คําพิพากษา

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์

พุทธศักราช ๒๕๕๘

ความแพ่ ง
นายสุรนิตย์หรื อสุรนิจจ์หรื อภีมนิช
ระหว่ าง

เรื่ อง

นายไกรฤกษ์
นายกฤษณ์
นางศิริพร
นางสาวศศิญา
ธนาคารออมสิน

โจทก์
ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๕

จําเลย

เพิกถอนนิติกรรม
โจทก์ ฟ้องขอให้ ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนการทํานิติกรรมในที่ดินโฉนดเลขที่

๒๖๗๗๙ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างนับแต่โอนให้ จําเลยที่ ๑ เนื่องจากมารดาโจทก์ ไม่มีส ติสัม ปชัญญะ
สมบูรณ์ เพีย งพอที่ จะทํ านิ ติก รรมได้ โดยจําเลยที่ ๒ ผู้เป็ นแพทย์ ออกใบรั บรองยื นยันการตรวจ
สุขภาพและสติสมั ปชัญญะอันเป็ นเท็จ จําเลยที่ ๑ โอนขายที่ดินให้ กับจําเลยที่ ๓ จากนัน้ ได้ ร่วมกับ
จําเลยที่ ๔ โดยไม่สจุ ริ ตจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินขายต่อให้ แล้ วนําไปจดจํานองกับจําเลยที่ ๕
ซึง่ เป็ นนิติบุคคล อันเป็ นการไม่ชอบ กับขอให้ จําเลยที่ ๑ ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

-๒พร้ อมสิ่ ง ปลูก สร้ างคื น กองมรดกตามพิ นัย กรรมแล้ ว โอนให้ แ ก่ โ จทก์ หากไม่ อ าจดํ า เนิ น การได้
ให้ จําเลยทังห้
้ าร่วมกันใช้ เงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ ๗.๕ ต่อปี
จําเลยที่ ๑ ให้ การว่า จําเลยที่ ๑ เป็ นผู้ดแู ลนางสายใจ มารดามาโดยตลอด ทังเป็
้ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล โจทก์ มีนิสยั เกเร ไม่ดูแลมารดาแม้ ยามเจ็บป่ วย
นางสายใจจึงยกที่ดินพิพาทให้ แก่จําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๑ มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ ขอให้ ยกฟ้อง
จําเลยที่ ๒ ให้ การว่า ไม่ได้ ร่วมกับจําเลยที่ ๑ และที่ ๓ ปลอมลายมือชื่อนางสายใจ
การโอนที่ดินให้ จําเลยที่ ๑ เป็ นไปตามความประสงค์ของนางสายใจ จําเลยที่ ๒ ใช้ หลักเกณฑ์ทาง
การแพทย์พิจารณาแล้ วเห็นว่า นางสายใจมีสติปชัญญะสมบูรณ์ จึงออกใบรับรองแพทย์ให้ ขอให้
ยกฟ้อง
จําเลยที่ ๓ ให้ การว่า ไม่เคยร่ วมกับจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ปลอมลายมือชื่อนางสายใจ
นางสายใจไม่เคยเจ็บป่ วยจนขาดสติสมั ปชัญญะ จําเลยที่ ๓ ชําระค่าที่ดินให้ แก่จําเลยที่ ๑ โดยสุจริ ต
และเสียค่าตอบแทน ขอให้ ยกฟ้อง
จํ า เลยที่ ๔ ให้ ก ารว่าจํ าเลยที่ ๔ ซื อ้ ที่ ดิน พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ างมาโดยสุจริ ตและ
ค่าตอบแทน ขอให้ ยกฟ้อง
จําเลยที่ ๕ ให้ การว่า จําเลยที่ ๕ เป็ นนิติบคุ คลตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน
พ.ศ.๒๔๘๙ ได้ รับจํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง โดยสุจริ ตและเสียค่าตอบแทน ขอให้ ยกฟ้อง

-๓ทางพิจารณาโจทก์นําสืบว่า นางสายใจ เป็ นมารดาของโจทก์กบั จําเลยที่ ๑ และนาย
ไกรฤทธิ์ จําเลยที่ ๒ เป็ นพี่ร่วมบิดาเดียวกันกับจําเลยที่ ๑ และนายไกรฤทธิ์ นางสายใจถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่โรงพยาบาลทรวงอก ขณะอายุได้ ๘๗ ปี ระหว่างมีชีวิตอยู่
นางสายใจเคยทําพินยั กรรมยกทรัพย์สนิ ให้ โจทก์และจําเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ ต่อมา
ได้ ทําพินัยกรรมฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ พินัยกรรมฉบับนีร้ ะบุยกที่ดินโฉนดเลขที่
๒๖๗๗๙ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างให้ แก่โจทก์ แต่จําเลยที่ ๑ ถึง
ที่ ๓ ร่ วมกันปลอมเอกสารหนังสือมอบอํานาจของนางสายใจ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
ระบุย กที่ ดิ นพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างให้ แก่ จําเลยที่ ๑ โดยจํ าเลยที่ ๒ ออกใบรั บ รองแพทย์ ยืน ยันว่า
นางสายใจมีสขุ ภาพร่ างกายและสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ อันเป็ นความเท็จ ซึ่งขณะนัน้
นางสายใจกําลังป่ วยหนัก เป็ นเหตุให้ เจ้ าพนักงานที่ดินเชื่อว่ามีการมอบอํานาจจริ ง จึงจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ แก่จําเลยที่ ๑ จากนันจํ
้ าเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๓ ได้ สมคบกันโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินแปลงดังกล่าว ด้ วยการซือ้ ขายในราคาเพียง ๘๑๙,๒๘๐ บาท แล้ วจําเลยที่ ๔ ได้ ร่วมมือ
กระทําการโดยไม่สจุ ริ ต ซื ้อที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างโดยมิได้ มีการชําระราคากันจริ งแล้ วนํามาจํานอง
กับจําเลยที่ ๕
จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ นําสืบทํานองเดียวกันว่า จําเลยที่ ๑ กับที่ ๒ เป็ นพี่น้องร่ วมบิดา
เดียวกัน นายไกรฤทธิ์ เป็ นน้ องของจําเลยที่ ๑ ส่วนโจทก์เป็ นบุตรของนางสายใจกับนายบุญพฤกษ์

-๔จําเลยที่ ๓ รู้ จักกับนางสายใจ มีความสนิทสนมรักใคร่ กันมาเป็ นเวลากว่า ๑๐ ปี เดือนเมษายน
๒๕๕๔ นางสายใจเริ่ มป่ วย ขาหัก เข้ ารั บการรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โดยจําเลยที่ ๑ กับที่ ๒
เป็ นผู้ช่วยกันออกค่าใช้ จ่าย ภายหลังทราบว่านางสายใจเป็ นมะเร็ ง จึงไปรั กษาต่อที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเป็ นค่ายาที่ไม่สามารถเบิกได้ โจทก์และนายไกรฤทธิ์ไม่เคยช่วยออก
ค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด นางสายใจประสงค์จะยกที่ดินพิพาทให้ จําเลยที่ ๑ จึงทําหนังสือมอบอํานาจให้
ไปดําเนินการที่สํานักงานที่ดิน แต่เจ้ าหน้ าที่ แนะนําให้ แพทย์ ออกหนังสือรั บรองว่า นางสายใจมี
สติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ จําเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อรับรอง จากนันจึ
้ งโอนที่ดินให้ จําเลยที่ ๑ ต่อมา
จําเลยที่ ๑ โอนขายให้ แก่จําเลยที่ ๓ แล้ วจําเลยที่ ๓ ขายต่อให้ จําเลยที่ ๔
จําเลยที่ ๔ นําสืบว่า ไม่เคยรู้จกั จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ มาก่อน เมื่อพบว่ามีการประกาศ
ขายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างจึงซื ้อโดยสุจริ ต และเสียค่าตอบแทนในราคาตามท้ องตลาด
จําเลยที่ ๕ นําสืบว่า จําเลยที่ ๔ มาทําสัญญาขอกู้เงินโดยนําที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
จํานองเป็ นประกัน จําเลยที่ ๕ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง จึงรับจํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างไว้
โดยสุจริ ต
พิ เ คราะห์ คํ า ฟ้ อ ง คํ า ให้ การจํ า เลยที่ ๑ ถึ ง ที่ ๕ พยานหลั ก ฐานโจทก์ แ ละ
พยานหลักฐานจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ โดยตลอดแล้ ว ข้ อเท็จจริ งเบื ้องต้ นรับฟั งเป็ นยุติโดยมิได้ โต้ แย้ งกัน
ว่า จําเลยที่ ๑ และนายไกรฤทธิ์ เป็ นบุตรของนางสายใจ กับนายบุญพฤกษ์ จําเลยที่ ๒ เป็ นบุตร

-๕ของนายบุญพฤกษ์ โจทก์เป็ นบุตรของนางสายใจ ตามบัญชีเครื อญาติ เอกสารหมาย จ.๒ นางสาย
ใจทําพินัยกรรมฉบับแรกวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ ตามพินัยกรรมเอกสารหมาย ล.๑ ต่อมาทํา
พินยั กรรมฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ตามพินยั กรรมเอกสารหมาย ล.๒ ความตาม
พินยั กรรมฉบับนี ้ในข้ อ ๓ ระบุให้ ยกที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๒๖๗๗๙ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ให้ แก่โจทก์ นางสายใจเข้ ารั บการรั กษาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอก
ตามเวชระเบี ย นผู้ ป่ วย เอกสารหมาย จ.๓ ทั ง้ เข้ ารั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย ตามแบบสรุ ปผลการตรวจและรักษาผู้ป่วย เอกสารหมาย จ.๔ และเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เอกสารหมาย จ.๒๑ จําเลยที่ ๑ นําหนังสือมอบอํานาจเอกสาร
หมาย จ.๗ และใบรับรองแพทย์ เอกสารหมาย จ. ๘ ดําเนินการโอนที่ดินให้ แก่จําเลยที่ ๑ ตาม
หนังสือสัญญาให้ ที่ดินเอกสารหมาย จ.๙ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จําเลยที่ ๑ ทํ าหนังสือ
สัญญาขายที่ดินพิพาทพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างให้ จําเลยที่ ๓ ตามหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมาย
จ.๑๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ จํ า เลยที่ ๓ ขายที่ ดิ นพร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ างให้ จํา เลยที่ ๔
ตามหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมาย จ.๑๓ จําเลยที่ ๔ นําที่ดินดังกล่าวจํานองเป็ นประกัน
ตามหนังสือสัญญาจํานองที่ดินเป็ นประกันเอกสารหมาย จ.๑๕ นางสายใจถึงแก่ความตายเมื่อวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามสําเนามรณบัตรเอกสารหมาย จ.๕ คดีมีประเด็นต้ องวินิจฉัยประการ
แรกว่า หนังสือมอบอํานาจของนางสายใจตามเอกสารหมาย จ.๗ เป็ นเอกสารปลอมหรื อไม่ ขณะลง

-๖ลายมือชื่อนางสายใจมีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์หรื อไม่ โจทก์มีสิบตํารวจเอกธเนศ นายแพทย์สมศักดิ์
นายแพทย์ชลเกียรติ นายสมภพ นางสาวอัมภาวรรณ แพทย์หญิงสตรี รัตน์ โจทก์ นางนวลจันทร์
และนางสาวบุญมี เบิกความเป็ นพยานว่า นางสายใจป่ วยหนักในช่วงระยะเวลาที่อ้างว่า ทําหนังสือ
มอบอํานาจเพื่อโอนที่ดินให้ แก่จําเลยที่ ๑ จนไม่มีสติสมั ปชัญญะเพียงพอ โดยพินยั กรรมได้ ระบุไว้
โดยชัดแจ้ งว่ายกที่ดินพิพาทให้ แก่โจทก์ ทังการรั
้
กษานันก็
้ ใช้ สิทธิจากทางราชการในราคาตํ่า จําเลย
ทัง้ ห้ า มี จํ า เลยที่ ๑ ถึง ที่ ๔ นายสมผล แพทย์ ห ญิ ง สมศรี นางที ป สุร างค์ และนางสาวพิ ส มัย
เบิ ก ความเป็ น พยาน เห็ น ว่า พยานโจทก์ ป ากนายแพทย์ ส มศัก ดิ์ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นออโทปิ ดิ ก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เบิกความยืนยันว่า วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ นางสายใจเข้ ารับการรักษาที่
ห้ องฉุกเฉินของโรงพยาบาลด้ วยสาเหตุกระดูกหัก จึงทําการผ่าตัดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
จากนันตรวจวิ
้
นิจฉัยว่านางสายใจกระดูกต้ นขาหักเนื่องจากมะเร็ งแพร่ กระจาย วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๔ จึงส่งต่อให้ กบั นายแพทย์ชลเกียรติ ข้ อนี ้นายแพทย์ชลเกียรติเบิกความตอบทนายโจทก์ถาม
ได้ ความสอดคล้ องต้ องกันว่า นางสายใจได้ รับการรักษาที่แผนกรังสีรักษาจนเสร็ จสิ ้นการรักษาเมื่อ
วันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ จึงอนุญาตให้ กลับบ้ านเมื่อวันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ และนัดมาตรวจอีก
ครั ง้ ในวั น ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และวั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ โดยพยานโจทก์ ป าก
นายแพทย์ ส มศัก ดิ์เ บิ กความตอบทนายจํ าเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ถามค้ านว่า พยานได้ ตรวจข้ อมูล ใน
เวชระเบียนและข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลแล้ วเห็นว่า นางสายใจได้ รักษากระดูก

-๗ต้ นขาหักโดยผ่าตัดดามโลหะไว้ และติดตามการรักษาต่อเนื่องมะเร็ งระยะแพร่ กระจายต่อตังแต่
้ วนั ที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตลอดระยะเวลาที่ทําการรักษาพบว่า
นางสายใจมีสติสมั ปชัญญะดีทกุ อย่าง ส่วนนายแพทย์ชลเกียรติก็เบิกความตอบทนายจําเลยที่ ๑ ถึง
ที่ ๓ ถามค้ านว่าในวันที่ พบนางสายใจครั ง้ แรกได้ พูดคุย และสอบถามโดยละเอียด นางสายใจมี
สติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ดี ส่วนครัง้ สุดท้ ายนางสายใจมีอาการเหนื่อยง่ายแต่ยงั คงมีสติสมั ปชัญญะดี
ทุก ครั ง้ นางสายใจไม่ มี ลัก ษณะวิ ปลาสหรื อ สติ เ ลอะเลือ น สํ า หรั บ พยานโจทก์ ป ากแพทย์ ห ญิ ง
สตรี รัตน์ แพทย์ ประจํ าโรงพยาบาลโรคทรวงอกผู้ทําการรั ก ษานางสายใจและนางสาวอัมภาวรรณ
พยาบาลประจํ าสถาบันโรคทรวงอกเบิกความสอดคล้ องต้ องกันว่า วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสายใจหายใจไม่ได้ ต้องใช้ ท่อช่วยหายใจ ต้ องทําการรักษาโดยให้ ยารักษาโรคถุงลมโป่ งพองเพื่อ
ขยายหลอดลม เจาะนํ ้าออกจากปอด ทําการรักษาต่อเนื่องเรื่ อยมาจนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
จึงมีอาการดีขึ ้น สามารถถอดท่อช่วยหายใจและถอดท่อระบายนํ ้าออกได้ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔
พยานเห็นว่านางสายใจยังมีอาการเหนื่อยแต่ก็มีอาการดีขึน้ มาก จึงอนุญาตให้ กลับบ้ านในวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ พยานเบิกความตอบทนายโจทก์วา่ สามารถพูดคุยรู้ เรื่ อง นางสายใจสามารถ
ทําตามคําสั่งได้ ทัง้ ยังเบิกความตอบทนายจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ถามค้ านว่า นางสายใจไม่มีอาการ
ทางด้ านจิตประสาท พูดคุยรู้ เรื่ อง พูดคุยโต้ ตอบได้ เป็ นปกติ เหตุที่พยานอนุญาตให้ กลับบ้ านได้
เพราะเห็นว่า นางสายใจสามารถใช้ ชีวิตที่บ้านได้ นอกจากนี ้ นางสาวอัมภาวรรณยังเบิกความตอบ

-๘ทนายโจทก์ถามได้ ความทํานองเดียวกันว่า นางสายใจพูดคุยรู้ เรื่ อง สื่อสารได้ เมื่อบอกให้ ทําตามที่
สั่งก็ทําตามได้ นางสายใจมี ส ติสัม ปชัญญะสมบูร ณ์ ไม่สับสน เห็นได้ ว่า พยานโจทก์ ในส่วนที่
นางสายใจเข้ า รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลโรคทรวงอกในเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๔ จนถึ ง วัน ที่
๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ นัน้ นางสายใจคงมี อาการป่ วยเฉพาะระบบทางหายใจไม่เ กี่ยวข้ องกับ
ระบบประสาททัง้ ยัง บ่ง ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ได้ ว่า มี ส ติ สัม ปชัญ ญะสมบูร ณ์ ดี ส่ ว นการรั ก ษาที่ โ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์นนได้
ั ้ ความตามที่นายแพทย์สมศักดิ์เบิกความยืนยันข้ อมูลตามเวชระเบียนที่ระบุว่าการ
รักษาต่อเนื่องมะเร็ งระยะแพร่ กระจายตังแต่
้ วนั ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ นางสายใจมีสติสมั ปชัญญะดีทุกอย่าง เฉพาะอย่างยิ่งพยานยังเบิกความตอบทนายโจทก์
ถามยืนยันว่า ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พยานได้ พบกับนางสายใจและพูดคุยได้ ตามปกติมี
สติ สั ม ปชั ญ ญะดี การที่ โ จทก์ อ้ างนางนวลจั น ทร์ และนางบุ ญ มี เ บิ ก ความเป็ นพยานนั น้
นางนวลจันทร์ กลับเบิกความตอบทนายจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ถามค้ านว่า พยานทราบว่านางสายใจป่ วย
เป็ นโรคมะเร็งแต่ไม่มีอาการทางประสาทหรื อความจํา ส่วนนางบุญมีเบิกความตอบทนายจําเลยที่ ๑
ถึงที่ ๓ ถามค้ าน ว่าแพทย์ โรงพยาบาลโรคทรวงอกแจ้ งว่านางสายใจมีอาการหอบให้ ใช้ ออกซิเจน
แต่ไม่ได้ บอกว่าให้ ใช้ ตลอดเวลา ซึง่ ไม่ปรากฏว่านางสายใจมีอาการทางประสาทเช่นเดียวกัน ส่วนที่
โจทก์ เ บิก ความอ้ างว่า นางสายใจมี ส ติ สัม ปชัญ ญะไม่ ส มบูร ณ์ นัน้ ก็เ ป็ นความเชื่ อของโจทก์ เอง
อันเป็ นการขัดแย้ งกับแพทย์ผ้ ทู ําการรักษานางสายใจและเป็ นฝ่ ายพยานโจทก์ ในทางตรงข้ ามโจทก์

-๙เบิกความตอบทนายโจทก์ ถามได้ ความว่า โจทก์ ไม่ได้ เป็ นคนรั บนางสายใจออกจากโรงพยาบาล
โรคทรวงอก คงเดินทางไปเยี่ ย มที่ บ้านพบเห็นมารดามี ส ภาพอ่อนเพลีย ซึ่งก็ไม่ใช่ข้อยื นยันว่า
นางสายใจมี ส ติ สัม ปชัญ ญะไม่ ส มบูร ณ์ แ ต่อ ย่ า งใด สํ า หรั บ พยานจํ า เลยที่ ๑ ถึง ที่ ๓ ปาก
แพทย์หญิงสมศรี น้องสาวของนางสายใจเบิกความตอบทนายจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ถามว่า แม้ พยานจะ
ทํางานอยู่ตา่ งประเทศแต่ได้ โทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับนางสายใจบ่อยๆ ครัง้ สุดท้ ายประมาณ ๑ เดือน
ก่อนที่นางสายใจจะถึงแก่ความตาย นางสายใจไม่เคยมีอาการเจ็บป่ วยทางสติสมั ปชัญญะ สามารถ
พูดคุย รู้ เรื่ องและแจ้ งว่าจํ าเลยที่ ๑ เป็ นผู้ดูแลค่าใช้ จ่ายในการรั กษาพยาบาลซึ่งมีราคาแพงมาก
พยานปากนีเ้ ป็ นน้ าของโจทก์ และจําเลยที่ ๑ ไม่ปรากฏว่ามีส่วนได้ เสียหรื อสาเหตุโกรธเคืองได้ ที่
จะต้ องเบิกความให้ การช่วยเหลือหรื อเข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ น่าเชื่อว่าเบิกความไปตามความเป็ นจริ ง
เฉพาะอย่างยิ่งได้ ความตามที่จําเลยที่ ๑ เบิกความตอบทนายจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ถามว่าโจทก์ เคย
เบิ ก ความต่อ ศาลจัง หวัด นนทบุรี ย อมรั บ ว่า ได้ ส่ ง จดหมายอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ไ ปหาพยานที่ ป ระเทศ
สหรั ฐอเมริ กาตามสําเนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เอกสารหมาย ล.๒๖ ซึ่งระบุใจความว่าโจทก์ ให้
ความเคารพนับถือพยานมาโดยตลอด เอกสารดังกล่าวระบุว่ามีข้อความเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ อันเป็ นข้ อสนับสนุนแสดงให้ เห็นว่าพยานเป็ นบุคคลที่น่าเชื่ อสําหรั บโจทก์ มาโดยตลอด
ทําให้ คําของพยานมีนํ ้าหนักมากขึ ้นอีก ที่โจทก์อ้างสิบตํารวจเอกธเนศ เจ้ าพนักงานที่ดินชํานาญการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอํา ว่าได้ ตรวจสอบหนังสือมอบอํานาจแล้ วมีลักษณะการ

- ๑๐ เขียนไม่ตรงกับลายมือชื่อที่นํามาแสดงเนื่องจากเป็ นผู้สงู อายุ พยานจึงแนะนําให้ นําใบรับรองแพทย์
มาแสดง ข้ อนีจ้ ํ าเลยที่ ๒ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเหตุโกรธเคืองกับโจทก์ หรื อส่วนได้ เ สียในทรั พย์ สินใน
พินยั กรรมเบิกความว่า เจ้ าพนักงานที่ดินแจ้ งให้ พยานออกคํารับรองในฐานะแพทย์ผ้ ทู ําการรักษา
นางสายใจว่ามี ส ติสัม ปชัญญะสมบูร ณ์ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ นางสายใจไปหาพยานที่
โรงพยาบาลจุฬา พยานได้ พดู คุยและเห็นว่า นางสายใจมีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ดี จึงลงลายมือชื่อ
รั บรองให้ โดยมี นางที ปสุร างค์ เ บิก ความสนับสนุนว่าได้ เ ดินทางไปพบนางสายใจเพื่ อรั บ หนังสื อ
มอบอํานาจโดยไม่ปรากฏข้ อพิรุธหรื อเหตุขดั แย้ งใด เมื่อจําเลยที่ ๑ นําเอกสารดังกล่าวกลับมาเพื่อให้
เจ้ าพนักงานสอบสวนสิทธิทํานิติกรรม นางรจนา เป็ นผู้สอบสวนสิทธิ แล้ วจึงเสนอให้ สิบตํารวจเอก
ธเนศพิจารณาอีกครัง้ ซึง่ พยานได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า มีคํารับรองของแพทย์โดยถูกต้ องทังเบิ
้ กความ
ตอบทนายจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ถามค้ านว่า เมื่อเจ้ าหน้ าที่นําเอกสารมาให้ พยานตรวจสอบ พยานได้
ตรวจดูแล้ วเห็นว่าลีลาการเขียนคล้ ายคลึงกัน จึงดําเนินการจดทะเบียนนิติกรรมให้ ดังนัน้ การที่
โจทก์กล่าวอ้ างว่านางสายใจมีสติสมั ปชัญญะไม่สมบูรณ์ขณะที่มอบอํานาจหรื ออ้ างว่ามีการปลอม
ลายมือชื่อนางสายใจนัน้ เมื่อจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ให้ การต่อสู้คดี ภาระการพิสูจน์ จึงตกแก่โจทก์
แต่พยานโจทก์หลักฐานที่โจทก์ที่นําสืบมากลับชี ้ชัดไปในทางที่วา่ นางสายใจมีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์
จนกระทัง่ ถึงแก่ความตาย ทังไม่
้ มีพยานหลักฐานอื่นใดที่จะแสดงให้ เห็นว่ามีการปลอมลายมือชื่อของ
นางสายใจ พยานจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ กับรับฟั งได้ ถึงมูลเหตุที่จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ เป็ นผู้ช่วยกันดูแล

- ๑๑ รักษาพยาบาลแต่ฝ่ายเดียว พยานหลักฐานจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ รับฟั งได้ มีนํ ้าหนักมากกว่า ฟั งได้ ว่า
นางสายใจมีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ในการมอบอํานาจให้ จําเลยที่ ๑ ดําเนินการโอนที่ดินโดยชอบ
แล้ ว ไม่จําต้ องวินิจ ฉัยคําให้ ก ารจํ าเลยที่ ๔ และที่ ๕ ต่อไปอีก ว่าเป็ นผู้รับโอนโดยสุจริ ตและเสีย
ค่าตอบแทนหรื อไม่
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