในปจจุบันท่ัวโลก
รวมถึงประเทศไทยใหความสําคัญกับสิทธิคนพิการมากขึ้นท้ังในระดับประเทศและในระดับสากล 
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็มีบทบัญญัติคุมครองสิทธิคนพิการอยางชัดแจง โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีใหการรับรองสิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาคของคนพิการ และการพยายามท่ีจะขจัดการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอคนพิการ ดังนั้น หาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเร่ืองพินัยกรรม มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงคนพิการ รวม
ไปถึงการสงเสริมใหมีกฎหมายเกี่ยวกับผูดูแลคนพิการ มีขอปฏิบัติท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีของ
หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติตอคนพิการอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป และสงเสริม
ใหหนวยงานตางๆ มีการจัดสถานท่ีใหเหมาะสมกับคนพิการ อุปกรณท่ีจําเปนสําหรับคนพิการ และ
ลามภาษามือประจําสถานท่ีราชการตางๆ ก็จะทําใหคนพิการสามารถปฏิบัติกิจกรรมและเขาไปมี
สวนรวมในสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลท่ีมีสภาพรางกายสมบูรณ 
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Civil Code of Japan (民法 Minpō, 1896) 
Chapter VII Wills 

Section 1 General Provisions 
 
Article 960 Formalities for Will 
 No will shall take effect unless made in accordance with the formalities provided in 
this Code. 
Article 961 Capacity to Make Will 
 Any person who has attained 15 years of age may make a will. 
Article 962 
 The provisions of Article 5, Article 9, Article 13 and Article 17 shall not apply to a 
will. 
Article 963 
 At the time of making a will, a testator shall have the capacity to do so. 
Article 964 Comprehensive and Specific Testamentary Gifts 
 A testator may make a disposition of his/her property, in whole or in part, 
comprehensive or specific title (s); provided that this may not violate provisions regarding legally 
reserved portion. 
Article 965 Provisions Relating to Heirs to be Applied Mutatis Mutandis 
 The provisions of Article 886 and Article 891 shall apply mutatis mutandis to a 
testamentary donee. 
Article 966 Limitations on Will of Person under Guardianship 
 (1) If a person under guardianship makes a will to the benefit of a guardian or the 
guardian's spouse or lineal relative before the completion of a profit and loss account for 
guardianship, that will shall be void. 
 (2) The provision of the preceding paragraph shall not apply in the case where a 
lineal relative, spouse, or sibling of the ward is a guardian. 
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Part 2 Formalities of Wills 
Subsection 1 Ordinary Formality 

 

Article 967 Types of Will Made by Ordinary form 
 A will shall be made by holograph document, notarized document, or sealed and 
notarized document; provided that this shall not apply to the case where it is permissible to use a 
special method. 
Article 968 Will by Holograph Document 
 (1) To make a will by holograph document the testator must write the entire text, the 
date, and his/her name in his/her own hand and affix his/her seal. 
 (2) Unless, for an insertion, deletion or any other alteration to the handwritten 
certificate, the testator indicates the place of alteration, makes a specifically signed addition to the 
effect that it has been changed, and furthermore affixes his/her seal to the place that has been 
altered, it shall have no effect. 
Article 969 Will by Notarized Document 
 A will by notarized document shall be made in compliance with the following items: 
 (i) no fewer than two witnesses shall be in attendance; 
 (ii) the testator shall give oral instruction of the tenor of the will to a notary public; 
 (iii) a notary public shall take dictation from the testator and read this aloud, or allow 
inspection, to the testator and witnesses; 
 (iv) the testator and witnesses shall each sign, and affix his/her seal to, the certificate 
after having approved its accuracy; provided, however, that in the case where a testator is unable 
to sign, a notary public may sign on his/her behalf, with supplementary registration giving the 
reason for that; and 
 (v) a notary public shall give supplementary registration to the effect that the 
certificate has been made in compliance with the formalities listed in each of the preceding items, 
sign this, and affix his/her seal. 
Article 969-2 Special Provisions for Will by Notarized Document 
 (1) In the case where a will by notarized document is made by a person who cannot 
speak, the testator shall make a statement of the tenor of the will through an interpreter, or by 
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his/her own hand, in lieu of the oral instruction of item (ii) of the preceding Article. In this case, 
in the application of the provision of item (iii) of the same Article, 'oral instruction' in that item 
shall become 'statement through an interpreter, or by his/her own hand'. 
 (2)  In the case where the testator or a witness of the preceding Article is deaf, a 
notary public may convey the written contents of the provision of item (iii) of the same Article to 
the testator or witness through an interpreter, in lieu of the reading aloud provided for in the same 
item. 
 (3) If a notarized document has been made in compliance with the formalities 
provided for in the preceding paragraphs (1) and (2), a notary public shall give supplementary 
registration on the certificate to this effect. 
Article 970 Will by Sealed and Notarized Document 
 A will by sealed and notarized document shall be made in compliance with the 
following formalities: 
 (i) the testator shall sign, and affix his/her seal to, the certificate; 
 (ii) the testator shall seal the certificate and, using the same stamp as that used for the 
certificate, affix his/her seal; 
 (iii) the testator shall submit the sealed certificate before one notary public and not 
less than two witnesses, with a statement to the effect that it is his/her own will, giving the 
author's name and address; 
 (iv) after having entered the date of submission of the certificate and the statement of 
the testator upon the sealed document, a notary public shall, together with the testator and 
witnesses, sign it and affix his/her seal; and 
 (2) The provision of paragraph (2) of Article 968 shall apply mutatis mutandis to the 
making of a will by sealed and notarized document. 
Article 971 Effect of Will by Sealed and Notarized Document Failing to Satisfy Formalities 
 Even a will by sealed and notarized document which fails to satisfy the formalities 
provided for in the preceding Article shall have effect as a will made by holograph document, if 
prepared in accordance with the formalities provided for in Article 968. 
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Article 972 Special Provisions for Will by Sealed and Notarized Document 
 (1) In the case where a will by sealed and notarized document is made by a person 
who cannot speak, the testator shall make a statement to the effect that the certificate is one's own 
will, giving the author's name and address through an interpreter, or by his/her own hand upon the 
sealed document, in lieu of the statement of item (iii) of paragraph (1) of Article 970. 
 (2) In the case referred to in the preceding paragraph, if a testator has given a 
statement through an interpreter, a notary public shall make an entry on the sealed document to 
that effect. 
 (3) In the case referred to in paragraph (1) , if the testator has written on the sealed 
document is in his/her own hand, a notary public shall make an entry to that effect on the sealed 
document in lieu of the entry of statement in the provision of item 
 (iv) of paragraph 1 of Article 970. 
Article 973 Will of an Adult Ward 
 (1) For an adult ward to make a will at a time that his/her decision-making capacity 
has recovered temporarily, not less than two doctors shall be in attendance. 
 (2) A doctor in attendance of the making of a will shall make an entry on the will to 
the effect that the testator was not in a condition lacking decision-making capacity at the time of 
making the will, sign it, and affix his/her seal; provided that in the case of a will by sealed and 
notarized document, he/she shall make an entry to that effect on the sealed document, sign it, and 
affix his/her seal. 
Article 974 Causes of Disqualification of Witness or Observer  
 The following persons may not be a witness or observer to a will: 
 (i) a minor; 
 (ii) a presumed heir, donee, or a spouse or lineal relative of either; or 
 (iii) a spouse, relative within four degrees, secretary, or employee of a notary public. 
Article 975 Prohibition of Joint Wills 
 A will may not be made by two or more persons on the same certificate. 
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Subsection 2 Special Formalities of Wills 
 

Article 976 Will Made by Person Rapidly Approaching Death 
 (1) If a person who is rapidly approaching death due to illness or another reason 
intends to make a will, he/she may do so in the attendance of not less than three witnesses by 
giving oral instruction of the tenor of the will to one of the witnesses. 
In this case, the person who received the oral instruction shall enter this, read it aloud, or allow 
inspection, to the testator and other witnesses, and after each witness has approved the accuracy 
of that entry, sign it, and affix his/her seal. 
 (2) In the case where a person who cannot speak makes a will pursuant to the 
provisions of the preceding paragraph, the testator shall state of the tenor of that will through an 
interpreter before the witnesses, in lieu of the oral instruction of the same paragraph. 
 (3) In the case where the testator, or a witness, referred to in the second sentence of 
paragraph (1) is deaf, the person who has received the statement or oral instruction of the tenor of 
the will shall convey to the testator or other witnesses the written contents referred to in the 
provision of that sentence through an interpreter in lieu of the reading aloud provided for in that 
sentence. 
 (4) For a will made pursuant to the provisions of the preceding three paragraphs, 
effect shall not arise unless it has been confirmed by the family court on the application of one of 
the witnesses or an interested party within twenty days of the creation of the will. 
 (5) The family court may not confirm a will referred to in the preceding paragraph 
unless it is convinced that the will captured the true intention of the testator. 
Article 977 Will Made by Person with Infectious Disease in Quarantine 
 A person who is isolated through an administrative disposition due to an infectious 
disease may make a will in the attendance of one police official and at least one witness. 
Article 978 Will Made by Person on Vessel 
 A person on a ship may make a will in the attendance of the ship's captain or a clerk, 
and at least two witnesses. 
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Article 979 Will Made by Person on Ship Meeting Disaster 
 (1)  In the case where a ship meets disaster, a person who is on that ship and rapidly 
approaching death may make a will orally in the attendance of at least two witnesses. 
 (2) In the case where a person who cannot speak makes a will pursuant to the 
provision of the preceding paragraph, the testator shall do so through an interpreter. 
 (3) The effect of a will made in compliance with the provisions of the preceding two 
paragraphs shall not arise unless a witness makes an entry of its tenor, signs this, affixes his/her 
seal, and furthermore, it gains confirmation by the family court on the application made without 
delay by one of the witnesses or an interested party. 
 (4) The provision of paragraph (5) of Article 976 shall apply mutatis mutandis to the 
case described in the preceding paragraph. 
Article 980 Signature and Seal of Relevant Parties to a Will 
 In the cases described in Article 977 and Article 978, a testator, author, observer, or 
witness shall sign and affix his/her seal to each will. 
Article 981 Case Where Signature or Seal Is Impossible 
 In the cases described in Articles 977 to 979 inclusive, if there is a person who is 
unable to sign or affix his/her seal, an observer or witness shall make supplementary registration 
of the reason for that. 
Article 982 Provisions Relating to Will by Ordinary Formalities to be Applied Mutatis 
Mutandis 
 The provisions of paragraph (2) of Article 968 and Articles 973 to 975 inclusive shall 
apply mutatis mutandis to a will made pursuant to the provisions of Articles 976 to 981. 
Article 983 Effect of Will Made by Special Formalities 
 The effect of a will made pursuant to the provisions of Article 976 to 982 inclusive 
shall not arise if a testator survives for a period of six months from the time they recover the 
ability to make a will by ordinary formalities. 
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CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 
Article 3 

General principles 
 

  The principles of the present Convention shall be: 
  (a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make 
one’s own choices, and independence of persons; 
  (b) Non-discrimination; 
  (c) Full and effective participation and inclusion in society; 
  (d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of 
human diversity and humanity; 
  (e) Equality of opportunity; 
  (f) Accessibility; 
  (g) Equality between men and women; 
  (h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the 
right of children with disabilities to preserve their identities. 
 

Article 4 
General obligations 

 

 1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human 
rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any 
kind on the basis of disability. To this end, States Parties undertake: 

  (a) To adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the 
implementation of the rights recognized in the present Convention; 

  (b) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish 
existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons 
with disabilities; 

  (c) To take into account the protection and promotion of the human rights of 
persons with disabilities in all policies and programmes; 
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  (d) To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
present Convention and to ensure that public authorities and institutions act in conformity with 
the present Convention; 

 (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of 
disability by any person, organization or private enterprise; 

 (f) To undertake or promote research and development of universally designed goods, 
services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the present Convention, which should 
require the minimum possible adaptation and the least cost to meet the specific needs of a person 
with disabilities, to promote their availability and use, and to promote universal design in the 
development of standards and guidelines; 

 (g) To undertake or promote research and development of, and to promote the 
availability and use of new technologies, including information and communications technologies, 
mobility aids, devices and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving 
priority to technologies at an affordable cost; 

 (h) To provide accessible information to persons with disabilities about mobility aids, 
devices and assistive technologies, including new technologies, as well as other forms of 
assistance, support services and facilities; 

 (i) To promote the training of professionals and staff working with persons with 
disabilities in the rights recognized in the present Convention so as to better provide the 
assistance and services guaranteed by those rights. 
 2. With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes to 
take measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework 
of international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these 
rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are 
immediately applicable according to international law. 
 3. In the development and implementation of legislation and policies to implement 
the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to 
persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons 
with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations. 
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 4. Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more 
conducive to the realization of the rights of persons with disabilities and which may be contained 
in the law of a State Party or international law in force for that State. There shall be no restriction 
upon or derogation from any of the human rights and fundamental freedoms recognized or 
existing in any State Party to the present Convention pursuant to law, conventions, regulation or 
custom on the pretext that the present Convention does not recognize such rights or freedoms or 
that it recognizes them to a lesser extent. 
 5. The provisions of the present Convention shall extend to all parts of federal States 
without any limitations or exceptions. 
 

Article 5 
Equality and non-discrimination 

 

 1. States Parties recognize that all persons are equal before and under the law and are 
entitled without any discrimination to the equal protection and equal benefit of the law. 
 2. States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and 
guarantee to persons with disabilities equal and effective legal protection against discrimination 
on all grounds. 
 3. In order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties shall take 
all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided. 
4. Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto equality of persons 
with disabilities shall not be considered discrimination under the terms of the present Convention. 
 

Article 6 
Women with disabilities 

 

 1. States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject to 
multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal 
enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms. 
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 2.  States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full development, 
advancement and empowerment of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and 
enjoyment of the human rights and fundamental freedoms set out in the present Convention. 
 

Article 7 
Children with disabilities 

 

 1. States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by 
children with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with 
other children. 
 2. In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child 
shall be a primary consideration. 
 3. States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express 
their views freely on all matters affecting them, their views being given due weight in accordance 
with their age and maturity, on an equal basis with other children, and to be provided with 
disability and age-appropriate assistance to realize that right. 
 

Article 8 
Awareness-raising 

 

 1. States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate measures: 
(a) To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding 

persons with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of persons with 
disabilities; 

(b) To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with 
disabilities, including those based on sex and age, in all areas of life; 

(c) To promote awareness of the capabilities and contributions of persons with 
disabilities. 
2. Measures to this end include: 

(a) Initiating and maintaining effective public awareness campaigns designed: 
(i) To nurture receptiveness to the rights of persons with disabilities; 
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(ii) To promote positive perceptions and greater social awareness towards persons with 
disabilities; 

(iii) To promote recognition of the skills, merits and abilities of persons with disabilities, 
and of their contributions to the workplace and the labour market; 

(b) Fostering at all levels of the education system, including in all children from an early 
age, an attitude of respect for the rights of persons with disabilities; 

(c) Encouraging all organs of the media to portray persons with disabilities in a manner 
consistent with the purpose of the present Convention; 

(d) Promoting awareness-training programmes regarding persons with disabilities and the 
rights of persons with disabilities. 
 

Article 9 
Accessibility 

 

 1.  To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in 
all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with 
disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to 
information and communications, including information and communications technologies and 
systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in 
rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles 
and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia:  
  (a) Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, 
including schools, housing, medical facilities and workplaces; 
  (b)  Information, communications and other services, including electronic services 
and emergency services. 
 2.  States Parties shall also take appropriate measures: 
  (a) To develop, promulgate and monitor the implementation of minimum 
standards and guidelines for the accessibility of facilities and services open or provided to the 
public; 

  (b) To ensure that private entities that offer facilities and services which are open 
or provided to the public take into account all aspects of accessibility for persons with disabilities; 
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  (c) To provide training for stakeholders on accessibility issues facing persons with 
disabilities; 

  (d) To provide in buildings and other facilities open to the public signage in 
Braille and in easy to read and understand forms; 

  (e) To provide forms of live assistance and intermediaries, including guides, 
readers and professional sign language interpreters, to facilitate accessibility to buildings and 
other facilities open to the public; 

  (f) To promote other appropriate forms of assistance and support to persons with 
disabilities to ensure their access to information; 

  (g) To promote access for persons with disabilities to new information and 
communications technologies and systems, including the Internet; 

  (h) To promote the design, development, production and distribution of accessible 
information and communications technologies and systems at an early stage, so that these 
technologies and systems become accessible at minimum cost. 

 
Article 10 

Right to life 
 

 States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to life and shall 
take all necessary measures to ensure its effective enjoyment by persons with disabilities on an 
equal basis with others. 
 

Article 11 
Situations of risk and humanitarian emergencies 

 

 States Parties shall take, in accordance with their obligations under international law, 
including international humanitarian law and international human rights law, all necessary 
measures to ensure the protection and safety of persons with disabilities in situations of risk, 
including situations of armed conflict, humanitarian emergencies and the occurrence of natural 
disasters. 
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Article 12 
Equal recognition before the law 

 

 1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition 
everywhere as persons before the law. 
 2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on 
an equal basis with others in all aspects of life. 
 3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with 
disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity. 
 4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal 
capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with 
international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the exercise 
of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of 
interest and undue influence, are proportional and tailored to the person’s circumstances, apply 
for the shortest time possible and are subject to regular review by a competent, independent and 
impartial authority or judicial body. The safeguards shall be proportional to the degree to which 
such measures affect the person’s rights and interests. 
 5.  Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and 
effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit property, 
to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans, mortgages and other 
forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived 
of their property. 

 
Article 13 

Access to justice 
 

 1. States Parties shall ensure effective access to justice for persons with disabilities 
on an equal basis with others, including through the provision of procedural and age-appropriate 
accommodations, in order to facilitate their effective role as direct and indirect participants, 
including as witnesses, in all legal proceedings, including at investigative and other preliminary 
stages. 
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 2. In order to help to ensure effective access to justice for persons with disabilities, 
States Parties shall promote appropriate training for those working in the field of administration 
of justice, including police and prison staff. 
 

Article 14 
Liberty and security of person 

 

 1.  States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal basis with 
others: 

  (a) Enjoy the right to liberty and security of person; 
  (b) Are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any 

deprivation of liberty is in conformity with the law, and that the existence of a disability shall in 
no case justify a deprivation of liberty. 
 2. States Parties shall ensure that if persons with disabilities are deprived of their 
liberty through any process, they are, on an equal basis with others, entitled to guarantees in 
accordance with international human rights law and shall be treated in compliance with the 
objectives and principles of the present Convention, including by provision of reasonable 
accommodation. 
 

Article 15 
Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 

 

 1.  No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. In particular, no one shall be subjected without his or her free consent to medical or 
scientific experimentation. 
 2.  States Parties shall take all effective legislative, administrative, judicial or other 
measures to prevent persons with disabilities, on an equal basis with others, from being subjected 
to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 
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Article 16 
Freedom from exploitation, violence and abuse 

 

 1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social, 
educational and other measures to protect persons with disabilities, both within and outside the 
home, from all forms of exploitation, violence and abuse, including their gender-based aspects. 
 2.  States Parties shall also take all appropriate measures to prevent all forms of 
exploitation, violence and abuse by ensuring, inter alia, appropriate forms of gender- and age-
sensitive assistance and support for persons with disabilities and their families and caregivers, 
including through the provision of information and education on how to avoid, recognize and 
report instances of exploitation, violence and abuse. States Parties shall ensure that protection 
services are age-, gender- and disability-sensitive. 
 3.  In order to prevent the occurrence of all forms of exploitation, violence and abuse, 
States Parties shall ensure that all facilities and programmes designed to serve persons with 
disabilities are effectively monitored by independent authorities. 
 4.  States Parties shall take all appropriate measures to promote the physical, 
cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of persons with 
disabilities who become victims of any form of exploitation, violence or abuse, including through 
the provision of protection services. Such recovery and reintegration shall take place in an 
environment that fosters the health, welfare, self-respect, dignity and autonomy of the person and 
takes into account gender- and age-specific needs. 
 5.  States Parties shall put in place effective legislation and policies, including 
women- and child-focused legislation and policies, to ensure that instances of exploitation, 
violence and abuse against persons with disabilities are identified, investigated and, where 
appropriate, prosecuted. 
 

Article 17 
Protecting the integrity of the person 

 

 Every person with disabilities has a right to respect for his or her physical and mental 
integrity on an equal basis with others. 

DPU



178 

Article 18 
Liberty of movement and nationality 

 

 1.  States Parties shall recognize the rights of persons with disabilities to liberty of 
movement, to freedom to choose their residence and to a nationality, on an equal basis with 
others, including by ensuring that persons with disabilities: 

  (a)  Have the right to acquire and change a nationality and are not deprived of their 
nationality arbitrarily or on the basis of disability; 

  (b)  Are not deprived, on the basis of disability, of their ability to obtain, possess 
and utilize documentation of their nationality or other documentation of identification, or to 
utilize relevant processes such as immigration proceedings, that may be needed to facilitate 
exercise of the right to liberty of movement; 

  (c)  Are free to leave any country, including their own; 
  (d)  Are not deprived, arbitrarily or on the basis of disability, of the right to enter 

their own country. 
 2. Children with disabilities shall be registered immediately after birth and shall have 
the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to 
know and be cared for by their parents. 
 

Article 19 
Living independently and being included in the community 

 

 States Parties to the present Convention recognize the equal right of all persons with 
disabilities to live in the community, with choices equal to others, and shall take effective and 
appropriate measures to facilitate full enjoyment by persons with disabilities of this right and their 
full inclusion and participation in the community, including by ensuring that: 
 (a) Persons with disabilities have the opportunity to choose their place of residence 
and where and with whom they live on an equal basis with others and are not obliged to live in a 
particular living arrangement; 
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 (b)  Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other 
community support services, including personal assistance necessary to support living and 
inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community; 
 (c)  Community services and facilities for the general population are available on an 
equal basis to persons with disabilities and are responsive to their needs. 
 

Article 20 
Personal mobility 

 

 States Parties shall take effective measures to ensure personal mobility with the 
greatest possible independence for persons with disabilities, including by: 

 (a)  Facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner and at 
the time of their choice, and at affordable cost; 

 (b)  Facilitating access by persons with disabilities to quality mobility aids, devices, 
assistive technologies and forms of live assistance and intermediaries, including by making them 
available at affordable cost; 

 (c)  Providing training in mobility skills to persons with disabilities and to specialist 
staff working with persons with disabilities; 

 (d) Encouraging entities that produce mobility aids, devices and assistive 
technologies to take into account all aspects of mobility for persons with disabilities. 

 
Article 21 

Freedom of expression and opinion, and access to information 
 

 States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with 
disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the freedom to 
seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all 
forms of communication of their choice, as defined in article 2 of the present Convention, 
including by: 
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 (a) Providing information intended for the general public to persons with disabilities 
in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities in a timely 
manner and without additional cost; 
 (b) Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and 
alternative communication, and all other accessible means, modes and formats of communication 
of their choice by persons with disabilities in official interactions; 
 (c) Urging private entities that provide services to the general public, including 
through the Internet, to provide information and services in accessible and usable formats for 
persons with disabilities; 
 (d) Encouraging the mass media, including providers of information through the 
Internet, to make their services accessible to persons with disabilities; 
 (e) Recognizing and promoting the use of sign languages. 
 

Article 22 
Respect for privacy 

 

 1.  No person with disabilities, regardless of place of residence or living 
arrangements, shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, 
family, home or correspondence or other types of communication or to unlawful attacks on his or 
her honour and reputation. Persons with disabilities have the right to the protection of the law 
against such interference or attacks. 
 2.  States Parties shall protect the privacy of personal, health and rehabilitation 
information of persons with disabilities on an equal basis with others. 
 

Article 23 
Respect for home and the family 

 

 1. States Parties shall take effective and appropriate measures to eliminate 
discrimination against persons with disabilities in all matters relating to marriage, family, 
parenthood and relationships, on an equal basis with others, so as to ensure that: 
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  (a)  The right of all persons with disabilities who are of marriageable age to marry 
and to found a family on the basis of free and full consent of the intending spouses is recognized; 
  (b)  The rights of persons with disabilities to decide freely and responsibly on the 
number and spacing of their children and to have access to age-appropriate information, 
reproductive and family planning education are recognized, and the means necessary to enable 
them to exercise these rights are provided; 
  (c)  Persons with disabilities, including children, retain their fertility on an equal 
basis with others. 
 2. States Parties shall ensure the rights and responsibilities of persons with 
disabilities, with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of children or similar 
institutions, where these concepts exist in national legislation; in all cases the best interests of the 
child shall be paramount. States Parties shall render appropriate assistance to persons with 
disabilities in the performance of their child-rearing responsibilities. 
 3.  States Parties shall ensure that children with disabilities have equal rights with 
respect to family life. With a view to realizing these rights, and to prevent concealment, 
abandonment, neglect and segregation of children with disabilities, States Parties shall undertake 
to provide early and comprehensive information, services and support to children with disabilities 
and their families. 
 4.  States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her 
parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, 
in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best 
interests of the child. In no case shall a child be separated from parents on the basis of a disability 
of either the child or one or both of the parents. 
 5.  States Parties shall, where the immediate family is unable to care for a child with 
disabilities, undertake every effort to provide alternative care within the wider family, and failing 
that, within the community in a family setting. 
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Article 24 
Education 

 
 1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a 
view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States 
Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to: 
  (a) The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, 
and the strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity; 
  (b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and 
creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential; 
  (c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society 
2. In realizing this right, States Parties shall ensure that: 
  (a) Persons with disabilities are not excluded from the general education system 
on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and 
compulsory primary education, or from secondary education, on the basis of disability; 
  (b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary 
education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which 
they live; 
  (c) Reasonable accommodation of the individual’s requirements is provided; 
  (d) Persons with disabilities receive the support required, within the general 
education system, to facilitate their effective education; 
  (e) Effective individualized support measures are provided in environments that 
maximize academic and social development, consistent with the goal of full inclusion. 
 3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social 
development skills to facilitate their full and equal participation in education and as members of 
the community. To this end, States Parties shall take appropriate measures, including: 
  (a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and 
alternative modes, means and formats of communication and orientation and mobility skills, and 
facilitating peer support and mentoring; 
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  (b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic 
identity of the deaf community; 
  (c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are 
blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of 
communication for the individual, and in environments which maximize academic and social 
development. 
 4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take 
appropriate measures to employ teachers, including teachers with disabilities, who are qualified in 
sign language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of 
education. Such training shall incorporate disability awareness and the use of appropriate 
augmentative and alternative modes, means and formats of communication, educational 
techniques and materials to support persons with disabilities. 
 5. States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general 
tertiary education, vocational training, adult education and lifelong learning without 
discrimination and on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that 
reasonable accommodation is provided to persons with disabilities. 
 

Article 25 
Health 

 

 States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment 
of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability. States 
Parties shall take all appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to health 
services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In particular, States 
Parties shall: 
 (a) Provide persons with disabilities with the same range, quality and standard of free 
or affordable health care and programmes as provided to other persons, including in the area of 
sexual and reproductive health and population-based public health programmes; 
 (b) Provide those health services needed by persons with disabilities specifically 
because of their disabilities, including early identification and intervention as appropriate, and 
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services designed to minimize and prevent further disabilities, including among children and 
older persons; 
 (c) Provide these health services as close as possible to people’s own communities, 
including in rural areas; 
 (d) Require health professionals to provide care of the same quality to persons with 
disabilities as to others, including on the basis of free and informed consent by, inter alia, raising 
awareness of the human rights, dignity, autonomy and needs of persons with disabilities through 
training and the promulgation of ethical standards for public and private health care; 
 (e) Prohibit discrimination against persons with disabilities in the provision of health 
insurance, and life insurance where such insurance is permitted by national law, which shall be 
provided in a fair and reasonable manner; 
 (f) Prevent discriminatory denial of health care or health services or food and fluids 
on the basis of disability. 
 

Article 26 
Habilitation and rehabilitation 

 

 1.  States Parties shall take effective and appropriate measures, including through 
peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, 
full physical, mental, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all 
aspects of life. To that end, States Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive 
habilitation and rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health, 
employment, education and social services, in such a way that these services and programmes: 

  (a) Begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary 
assessment of individual needs and strengths; 

  (b) Support participation and inclusion in the community and all aspects of 
society, are voluntary, and are available to persons with disabilities as close as possible to their 
own communities, including in rural areas. 
 2. States Parties shall promote the development of initial and continuing training for 
professionals and staff working in habilitation and rehabilitation services. 
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 3. States Parties shall promote the availability, knowledge and use of assistive 
devices and technologies, designed for persons with disabilities, as they relate to habilitation and 
rehabilitation. 
 

Article 27 
Work and employment 

 

 1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal 
basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen 
or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to 
persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to 
work, including for those who acquire a disability during the course of employment, by taking 
appropriate steps, including through legislation, to, inter alia: 
  (a) Prohibit discrimination on the basis of disability with regard to all matters 
concerning all forms of employment, including conditions of recruitment, hiring and employment, 
continuance of employment, career advancement and safe and healthy working conditions; 
  (b) Protect the rights of persons with disabilities, on an equal basis with others, to 
just and favourable conditions of work, including equal opportunities and equal remuneration for 
work of equal value, safe and healthy working conditions, including protection from harassment, 
and the redress of grievances; 
  (c) Ensure that persons with disabilities are able to exercise their labour and trade 
union rights on an equal basis with others; 
  (d) Enable persons with disabilities to have effective access to general technical 
and vocational guidance programmes, placement services and vocational and continuing training; 
  (e)  Promote employment opportunities and career advancement for persons with 
disabilities in the labour market, as well as assistance in finding, obtaining, maintaining and 
returning to employment; 
  (f)  Promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the development 
of cooperatives and starting one’s own business; 
  (g)  Employ persons with disabilities in the public sector; 
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  (h) Promote the employment of persons with disabilities in the private sector 
through appropriate policies and measures, which may include affirmative action programmes, 
incentives and other measures; 
  (i) Ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities 
in the workplace; 
  (j)  Promote the acquisition by persons with disabilities of work experience in the 
open labour market; 
  (k) Promote vocational and professional rehabilitation, job retention and return-to-
work programmes for persons with disabilities. 
 2. States Parties shall ensure that persons with disabilities are not held in slavery or 
in servitude, and are protected, on an equal basis with others, from forced or compulsory labour. 
 

Article 28 
Adequate standard of living and social protection 

 

 1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to an adequate 
standard of living for themselves and their families, including adequate food, clothing and 
housing, and to the continuous improvement of living conditions, and shall take appropriate steps 
to safeguard and promote the realization of this right without discrimination on the basis of 
disability. 
 2. States Parties recognize the right of persons with disabilities to social protection 
and to the enjoyment of that right without discrimination on the basis of disability, and shall take 
appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right, including measures: 

  (a) To ensure equal access by persons with disabilities to clean water services, and 
to ensure access to appropriate and affordable services, devices and other assistance for disability-
related needs; 

  (b) To ensure access by persons with disabilities, in particular women and girls 
with disabilities and older persons with disabilities, to social protection programmes and poverty 
reduction programmes; 
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  (c) To ensure access by persons with disabilities and their families living in 
situations of poverty to assistance from the State with disabilityrelated expenses, including 
adequate training, counselling, financial assistance and respite care; 

  (d) To ensure access by persons with disabilities to public housing programmes; 
  (e) To ensure equal access by persons with disabilities to retirement benefits and 

programmes. 
 

Article 29 
Participation in political and public life 

 

 States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights and the 
opportunity to enjoy them on an equal basis with others, and shall undertake: 
 (a) To ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in 
political and public life on an equal basis with others, directly or through freely chosen 
representatives, including the right and opportunity for persons with disabilities to vote and be 
elected, inter alia, by: 
  (i) Ensuring that voting procedures, facilities and materials are appropriate, 
accessible and easy to understand and use; 
  (ii) Protecting the right of persons with disabilities to vote by secret ballot in 
elections and public referendums without intimidation, and to stand for elections, to effectively 
hold office and perform all public functions at all levels of government, facilitating the use of 
assistive and new technologies where appropriate; 
  (iii) Guaranteeing the free expression of the will of persons with disabilities as 
electors and to this end, where necessary, at their request, allowing assistance in voting by a 
person of their own choice; 
 (b) To promote actively an environment in which persons with disabilities can 
effectively and fully participate in the conduct of public affairs, without discrimination and on an 
equal basis with others, and encourage their participation in public affairs, including: 
  (i) Participation in non-governmental organizations and associations concerned 
with the public and political life of the country, and in the activities and administration of political 
parties; 

DPU



188 

  (ii) Forming and joining organizations of persons with disabilities to represent 
persons with disabilities at international, national, regional and local levels. 
 

Article 30 
Participation in cultural life, recreation, leisure and sport 

 

 1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an 
equal basis with others in cultural life, and shall take all appropriate measures to ensure that 
persons with disabilities: 
  (a)  Enjoy access to cultural materials in accessible formats; 
  (b) Enjoy access to television programmes, films, theatre and other cultural 
activities, in accessible formats; 
  (c) Enjoy access to places for cultural performances or services, such as theatres, 
museums, cinemas, libraries and tourism services, and, as far as possible, enjoy access to 
monuments and sites of national cultural importance. 
 2. States Parties shall take appropriate measures to enable persons with disabilities to 
have the opportunity to develop and utilize their creative, artistic and intellectual potential, not 
only for their own benefit, but also for the enrichment of society. 
 3. States Parties shall take all appropriate steps, in accordance with international law, 
to ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute an unreasonable or 
discriminatory barrier to access by persons with disabilities to cultural materials. 
 4. Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others, to 
recognition and support of their specific cultural and linguistic identity, including sign languages 
and deaf culture. 
 5. With a view to enabling persons with disabilities to participate on an equal basis 
with others in recreational, leisure and sporting activities, States Parties shall take appropriate 
measures: 

  (a) To encourage and promote the participation, to the fullest extent possible, of 
persons with disabilities in mainstream sporting activities at all levels; 

  (b) To ensure that persons with disabilities have an opportunity to organize, 
develop and participate in disability-specific sporting and recreational activities and, to this end, 
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encourage the provision, on an equal basis with others, of appropriate instruction, training and 
resources; 

  (c)  To ensure that persons with disabilities have access to sporting, recreational 
and tourism venues; 

  (d)  To ensure that children with disabilities have equal access with other children 
to participation in play, recreation and leisure and sporting activities, including those activities in 
the school system; 

  (e)  To ensure that persons with disabilities have access to services from those 
involved in the organization of recreational, tourism, leisure and sporting activities. 

 
Guardianship Act 1987 

Part 1 Preliminary 
 

 Section 4 General principles 
 It is the duty of everyone exercising functions under this Act with respect to persons 
who have disabilities to observe the following principles: 
 (a) the welfare and interests of such persons should be given paramount 
consideration, 
 (b) the freedom of decision and freedom of action of such persons should be 
restricted as little as possible, 
 (c) such persons should be encouraged, as far as possible, to live a normal life in the 
community, 
 (d) the views of such persons in relation to the exercise of those functions should be 
taken into consideration, 
 (e) the importance of preserving the family relationships and the cultural and 
linguistic environments of such persons should be recognised, 
 (f) such persons should be encouraged, as far as possible, to be self-reliant in matters 
relating to their personal, domestic and financial affairs, 
 (g) such persons should be protected from neglect, abuse and exploitation, 
 (h) the community should be encouraged to apply and promote these principles. 
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Part 2 Appointment of enduring guardians 
 

Section 5 Definitions 
 In this Part: 
 appointee means a person appointed as an enduring guardian under this Part. 
 appointor means a person who has appointed an enduring guardian under this Part. 
 eligible signer, in relation to a notice or other instrument, means a person who: 
 (a)  is at least 18 years of age, and 
 (b)  is not a witness to the notice or other instrument, and 
 (c)  in the case of an instrument appointing an enduring guardian or revoking an 

appointment—is not an appointee or alternative enduring guardian. 
 eligible witness means a person who: 
 (a)  is any of the following: 

  (i)  an Australian legal practitioner, 
  (ii)  (Repealed) 
  (iii) a registrar of the Local Court, 
  (iv) a person (or a person belonging to a class of persons) prescribed by the 
regulations for the purposes of this subparagraph, and 
 (b) in the case of an instrument appointing an enduring guardian or revoking an 
appointment—is not an appointee or alternative enduring guardian. 
Section 6 Adult person may appoint guardian 
 A person of or above the age of 18 years may, by instrument in writing, appoint a 
person as his or her guardian. 
Section 6A When appointment has effect 
 (1) An appointment under this Part: 
  (a) has effect only during such period of time as the appointor is a person in need 
of a guardian, and 
  (b) unless revoked or suspended under this Part, has effect during all such 
periods. 
 (2) A person appointed under this Part is appointed as an enduring guardian. 
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Section 6B Eligibility for appointment 
 (1) A person is not eligible to be appointed as an enduring guardian unless he or she 
is of or above the age of 18 years. 
 (2) A person is not eligible to be appointed as an enduring guardian if: 
  (a) the person is, in a professional or administrative capacity, directly or 
indirectly responsible for, or involved in, the provision of any of the following services for fee or 
reward to the person making the appointment: 
   (i)  medical services (whether provided in a hospital, at home or otherwise), 
   (ii) accommodation, 
   (iii) any other services to support the person making the appointment in his or 
her activities of daily living, or 
  (b) the person is the spouse, parent, child, brother or sister of a person of the kind 
referred to in paragraph (a). 
 (1) However, if a person who is validly appointed as an enduring guardian becomes 
responsible for or involved in the provision for fee or reward of a service to the appointor of the 
kind referred to in subsection (2) (a), the appointment does not lapse. 
Section 6C Method of appointment 
 (1) An instrument does not operate to appoint a person as an enduring guardian 
unless: 
  (a) it is in or to the effect of the form prescribed by the regulations, and 
  (b) it is signed: 
   (i)  by the appointor, or 
   (ii) if the appointor instructs—by an eligible signer who signs for the 
appointor in the appointor’s presence, and 
  (c) it is endorsed with the appointee’s acceptance of the appointment, and 
  (d)  the execution of the instrument by the appointor and appointee is witnessed 
by one or more eligible witnesses, and 
  (e) each witness certifies that the person or persons whose execution of the 
instrument is witnessed executed the instrument voluntarily in the presence of the witness and 
appeared to understand the effect of the instrument, and 
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  (f) if the instrument is signed for the appointor by an eligible signer—the person 
who witnesses the signature certifies that the appointor, in the witness’s presence, instructed the 
signer to sign the instrument for the appointor. 
 (1) Without limiting subsection (1) (b) (i), an instrument is signed by the appointor if 
the appointor affixes his or her mark to the instrument. 
 (2) If an eligible signer signs an instrument on behalf of an appointor as provided by 
subsection (1) (b) (ii), the appointor is taken to have signed the instrument for the purposes of this 
Act (including subsection (1) (e)). 
 (3) For the purposes of subsection (1) (d): 
  (a) the execution of the instrument by or for the appointor and by the appointee 
may be witnessed by the same person or by different persons, and 
  (b) the execution of the instrument by or for the appointor does not need to be 
witnessed at the same time and place as the execution of the instrument by the appointee. 
Section 6D Appointment of 2 or more enduring guardians 
 (1) An instrument appointing an enduring guardian may appoint 2 or more such 
guardians to act jointly, severally or jointly and severally. 
 (2) If an instrument appoints 2 or more enduring guardians to act both jointly and 
severally: 
  (a) the appointees are authorised to act jointly or severally at their discretion in 
relation to the appointor except as otherwise provided by the instrument of appointment, and 
  (b) a vacation in the office of one enduring guardian does not terminate the 
appointment of any other enduring guardian unless the instrument of appointment provides 
otherwise. 
 (3) Without limiting subsection (1), an instrument appointing more than one enduring 
guardian may confer different functions on each appointee. In any such case: 
   (a)  each appointee is taken to have been appointed to act severally, and 
   (b)  a reference in this Act to the enduring guardian is a reference to whichever of 
the appointees has the relevant function. 
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 (4) An instrument appointing 2 or more enduring guardians to act jointly may provide 
that the death, resignation or incapacity of one or more appointees does not operate to terminate 
the appointment of any other appointee. 
 (5) For the purposes of this Act, an instrument that makes provision of the kind 
referred to in subsection (4) is taken to have appointed an appointee to act severally if each other 
appointee has died, resigned or become incapacitated. 
 (6) A person who was appointed by an instrument executed by an appointor as a joint 
enduring guardian where that instrument does not make provision of the kind referred to in 
subsection (4) may apply to the Tribunal for an order confirming his or her appointment as an 
enduring guardian if each other appointee has died, resigned or become incapacitated. 
 (7) The Tribunal may confirm the appointment of a person as an enduring guardian 
under subsection (6) only if the Tribunal is satisfied that the appointor did not intend the 
appointment to terminate if one or more of the other joint enduring guardians died, resigned or 
became incapacitated. 
 (8) If the Tribunal confirms the appointment of a person as an enduring guardian 
under subsection (6), the instrument appointing the person is taken to have appointed the person 
to act severally if each other appointee has died, resigned or become incapacitated. 
Section 6DA Alternative enduring guardians 
 (1) An instrument of appointment of an enduring guardian (the original enduring 
guardian) may appoint another person to be an alternative enduring guardian of the appointor. 
 (2) The instrument of appointment does not operate to appoint a person as an 
alternative enduring guardian unless it is endorsed with the person’s acceptance of the 
appointment. 
 (3) An alternative enduring guardian has (and may exercise) the functions of an 
original enduring guardian only: 
  (a) if the original enduring guardian dies, or 
  (b) if the original enduring guardian resigns, or 
  (c)  during any incapacity of the original enduring guardian. 
 (4) If 2 or more original enduring guardians are appointed by the instrument of 
appointment, the alternative enduring guardian: 
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  (a) is taken to have been appointed as an alternative enduring guardian for each 
of the original enduring guardians unless the instrument of appointment provides otherwise, and 
  (b) if the original enduring guardians were appointed jointly and all of them have 
died, resigned or become incapacitated—section 6D operates in relation to that alternative 
enduring guardian as if he or she had been appointed as an original enduring guardian by the 
instrument of appointment and was the only remaining original enduring guardian. 
 (5) A reference in a provision of this Act (other than this section) to an enduring 
guardian is to be read as a reference to the alternative enduring guardian while that person has, 
and may exercise, the functions of an original enduring guardian. 
Section 6E Functions of enduring guardians 
 (1) Subject to subsection (2), an instrument appointing a person as an enduring 
guardian authorises the appointee, while the appointment has effect, to exercise the following 
functions: 
  (a) deciding the place (such as a specific nursing home, or the appointor’s own 
home) in which the appointor is to live, 
  (b) deciding the health care that the appointor is to receive, 
  (c) deciding the other kinds of personal services that the appointor is to receive, 
  (d) giving consent under Part 5 to the carrying out of medical or dental treatment 
on the appointor, 
  (e) any other function relating to the appointor’s person that is specified in the 
instrument. 
 (2) The instrument of appointment may limit or exclude the authority it confers in 
relation to any one or more of the functions specified in subsection (1). 
 (2A) For the purpose of exercising a function that an appointee is authorised to 
exercise by an instrument appointing the appointee as an enduring guardian, the appointee has the 
same right of access to information about the appointor as the appointor has. 

 (2B) Nothing in the Privacy and Personal Information Protection Act 1998 prevents 
a public sector agency (within the meaning of that Act) from disclosing information about an 
appointor to an appointee if the agency is satisfied that the disclosure of the information would 
assist the appointee to exercise his or her functions as an enduring guardian. 
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 (2C) Nothing in subsection (2A) affects the operation of the Health Records and 
Information Privacy Act 2002 in relation to the disclosure of health information about an 
appointor to an appointee. 
 (3) The functions authorised by an instrument appointing an enduring guardian are, 
unless the Tribunal otherwise directs, to be exercised in accordance with any lawful directions 
contained in the instrument. 
 

Part 7 The Public Guardian 
Section 77 Public Guardian 
 (1) There is to be a Public Guardian. 
 (2) The Public Guardian is to be the person holding office as such under Chapter 1A 
of the Public Sector Employment and Management Act 2002. 
 (3) The Public Guardian has the functions conferred or imposed on the Public 
Guardian by or under this or any other law. 
 (4) The Public Guardian may delegate to a person, of a class of persons approved by 
the Minister or prescribed by the regulations, any of the Public Guardian’s functions, other than 
this power of delegation. 

 
High Court Amendment Rules 1985 

Section 21 
 Testator blind, illiterate, etc. 
 The High Court Rules are hereby amended by repealing rule 658, and substituting the 
following rule: “658 “If- 
 “(a)The will has been signed by the testator by mark or by some other person by 
direction of the testator and it is not certified in the attestation clause that the will was read over 
and understood by the testator before the testator signed it; or 
 “(b)It appears that the testator was blind or illiterate and it is not certified in the 
attestation clause that the will was read over to and understood by the testator before he signed it; 
or 
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 “(c)For any other reason the Court is doubtful whether or not the testator had 
knowledge of the contents of the will at the time of its execution or had, at that time, full 
possession of his mental faculties,— 
 “evidence satisfying the Court that the testator had that knowledge or full possession 
of his mental faculties shall be given in accordance with rule 664.” 

 
Judicature Act 1908 

 Rule 664 
 Recall of grant 
 (1) If a grant is made in common form, a person may make an interlocutory 
application for an order for the recall of the grant. 
 (2) The Court may make an order recalling the grant only if— 
  (a) the application is unopposed; and 
  (b) one of the following circumstances exists: 
   (i) the grant was made on the basis that the deceased died intestate and a 
will has been found; or 
   (ii) a will has been found with a date later than that of the will of which 
probate was granted; or 
   (iii) the person to whom the grant was made applies for the recall; or 
       (iv) the person to whom the grant was made consents to the recall. 
 (3) If subclause (2) is not satisfied, a person wishing to apply for an order for the 
recall of the grant must bring proceedings. 
 (4) Rule 639 applies to an application under subclause (1) and the proceedings 
referred to in subclause (3). 
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Louisiana Civil Code 
Chapter 6 - Dispositions Mortise Causa 

Section 1 - Testaments Generally 
 

 Art. 1571. A testament may not be executed by a mandatary for the testator. Nor may 
more than one person execute a testament in the same instrument. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. 
July 1, 1999] 
 Art. 1572. Testamentary dispositions committed to the choice of a third person are 
null, except as expressly provided by law. A testator may delegate to his executor the authority to 
allocate specific assets to satisfy a legacy expressed in terms of a value or a quantum, including a 
fractional share. 
 The testator may expressly delegate to his executor the authority to allocate a legacy 
to one or more entities or trustees of trusts organized for educational, charitable, religious, or 
other philanthropic purposes. The entities or trusts may be designated by the testator or, when 
authorized to do so, by the executor in his discretion. In addition, the testator may expressly 
delegate to his executor the authority to impose conditions on those legacies. [Acts 1997, No. 
1421, §1, eff. July 1, 1999] 
 Art. 1573. The formalities prescribed for the execution of a testament must be 
observed or the testament is absolutely null. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999] 
 

Section 2 - Forms of Testaments 
 Art. 1574. There are two forms of testaments: olographic and notarial. [Acts 1997, 
No. 1421, §1, eff. July 1, 1999] 
 Art. 1575. A. An olographic testament is one entirely written, dated, and signed in 
the handwriting of the testator. Although the date may appear anywhere in the testament, the 
testator must sign the testament at the end of the testament. If anything is written by the testator 
after his signature, the testament shall not be invalid and such writing may be considered by the 
court, in its discretion, as part of the testament. The olographic testament is subject to no other 
requirement as to form. The date is sufficiently indicated if the day, month, and year are 
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reasonably ascertainable from information in the testament, as clarified by extrinsic evidence, if 
necessary. 
 B. Additions and deletions on the testament may be given effect only if made by the 
hand of the testator. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999; Acts 2001, No. 824, §1] 
 Art. 1576. A notarial testament is one that is executed in accordance with the 
formalities of Articles 1577 through 1580.1. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999; Acts 
1999, No. 745, §1, eff. July 1, 1999] 
 Art. 1577. The notarial testament shall be prepared in writing and dated and shall be 
executed in the following manner. If the testator knows how to sign his name and to read and is 
physically able to do both, then: 
 (1)  In the presence of a notary and two competent witnesses, the testator shall declare 
or signify to them that the instrument is his testament and shall sign his name at the end of the 
testament and on each other separate page. 
 (2)  In the presence of the testator and each other, the notary and the witnesses shall 
sign the following declaration, or one substantially similar: "In our presence the testator has 
declared or signified that this instrument is his testament and has signed it at the end and on each 
other separate page, and in the presence of the testator and each other we have hereunto 
subscribed our names this ____day of _________, ____." [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 
1999; Acts 2001, No. 824, §1] 
 Art. 1578. When a testator knows how to sign his name and to read, and is physically 
able to read but unable to sign his name because of a physical infirmity, the procedure for 
execution of a notarial testament is as follows: 
 (1) In the presence of the notary and two competent witnesses, the testator shall 
declare or signify to them that the instrument is his testament, that he is able to see and read but 
unable to sign because of a physical infirmity, and shall affix his mark where his signature would 
otherwise be required; and if he is unable to affix his mark he may direct another person to assist 
him in affixing a mark, or to sign his name in his place. The other person may be one of the 
witnesses or the notary. 
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 (2) In the presence of the testator and each other, the notary and the witnesses shall 
sign the following declaration, or one substantially similar: "In our presence the testator has 
declared or signified that this is his testament, and that he is able to see and read and knows how 
to sign his name but is unable to do so because of a physical infirmity; and in our presence he has 
affixed, or caused to be affixed, his mark or name at the end of the testament and on each other 
separate page, and in the presence of the testator and each other, we have subscribed our names 
this _____day of ____, _____." [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999] 
 Art. 1579. When a testator does not know how to read, or is physically impaired to 
the extent that he cannot read, whether or not he is able to sign his name, the procedure for 
execution of a notarial testament is as follows: 
 (1) The written testament must be read aloud in the presence of the testator, the 
notary, and two competent witnesses. The witnesses, and the notary if he is not the person who 
reads the testament aloud, must follow the reading on copies of the testament. After the reading, 
the testator must declare or signify to them that he heard the reading, and that the instrument is his 
testament. If he knows how, and is able to do so, the testator must sign his name at the end of the 
testament and on each other separate page of the instrument. 
 (2)  In the presence of the testator and each other, the notary and witnesses must sign 
the following declaration, or one substantially similar: "This testament has been read aloud in our 
presence and in the presence of the testator, such reading having been followed on copies of the 
testament by the witnesses [, and the notary if he is not the person who reads it aloud,] and in our 
presence the testator declared or signified that he heard the reading, and that the instrument is his 
testament, and that he signed his name at the end of the testament and on each other separate 
page; and in the presence of the testator and each other, we have subscribed our names this 
____day of ____, ______." 
 (3) If the testator does not know how to sign his name or is unable to sign because of 
a physical infirmity, he must so declare or signify and then affix his mark, or cause it to be 
affixed, where his signature would otherwise be required; and if he is unable to affix his mark he 
may direct another person to assist him in affixing a mark or to sign his name in his place. The 
other person may be one of the witnesses or the notary. In this instance, the required declaration 
must be modified to recite in addition that the testator declared or signified that he did not know 
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how to sign his name or was unable to do so because of a physical infirmity; and that he affixed, 
or caused to be affixed, his mark or name at the end of the testament and on each other separate 
page. 
 (4) A person who may execute a testament authorized by either Article 1577 or 1578 
may also execute a testament authorized by this Article. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 
1999] 
 Art. 1580. A testator who knows how to and is physically able to read braille, may 
execute a notarial testament according to the following procedure: 
 (1)  In the presence of a notary and two competent witnesses, the testator must declare 
or signify that the testament, written in braille, is his testament, and must sign his name at the end 
of the testament and on each other separate page of the instrument. 
 (2)  In the presence of the testator and each other, the notary and witnesses must sign 
the following declaration, or one substantially similar: "In our presence the testator has signed this 
testament at the end and on each other separate page and has declared or signified that it is his 
testament; and in the presence of the testator and each other we have hereunto subscribed our 
names this ____day of _____, _____." 
 (3)  If the testator is unable to sign his name because of a physical infirmity, he must 
so declare or signify and then affix, or cause to be affixed, his mark where his signature would 
otherwise be required; and if he is unable to affix his mark he may direct another person to assist 
him in affixing a mark, or to sign his name in his place. The other person may be one of the 
witnesses or the notary. In this instance, the required declaration must be modified to recite in 
addition that the testator declared or signified that he was unable to sign his name because of a 
physical infirmity; and that he affixed, or caused to be affixed, his mark or name at the end of the 
testament and on each other separate page. 
 (4)  The declaration in the notarial testament in braille form must be in writing, not in 
braille. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999] 
 Art. 1580.1. A. A notarial testament may be executed under this Article only by a 
person who has been legally declared physically deaf or deaf and blind and who is able to read 
sign language, braille, or visual English. 
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  B. The notarial testament shall be prepared and shall be dated and executed in the 
following manner: 
 (1) In the presence of a notary and two competent witnesses, the testator shall declare 
or signify to them that the instrument is his testament and shall sign his name at the end of the 
testament and on each other separate page of the instrument. 
 (2) In the presence of the testator and each other, the notary and the witnesses shall 
then sign the following declaration, or one substantially similar: "The testator has signed this 
testament at the end and on each other separate page, and has declared or signified in our presence 
that this instrument is his testament, and in the presence of the testator and each other we have 
hereunto subscribed our names this __________ day of ____________, 2____ ." 
 C. If the testator is unable to sign his name because of a physical infirmity, the 
testament shall be dated and executed in the following manner: 
 (1) In the presence of a notary and two competent witnesses, the testator shall declare 
or signify by sign or visual English to them that the instrument is his last testament, that he is 
unable to sign because of a physical infirmity, and shall then affix his mark at the end of the 
testament and on each other separate page of the instrument. 
 (2) In the presence of the testator and each other, the notary and the witnesses shall 
then sign the following declaration, or one substantially similar: "The testator has declared or 
signified by sign or visual English that he knows how to sign his name but is unable to sign his 
name because of a physical infirmity and he has affixed his mark at the end and on each other 
separate page of this testament, and declared or signified in our presence that this instrument is 
his testament and in the presence of the testator and each other we have hereunto subscribed our 
names this ___________ day of ___________________, 2_____." 
 D. The attestation clause required by Subparagraphs B(2) and C(2) shall be prepared 
in writing. 
 E. (1) A competent witness for the purposes of this Article is a person who meets the 
qualifications of Articles 1581 and 1582, and who knows how to sign his name and to read the 
required attestation clause, and is physically able to do both. At least one of the witnesses to the 
testament shall also meet the qualifications of a certified interpreter for the deaf as provided for in 
R.S. 46:2361 et seq. 
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 (2) The testator shall be given the choice of accommodation services afforded by the 
use of large print, braille, or a tactile interpreter. [Acts 1999, No. 745, §1, eff. July 1, 1999] 
 Section 3 - of The Competence of Witnesses and of Certain Designations in 
Testaments 
 Art. 1581. A person cannot be a witness to any testament if he is insane, blind, under 
the age of sixteen, or unable to sign his name. A person who is competent but deaf or unable to 
read cannot be a witness to a notarial testament under Article 1579. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. 
July 1, 1999] 
 Art. 1582. The fact that a witness or the notary is a legatee does not invalidate the 
testament. A legacy to a witness or the notary is invalid, but if the witness would be an heir in 
intestacy, the witness may receive the lesser of his intestate share or the legacy in the testament. 
[Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999] 
 Art. 1582.1. A person may not be a witness to a testament if that person is a spouse 
of a legatee at the time of the execution of the testament. The fact that a witness is the spouse of a 
legatee does not invalidate the testament; however, a legacy to a witness' spouse is invalid, if the 
witness is the spouse of the legatee at the time of the execution of the testament. If the legacy is 
invalid under the provisions of this Article, and if the legatee would be an heir in intestacy, the 
legatee may receive the lesser of his intestate share or legacy in the testament. Any testamentary 
terms or restrictions placed on the legacy shall remain in effect. [Acts 2003, No. 707, §1, eff. Jan. 
1, 2004; Acts 2004, No. 231, §1] 
 Art. 1583. The designation of a succession representative or a trustee, or an attorney 
for either of them, is not a legacy. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999] 

 
Louisiana Code of Civil Procedure 

 Art. 2884. Nuncupative testament by private act 
 A. Except as provided in Article 2886, the nuncupative testament by private act must 
be proved by the testimony of at least three of the competent witnesses present when it was made. 
These witnesses must testify, in substance: 
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 (1) That they recognize the testament presented to them as being the same that was 
written in their presence by the testator, or by another person at his direction, or which the testator 
had written or caused to be written out of their presence and which he declared to them contained 
his testament; and 
 (2) That they recognize their signatures and that of the testator, if they signed it, or 
the signature of him who signed for them, respectively, if they did not know how to sign their 
names. 
 B.  A person's testimony for the purpose of this Article may be given in the form of an 
affidavit executed after the death of the testator, unless the court in its discretion requires the 
person to appear and testify orally. All affidavits accepted by the court in lieu of oral testimony 
shall be filed in the probate proceedings. This Paragraph does not apply to testimony with respect 
to the genuineness of a will that is judicially attacked. 
Acts 1987, No. 270, §1; Acts 1999, No. 85, §1. 
 Art. 2885. Mystic testament 
 A. Except as provided in Article 2886, the mystic testament must be proved by the 
testimony of at least three of the witnesses who were present at the act of superscription. These 
witnesses shall testify, in substance: 
 (1) That they recognize the sealed envelope presented to them to be the same that the 
testator delivered to the notary in their presence, declaring to the latter that it contained the 
testator's testament; and 
 (2) That they recognize their signatures and that of the notary in the act of 
superscription, if they signed it, or the signature of the notary and of the person who signed for 
them, if the witnesses did not know how to sign their names. 
B. The notary before whom the act of superscription has been passed may testify as one of the 
three witnesses required above. 
 C.  A person's testimony for the purpose of this Article may be given in the form of an 
affidavit executed after the death of the testator, unless the court in its discretion requires the 
person to appear and testify orally. All affidavits accepted by the court in lieu of oral testimony 
shall be filed in the probate proceedings. This Paragraph does not apply to testimony with respect 
to the genuineness of a will that is judicially attacked. 
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 Acts 1987, No. 270, §1; Acts 1999, No. 85, §1. 
Art. 2886. Probate of nuncupative testament by private act; mystic testament, when 
witnesses dead, absent, or incapacitated 
 A. If some of the witnesses to the nuncupative testament by private act, or to the act 
of superscription of the mystic testament, are dead, absent from the state, incapacitated, or cannot 
be located, so that it is not possible to procure the prescribed number of witnesses to prove the 
testament, it may be proved by the testimony of those witnesses then residing in the state and 
available. 
 B. If the notary and all of the subscribing witnesses are dead, absent from the state, 
incapacitated, or cannot be located, the testament may be proved by the testimony of two credible 
witnesses who recognize the signature of the testator, or of the notary before whom the act of 
superscription of the mystic testament was passed, or the signatures of two of the witnesses to the 
nuncupative testament by private act, or to the act of superscription of the mystic testament. 
 C. A person's testimony for the purpose of this Article may be given in the form of an 
affidavit executed after the death of the testator, unless the court in its discretion requires the 
person to appear and testify orally. All affidavits accepted by the court in lieu of oral testimony 
shall be filed in the probate proceedings. This Paragraph does not apply to testimony with respect 
to the genuineness of a will that is judicially attacked. 
Amended by Acts 1980, No. 106, §2; Acts 1987, No. 270, §1; Acts 1999, No. 85, §1. 
 
Art. 2891. Notarial testament, nuncupative testament by public act, and statutory testament 
executed without probate 
 A notarial testament, a nuncupative testament by public act, and a statutory testament 
do not need to be proved. Upon production of the testament, the court shall order it filed and 
executed and this order shall have the effect of probate. 
Acts 1997, No. 1421, §3, eff. July 1, 1999. 
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Succession Act 2006 
Chapter 2 Wills 

Part 2.1 The making, alteration, revocation and revival of wills 
Division 1 Making a will 

 

 Section 5 Minimum age for making a will 
 (1) A will made by a minor is not valid. 
 (2) Despite subsection (1): 
  (a) a minor may make a will in contemplation of marriage (and may alter or 
revoke such a will) but the will is of no effect if the marriage contemplated does not take place, 
and 

 (b) a minor who is married may make, alter or revoke a will, and 
 (c) a minor who has been married may revoke the whole or any part of a will 
 made while the minor was married or in contemplation of that marriage. 

 (3) Subsection (1) does not apply to a will made by an order under section 16 (Court 
may authorise minor to make, alter or revoke a will). 

 
Division 2 Executing a will 

Section 6 How should a will be executed? 
 (1)  A will is not valid unless: 
 (a) it is in writing and signed by the testator or by some other person in the presence 
of and at the direction of the testator, and 
 (b) the signature is made or acknowledged by the testator in the presence of 2 or 
more witnesses present at the same time, and 
 (c) at least 2 of those witnesses attest and sign the will in the presence of the testator 
(but not necessarily in the presence of each other). 
 (2) The signature of the testator or of the other person signing in the presence and at 
the direction of the testator must be made with the intention of executing the will, but it is not 
essential that the signature be at the foot of the will. 
 (3) It is not essential for a will to have an attestation clause. 
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 (4) If a testator purports to make an appointment by his or her will in the exercise of a 
power of appointment by will, the appointment is not valid unless the will is executed in 
accordance with this section. 
 (5) If a power is conferred on a person to make an appointment by a will that is to be 
executed in some particular way or with some particular solemnity, the person may exercise the 
power by a will that is executed in accordance with this section, but is not executed in the 
particular way or with the particular solemnity. 
 (6) This section does not apply to a will made by an order under section 18 (Court 
may authorise a will to be made, altered or revoked for a person without testamentary capacity). 
Section 7 Must witnesses know that they are signing a will? 
 A will that is executed in accordance with this Act is validly executed even if one or 
more witnesses to the will did not know that the document he or she attested and signed was a 
will. 
Division 3 Dispensing with requirements for execution, alteration or revocation of a will 
Section 8 When may the Court dispense with the requirements for execution, alteration or 
revocation of wills? 
 (1) This section applies to a document, or part of a document, that: 
  (a) purports to state the testamentary intentions of a deceased person, and 
 (b) has not been executed in accordance with this Part. 
 (2) The document, or part of the document, forms: 
  (a) qthe deceased person’s will—if the Court is satisfied that the person intended 
it to form his or her will, or 
  (b) an alteration to the deceased person’s will—if the Court is satisfied that the 
person intended it to form an alteration to his or her will, or 
  (c) a full or partial revocation of the deceased person’s will—if the Court is 
satisfied that the person intended it to be a full or partial revocation of his or her will. 
 (3) In making a decision under subsection (2), the Court may, in addition to the 
document or part, have regard to: 
  (a) any evidence relating to the manner in which the document or part was 
executed, and 
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  (b) any evidence of the testamentary intentions of the deceased person, including 
evidence of statements made by the deceased person. 
 (4) Subsection (3) does not limit the matters that the Court may have regard to in 
making a decision under subsection (2). 
 (5) This section applies to a document whether it came into existence within or 
outside the State. 
 

Division 4 Witnessing a will 
Section 9 Persons who cannot act as witnesses to wills 
 A person who is unable to see and attest that a testator has signed a document may 
not act as a witness to a will. 
Section 10 Can an interested witness benefit from a disposition under a will? 
 (1)  This section applies if a beneficial disposition is given or made by will to a person 
(the interested witness) who attests the execution of the will. 
 (2) The beneficial disposition is void to the extent that it concerns the interested 
witness or a person claiming under the interested witness. 
 (3) A beneficial disposition is not void under subsection (2) if: 
  (a) at least 2 of the people who attested the execution of the will are not 
interested witnesses, or 
  (b) all the persons who would benefit directly from the avoidance of the 
disposition consent in writing to the distribution of the disposition under the will and have the 
capacity to give that consent, or 
  (c) the Court is satisfied that the testator knew and approved of the disposition 
and it was given or made freely and voluntarily by the testator. 
 (4) In this section: 
beneficial disposition does not include a charge or direction for the payment of: 
  (a) a debt, or 
  (b) reasonable remuneration to an executor, administrator, legal practitioner or 
other person acting in relation to the administration of the testator’s estate. 
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Division 5 Revocation, alteration and revival of a will 
Section 11 When and how can a will be revoked? 
 (1)  The whole or any part of a will may be revoked but only: 
 (a) if the revocation (whether by a will or other means) is authorised by an order 
under section 16 or 18, or 
 (b) by the operation of section 12 or 13, or 
 (c) by a later will, or 
 (d) by some writing declaring an intention to revoke it, executed in the manner in 
which a will is required to be executed by this Act, or 
 (e) by the testator, or by some person in his or her presence and by his or her 
direction, burning, tearing or otherwise destroying the will with the intention of revoking it, or 
 (f) by the testator, or by some person in his or her presence and at his or her 
direction, writing on the will or dealing with the will in such a manner that the Court is satisfied 
from the state of the will that the testator intended to revoke it. 

 (2) No will or part of a will may be revoked by any presumption of an intention on the 
ground of an alteration in circumstances. 
Section 12 Effect of marriage on a will 
 (1) A will is revoked by the marriage of a testator. 
 (2) Despite subsection (1), the following are not revoked by the marriage of the 
testator: 
  (a) a disposition to the person to whom the testator is married at the time of his 
or her death, 
  (b) an appointment as executor, trustee, advisory trustee or guardian of the 
person to whom the testator is married at the time of his or her death, 
  (c) a will made in the exercise of a power of appointment if the property in 
relation to which the appointment is exercised would not pass to the executor, administrator or 
NSW Trustee and Guardian if the power of appointment was not exercised. 
 (3) A will made in contemplation of a particular marriage, whether or not that 
contemplation is expressed in the will, is not revoked by the solemnisation of the marriage 
concerned. 
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 (4) A will that is expressed to be made in contemplation of marriage generally is not 
revoked by the solemnisation of a marriage of the testator. 
Section 13 What is the effect of divorce or an annulment on a will? 
 (1) The divorce of a testator or annulment of his or her marriage revokes: 
  (a) a beneficial disposition to the testator’s former spouse made by a will in 
existence at the time of the divorce or annulment, and 
  (b) an appointment of the testator’s former spouse as an executor, trustee, 
advisory trustee or guardian made by the will, and 
  (c) a grant made by the will of a power of appointment exercisable by, or in 
favour of, the testator’s former spouse. 
 (2) Subsection (1) does not apply if a contrary intention appears in the will. 
 (3) The divorce of a testator or the annulment of his or her marriage does not revoke: 
  (a) the appointment of the testator’s former spouse as trustee of property left by 
the will on trust for beneficiaries that include the former spouse’s children, or 
  (b) the grant of a power of appointment exercisable by the testator’s former 
spouse exclusively in favour of the children of whom both the testator and the former spouse are 
the parents. 
 (4) If a disposition, appointment or grant is revoked by this section, the will takes 
effect in respect of the revocation as if the testator’s former spouse had died before the testator. 
 (5) Nothing in this section affects: 
  (a) any right of the former spouse of a testator to make any application under 
Chapter 3 of this Act, or 
  (b) any direction, charge, trust or provision in the will of a testator for the 
payment of any amount in respect of a debt or liability (including any liability under a promise) of 
the testator to the former spouse of the testator or to the executor or the administrator of the estate 
of the former spouse. 
 (6) In this section: 
  annulment, in relation to a testator, means: 
  (a) the annulment of the testator’s marriage by the Family Court of Australia, or 
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 (b) the annulment of the testator’s marriage under a law of a place outside Australia, 
if the annulment is recognised in Australia under the Family Law Act 1975 of the Commonwealth. 
divorce means the ending of a marriage by: 
 (c) a divorce order in relation to the marriage taking effect under the Family Law Act 
1975 of the Commonwealth, or 
 (d) a decree of nullity in respect of the marriage by the Family Court of Australia, or 
 (e) the dissolution of the marriage in accordance with the law of a place outside 
Australia, if the dissolution is recognised in Australia under the Family Law Act 1975 of the 
Commonwealth. 
 spouse includes a party to a purported or void marriage. 
 Testator’s former spouse means the person who was the testator’s spouse immediately 
before the testator’s marriage was ended by divorce or annulment. 
Section 14 How a will may be altered 
 (1) An alteration to a will after it has been executed is not effective unless the 
alteration: 
  (a) is executed in the manner in which a will is required to be executed under this 
Part, or 
  (b) is made by a minor by the authority of an order of the Court under section 16 
and is executed in accordance with, and satisfies the requirements for such a will set out in, 
section 16 (5), or 
  (c)  is made for and on behalf of a person who does not have testamentary 
capacity by the authority of an order under section 18 and satisfies the requirements for such a 
will set out in section 23. 
 (2) Subsection (1) does not apply to an alteration to a will made by or at the direction 
of the testator, or signed by the Registrar under section 23, if the words or effect of the will are no 
longer apparent because of the alteration. 
 (3) If a will is altered, it is sufficient compliance with the requirements for execution 
if the signatures of the testator and of the witnesses to the alteration are made: 
  (a) in the margin, or on some other part of the will beside, near or otherwise 
relating to the alteration, or 
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  (b)  as authentication of a memorandum referring to the alteration and written on 
the will. 
Section 15 How a revoked will may be revived 
 (1) A will or part of a will that has been revoked is revived by re-execution or by 
execution of a will showing an intention to revive the will or part. 
 (2) A revival of a will that was partly revoked and later revoked as to the balance 
only revives that part of the will most recently revoked. 
 (3) Subsection (2) does not apply if a contrary intention appears in the reviving will. 
 (4) A will that has been revoked and is later wholly or partly revived is taken to have 
been executed on the day on which the will is revived. 
 

Part 2.2 Wills made or rectified under Court authorisation 
Division 1 Wills by minors 

 

Section 16 Court may authorise minor to make, alter or revoke a will 
 (1) The Court may make an order authorising a minor: 

 (a) to make or alter a will in the specific terms approved by the Court, or 
  (b) to revoke a will or part of a will. 
 (2) An order under this section may be made on the application of a minor or by a 
person on behalf of the minor. 
 (3) The Court may impose such conditions on the authorisation as the Court thinks 
fit. 
 (4) Before making an order under this section, the Court must be satisfied that: 
  (a) the minor understands the nature and effect of the proposed will or alteration 
or revocation of the will or part of the will and the extent of the property disposed of by it, and 
  (b) the proposed will or alteration or revocation of the will or part of the will 
accurately reflects the intentions of the minor, and 
  (c) it is reasonable in all the circumstances that the order should be made. 
 (5) A will is not validly made, altered or revoked, in whole or in part, as authorised 
by an order under this section unless: 
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  (a) in the case of the making or alteration of a will (in whole or in part)—the will 
or alteration is executed in accordance with the requirements of Part 2.1, and 
  (b) in the case of a revocation of a will (in whole or in part): 
   (i) if made by a will—the will is executed in accordance with the 
requirements of Part 2.1, and 
   (ii) if made by other means—is made in accordance with the requirements of 
the order, and 
  (c)  in addition to the requirements of Part 2.1, one of the witnesses to the making 
or alteration of the will under this section is the Registrar, and 
  (d)  the conditions of the authorisation (if any) are complied with. 
 (6) A will that is authorised to be made, altered or revoked in part by an order under 
this section must be deposited with the Registrar under Part 2.5. 
 (7) A failure to comply with subsection (6) does not affect the validity of the will. 
 Section 17  Will made by minor under an order of a foreign court 
 (1)  A will of a deceased person that is a court authorised will for a minor is a valid 
will. 
 (2)  A will is a court authorised will for a minor if: 
  (a) a court, in a place outside New South Wales, made an order authorising a 
minor to make the will, and 
  (b) the will was executed according to the law of the place relating to wills of 
minors, and 
  (c) the minor was a resident in the place at the time the will was executed. 
 
Division 2 Court authorised wills for persons who do not have testamentary capacity Section 
18 Court may authorise a will to be made, altered or revoked for a person without 
testamentary capacity 
 (1) The Court may, on application by any person, make an order authorising: 
  (a) a will to be made or altered, in specific terms approved by the Court, on 
behalf of a person who lacks testamentary capacity, or 
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  (b) a will or part of a will to be revoked on behalf of a person who lacks 
testamentary capacity. 
  (2) An order under this section may authorise: 
  (c) the making or alteration of a will that deals with the whole or part of the 
property of the person who lacks testamentary capacity, or 
 (d) the alteration of part only of the will of the person. 
 (3) The Court is not to make an order under this section unless the person in respect 
of whom the application is made is alive when the order is made. 
 (4) The Court may make an order under this section on behalf of a person who is a 
minor and who lacks testamentary capacity. 
 (5) In making an order, the Court may give any necessary related orders or directions. 
  (6) A will that is authorised to be made or altered by an order under this section must 
be deposited with the Registrar under Part 2.5. 
 (7) A failure to comply with subsection (6) does not affect the validity of the will. 

 
The Law of Succession of the People’s Republic of China 

Chapter I General Provisions 
 

 Article 1 
 This Law is enacted pursuant to the provisions of the Constitution of the People's 

Republic of China with a view to protecting the right of citizens to inherit private property. 
 Article 2 

 Succession begins at the death of a citizen. 
 Article 3 

 Estate denotes the lawful property owned by a citizen personally at the time of his 
death, which consists of: 
 (1) his income; 
 (2) his houses, savings and articles of everyday use; 
 (3) his forest trees, livestock and poultry; 
 (4) his cultural objects, books and reference materials; 
 (5) means of production lawfully owned by him; 
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 (6) his property rights pertaining to copyright and patent rights; and 
 (7) his other lawful property. 
 

Chapter III Testamentary Succession and Legacy 
 
 Article 16 
 A citizen may, by means of a will made in accordance with the provisions of this 
Law, dispose of the property he owns and may appoint a testamentary executor for the purpose. A 
citizen may, by making a will, designate one or more of the statutory successors to inherit his 
personal property. 
 A citizen may, by making a will, donate his personal property to the state or a 
collective, or bequeath it to persons other than the statutory successors. 
 Article 17 
 A notarial will is one made by a testator through a notary agency. 
 A testator-written will is one made in the testator's own handwriting and signed by 
him, specifying the date of its making. 
 A will written on behalf of the testator shall be witnessed by two or more witnesses, 
of whom one writes the will, dates it and signs it along with the other witness or witnesses and 
with the testator. 
 A will made in the form of a sound-recording shall be witnessed by two or more 
witnesses. 
 A testator may, in an emergency situation, make a nuncupative will, which shall be 
witnessed by two or more witnesses. When the emergency situation is over and if the testator is 
able to make a will in writing or in the form of a sound-recording, the nuncupative will he has 
made shall be invalidated. 
 Article 18 
 None of the following persons shall act as a witness of a will: 
 (1) persons with no capacity or with limited capacity; 
 (2) successors and legatees; or 
 (3) persons whose interests are related to those of the successors and legatees. 

DPU



215 

 Article 19 
 Reservation of a necessary portion of an estate shall be made in a will for a successor 

who neither can work nor has a source of income. 
 Article 20 

 A testator may revoke or alter a will he previously made. 
 Where several wills that have been made conflict with one another in content, the last 

one shall prevail. 
 A notarial will may not be revoked or altered by a testator-written will, a will written 

on behalf of the testator, a will in the form of a sound-recording or a nuncupative will. 
 Article 21 

 Where there are obligations attached to testamentary succession or legacy, the 
successor or legatee shall perform them. Anyone who fails to perform the obligations without 
proper reasons may, upon request by a relevant organization or individual, entail nullification of 
his right to inheritance by a people's court. 
 Article 22 

 Wills made by persons with no capacity or with limited capacity shall be void. Wills 
shall manifest the genuine intention of the testators; those made under duress or as a result of 
fraud shall be void. 

 Forged wills shall be void. 
 Where a will has been tampered with, the affected parts of it shall be void. 

 
Wills Act 2007 

Part 1 
Preliminary provisions 

 

 Section 8 Meaning of will 
 (1) Will means a document that— 
  (a) is made by a natural person; and 
  (b) does any or all of the following: 
   (i) disposes of property to which the person is entitled when he or she dies; or 
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   (ii) disposes of property to which the person's personal representative 
becomes entitled as personal representative after the person's death; or 
   (iii) appoints a testamentary guardian. 
 (2) When this Act refers to making, changing, revoking, or reviving a will, it means a 
will as defined in subsection (1). 
 (3) When this Act refers to a will in any other context, it means whichever is 
appropriate of the following: 
  (a) a will as defined in subsection (1); or 
  (b) a document that changes a will as defined in subsection (1); or 
  (c)  a document that revokes a will as defined in subsection (1); or 
  (d)  a document that revives a will as defined in subsection (1); or 
  (e)  a codicil to a will as defined in subsection (1). 
 (4) A person who may dispose of property during his or her life by a document 
creating a valid power or trust may dispose of property by his or her will by creating a power or 
trust of the same kind. 
 (5) In this section, property— 
  (a) includes— 
   (i) a contingent, executory, or future interest in property; and 
   (ii) a right of entry to property; and 
   (iii) a right of recovery of property; and 
   (iv) a right to call for the transfer of title to property; and 
  (b) does not include property of which a person is a trustee when he or she dies. 
 (6) Section 108 of Te Ture Whenua Maori Act 1993 overrides this section. 
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Part 2 
Wills 

Subpart 1—Making, changing, revoking, and reviving wills 
Section 9 Persons who may make, change, revoke, and revive wills 
 

 (1) A person of 18 years or over may make, change, revoke, and revive a will. 
 (2) A person under 18 years may make, change, revoke, and revive a will if he or 
she— 
  (a) ais married, in a civil union, or in a de facto relationship; or 
  (b) has been married, in a civil union, or in a de facto relationship. 
 (3) A person under 18 years may make, change, revoke, and revive a will if he or 
she— 
  (a) is not married, in a civil union, or in a de facto relationship; and 
  (b) has never been married, in a civil union, or in a de facto relationship; and 
  (c)  has not agreed with another person to marry him or her or enter a civil union 
with him or her; and 
  (d) satisfies a Family Court that he or she understands the effect of— 
   (i) making, changing, revoking, and reviving a will; or 
   (ii) doing whichever of those actions he or she asked the court to approve; 
and 
  (e)  has an approval given by the Family Court, with or without conditions, to his 
or her— 
   (i) making, changing, revoking, or reviving a will; or 
   (ii) doing whichever of those actions he or she asked the court to approve. 
 (4) A person under 18 years may make, change, revoke, and revive a will if, on the 
date on which his or her will complies with section 11, he or she— 
  (a) is a military or seagoing person; or 
  (b) is about to comply with an order to train for or join the Armed Forces for 
operational service; or 
  (c)  is about to comply with an order to join a ship as a seafarer. 
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Section 10 Persons under 18 who agree to marry or enter civil union 
 (1) A person under 18 years may make, change, revoke, and revive a will if— 
  (a) he or she and another person have agreed to marry each other or enter a civil 
union with each other; and 
  (b) either— 
   (i) the will expressly says that it is made in contemplation of the marriage or 
civil union; or 
   (ii) the will does not expressly say that it is made in contemplation of the 
marriage or civil union but the \ circumstances existing when it was made show clearly that it was 
made in contemplation of the marriage or civil union. 
 (2) The will is effective if the marriage or civil union occurs. 
 

Validity 
Section 11 Requirements for validity of wills 
 (1) A will must be in writing. 
 (2) A will must be signed and witnessed as described in subsections (3) and (4). 
 (3) The will-maker must— 
  (a) sign the document; or 
  (b) direct another person to sign the document on his or her behalf in his or her 
presence. 

 (4) At least 2 witnesses must— 
 (a) be together in the will-maker's presence when the will-maker— 
   (i) complies with subsection (3); or 
   (ii) acknowledges that— 

 (A) he or she signed the document earlier and that the signature on the document 
is his or her own; or 
 (B) another person directed by him or her signed the document earlier on his or 
her behalf in his or her presence; and 

 (b) each sign the document in the will-maker's presence. 
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 (5) As evidence of compliance with subsection (4), at least 2 witnesses may each 
state on the document, in the will-maker's presence, the following: 
  (a) that he or she was present with the other witnesses when the will-maker— 
   (i) signed the document; or 
   (ii) acknowledged that he or she signed the document earlier and that the 
signature on the document is his or her own; or 
   (iii) directed another person whose signature appears on the document to sign 
the document on his or her behalf in his or her presence; or 
   (iv) acknowledged that another person directed by him or her signed the 
document earlier on his or her behalf in his or her presence; and 
  (b) that he or she signed the document in the will-maker's presence. 
 (6) No particular form of words is required for the purposes of subsection (5). 
Section 12 Witnesses 
 (1) The person appointed as executor of a will may witness the will. 
 (2) The validity of a will is not affected by the fact that a witness did not know that 
the document he or she was signing was a will. 
Section 13 Witnesses affected by dispositions made to them 
 (1) A disposition of property in a will is void if— 
  (a) the disposition is to a witness; or 
  (b) the disposition is to a witness's wife, husband, civil union partner, or de facto 
partner; or 
  (c)  the property would go to a person claiming under a person described in 
paragraph (a) or (b). 
 (2) Subsection (1) does not apply if— 
  (a) the will has at least 2 witnesses who are not described in the subsection; or 
  (b) the disposition is the repayment of a debt to a person described in the 
subsection; or 
  (c)  all the persons who would benefit directly from the avoidance of the 
disposition— 
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   (i) consent in writing or electronically to the distribution of the property; and 
   (ii) have legal capacity to give consent; or 
  (d) the High Court is satisfied that the will-maker— 
   (i) knew and approved of the disposition; and 
   (ii) made the disposition voluntarily. 

 
Subpart 3—Military or seagoing persons 

Section 34 Military or seagoing persons may do informal testamentary actions 
 

 (1) A military or seagoing person of any age may make an informal will containing 
any provision that may lawfully be contained in a valid will. 
 (2) A military or seagoing person of any age may change, revoke, or revive a valid 
will or an informal will by any words, written or oral, as long as they show an intention to change, 
revoke, or revive the will. 
 (3) Section 108 of Te Ture Whenua Maori Act 1993 overrides this section. 
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ประวัติผูเขียน 
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