
ขอมูลขาวสารที่นาสนใจ
                                                                                                                                    กลุมนิติการ….รวบรวม
บทความ
โดย ดร.ไพรจิตร สวัสดิสาร

                                                    จะใชคอมพิวเตอรชวยวินิจฉัยคดีไดอยางไร

     นับถึงทุกวันนี้คอมพิวเตอรเปนเครื่องไมเครื่องมือที่มีประโยชนในวิชาชีพทางกฎหมาย เชน ได
นําเอามาพิมพงานทําวิจัย เก็บขอมูลทางกฎหมาย ทําดานการเงิน เปนตน นับต้ังแตป 2523 ระบบ
ตาง ๆ ไดถูกคนคิดขึ้นมาเพื่อชวยนักกฎหมายในการวิเคราะหกฎหมาย เชน ในการรางเอกสาร
สัญญาและคนหาเหตุหรือฐานความผิด และผลสรุปของคดี กลาวคือ คนหาวาอะไรเปนสาเหตุ
เบื้องตน แลวพิจารณาวาเขาองคประกอบทางกฎหมาย หรือไม ในการนําคอมพิวเตอรมาใช
วิเคราะหเชนนี้ จะมีประโยชนในการนําหลักกฎหมายไปใชกับขอเท็จจริงแตละคดีเพื่อจะไดผลสรุป
ในการสรุปผลดังกลาวนี้ คอมพิวเตอรจะไมสามารถทําไดสมบูรณแบบอยางเชนมนุษย เพราะ
คอมพิวเตอรสามารถใหเหตุผลอยางเครื่องจักรกลและจะตองผานขั้นตอนทีละขั้นตอน

บทความนี้จะเนนหนักในการวิเคราะหกฎหมายดวยคอมพิวเตอรโดยอาศัยหลักนิรนัย
(Deduction) และหลักการเทียบเคียง (Analogy)นิรนัย (Deduction) คือ การใหเหตุผลโดยอาศัย
หลักตรรกวิทยา หลักก็คือ ใชขอต้ังหลัก (major premise) ปรับเขาหาขอต้ังรอง (minor premise)
เพื่อจะไดผลสรุป เชน มนุษยทุกคนตอง นาย ก. เปนมนุษย เพราะฉะนั้น นาย ก. ตองตาย ในสวน
ของกฎหมาย นิรนัย (Deduction) จะเกี่ยวของระหวางขอต้ังหลักซึ่งเปนกฎหมาย กับขอต้ังซึ่งเปน
ขอเท็จจริงเฉพาะเรื่อง แลวสรุปผลทางกฎหมายลักษณะเชนนี้สามารถทําในรูปแบบของIF-THEN
แลวนําไปใชไดในคอมพิวเตอรการเทียบเคียง (Analogy) คือ วิธีการใหเหตุผลโดยอาศัยการเปรียบ
เทียบขอเท็จจริง การเทียบเคียงเชนวานี้ ขอเท็จจริง 2 อยางจะนํามาเปรียบเทียบในความ
คลายคลึง และลักษณะของขอเท็จจริงในขอเท็จจริงหนึ่งสามารถใชกับขอเท็จจริงที่คลายคลึงนั้น
ในสวนของกฎหมาย เทียบเคียงจะประกอบไปดวย
                                   1) เรียนรูความคลายคลึง
                                   2) ของ
                                   3) ขอเท็จจริง
                                   4) ที่เกี่ยวของ
                                   5) ของ
                                   6) 2 คดี



                                    7) ศึกษากฎหรือหลักกฎหมายที่มีในคดีหนึ่ง8) และ
                                    9) ใชกฎหมายหรือหลักนั้นกับคดีที่ 2
สําหรับศาล การวิเคราะหทั้งสองแบบจะตองพิจารณาเกี่ยวเนื่องกับทุกองคประกอบที่จะมีผล
กระทบตอผูพิพากษาในการพิพากษาคดี รวมถึงมาตรฐานทางสังคม ความยุติธรรมที่จะมีตอคู
ความ เปนตน
           หลักนิรนัย (Deduction)
ในคอมพิวเตอร หลักนิรนัย (Deduction) ก็คือตรรกวิทยาซึ่งเปนสวนหนึ่งของพีชคณิต (Boulean
Algabra) กลาวคือ ขอต้ัง (Premise) จะเปนขอความที่ไมวาจะเปนจริง (True) หรือเท็จ (False)
และสามารถที่จะแสดงไดโดยตัวอักษรหรือสัญลักษณอ่ืน โดยตองใชรูปแบบ IF-THEN มาชวย ตัว
อยางเชน
IF มนุษยทุกคนตองตาย
AND นาย ก เปนมนุษย
THEN นาย ก ตองตาย
เนื่องจากวาขอต้ังที่วา “มนุษยทุกคนตองตาย” เปนจริง จึงสามารถทําใหส้ันลงไดวา IF นาย ก เปน
มนุษย
THEN นาย ก ตองตาย
หลักตรรกวิทยานี้จะใชตัวเชื่อม (logical connectors) มาแทนความสัมพันธระหวางขอต้ัง 2 ขอต้ัง
นั้น เชน
ตัวเชื่อม ตัวยอ สัญลักษณ ความหมาย
NOT NOT ~ P not p
If, then IF-THEN P O ถา P จริง ดังนั้น Q ก็จริง ฯลฯ
อาศัยหลักของตรรกวิทยานี้ หลักกฎหมายจะถูกนํามารางเพื่อใชใหคอมพิวเตอรพิจารณาวา
 เงื่อนไขของขอกฎหมายใดมีอยางไร เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 923 ซึ่งมี
บัญญัติวา
“ผูสลักหลังคนใดระบุขอความหามสลักหลังสืบไปลงไวแลว ผูสลักหลังคนนั้นยอมไมตองรับผิดตอ
บุคคลอันเขาสลักหลังตั๋วแลกเงินนั้นใหไปในภายหลัง”
มาตรานี้สามารถแยกไดเปน
A = ผูสลักหลัง
B = ระบุขอความหามสลักหลังสืบไปลงไวแลว
C = ไมตองรับผิดตอบุคคลอัน
เขาสลักหลังตั๋วแลกเงินนั้นใหไปในภายหลัง



เราสามารถเขียนเปนสัญลักษณเพื่ออธิบายความสัมพันธไดดังนี้
IF A
AND B
THEN C
ในการใชคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหเชนนี้ คอมพิวเตอรจะพิจารณาถาเงื่อนไขในกฎหมายถูกตอง
โดยจะเปลี่ยนขอต้ัง IF เปนคําถาม และแสดงในจอภาพตอผูใชซึ่งเปนนักกฎหมายอาศัยคําตอบ
จากผูใชคอมพิวเตอรจะพิจารณาวาขอสรุปของกฎหมาย, ขอต้ัง THEN เปนจริงหรือเท็จ
หลักเทียบเคียง (Analogy)
หลักนี้จะพิจารณาเปรียบเทียบโดยอาศัยระบบการเกี่ยวโยงหรือเครือขายทางภาษา (Semantic
Network) ระบบนี้เกิดขึ้นจากนักภาษาศาสตรที่พิจารณาแยกประโยคออกเปนรูปโครงสรางแบบ
ตนไมหรือแบบเกี่ยวโยง
หลักนี้คลายกับหลักแรกซึ่งจะตองเปรียบเทียบขอเท็จจริงโดยอาศัยการเกี่ยวโยงของสิ่งของ
(Things) และความสัมพันธ (Relations) ส่ิงของก็คือ คํานาม ความสัมพันธคือ กริยา,บุพบท,
วิเศษณ เปนตน เชน พิจารณาประโยค “นาย ก. เตะลูกบอลล”
จะแยกออกเปนระบบเกี่ยวโยง หรือ Network โดย “เตะ” เปนความสัมพันธ ส่ิงของ คือ “นาย ก.”
และ “ลูกบอลล”เตะ คําวา “นาย ก.” “เตะ” และ “ลูกบอลล” เรียกวา เปน nodes หรือจุดของ
networks ถา 2 networks มี node ที่เหมือนกัน ก็สามารถนํามาเชื่อมเปน network ที่ใหญข้ึน เชน
2 networks ที่มี node “ลูกบอลล” เหมือนกัน  เตะ เปนของ2 networks ดังกลาวสามารถรวมกัน
เปนอันเดียวไดคือ
เตะ
เปนของ
ผลเหมือนกับจากการรวมประโยค “นาย ก. เตะลูกบอลล” และ “ลูกบอลลเปนของนาย ข.” เปน
“นาย ก. เตะลูกบอลลซึ่งเปนของนาย ข.” การรวมดังนี้จะทําใหผูใชสามารถบอกลักษณะตาง ๆ
เขาไปในคอมพิวเตอร เปนกลุมของ 2-3 คํา และคอมพิวเตอรสามารถนํามารวมเปน network ได
เชนตัวอยางขางตน ผูใชจะพิมพในจอภาพโดยใชหลัก (RELATIONS/THING 1/THING 2) วา
(เตะ นาย ก. ลูกบอลล)
(เปนของ ลูกบอลล นาย ข.)
การใชระบบ network เปรียบเทียบนี้ คอมพิวเตอรจะพิจารณาเปรียบเทียบ network ของคดีซึ่งผู
ใชกําลังพิจารณาอยูกับ network ของคดีบรรทัดฐาน หรือตัวบทกฎหมาย เพื่อดูวาจะสามารถไป
กันไดหรือไม หากไปกันได network จะตองมีโครงสรางเหมือนกัน และ nodes จะตองเหมือนหรือ
แทนกันได เชน สมมติวา นาย ก. เตะ นาย ข. ที่หนา ผูใชจะพิมพในจอวา



(เตะ นาย ก. หนา)
(เปนของ หนา นาย ข.)
คอมพิวเตอรจะรวมเปน network ไดคือ
เตะ
เปนของ
ถาสมมติวา คดีบรรทัดฐานที่มีอยูแลวเปนวา นาย ค. ตอย นาย ง. ที่จมูก และศาลตัดสินวา นาย
ค. ทํารายรางกาย นาย ง. ดังนี้ net work ที่เก็บไวในคอมพิวเตอรอยูกอนแลวจะเปนดังนี้
ตอย
เปนของ
ในการเปรียบเทียบ คอมพิวเตอรจะพิจารณาวา 2 networks ดังกลาวมีโครงสรางเหมือนกันคือ
ความสัมพันธ
ความสัมพันธ
คอมพิวเตอรจะพบ nodes ที่เหมือนกันหรือแทนกันได คือ “เปนของ” ที่เหมือนกัน “นาย ก.” “นาย
ข.” “นาย ค.” “นาย ง.” มีลักษณะแทนกันได “เตะ” กับ “ตอย” สามารถแทนกันได เพราะเปนการ
เทียบเคียงความสัมพันธซึ่งคอมพิวเตอรไดเก็บไวในฐานขอมูลไวแลว ในฐานขอมูลนี้ “ส่ิงของ” และ
“ความสัมพันธ” จะจัดเปนหมวดหมู เชน “เตะ” กับ “ตอย” ไดถูกรวมดวยกันในหมวด ของ ”ทํา
ราย” เปนตน ดังนั้นผลสุดทาย เมื่อคอมพิวเตอรสามารถพิจารณาวา ขอเท็จจริงไปดวยกันไดก็จะ
สรุปวา นาย ก. ทํารายรางกายนาย ข. ดวย

ระบบการวิเคราะหกฎหมายที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา
1. ระบบนิรนัย (Deduction)
2. JUDITH : ผลิตเอกสาร
Popp และ Schlink ไดพัฒนาระบบนี้ข้ึนในป 1975 โดยจะบันทึกกฎหมายเปนหมูของนิพจนซึ่งจะ
ประกอบดวยตัวเชื่อม หนาที่ของระบบ JUDITH คือ ชวยนักกฎหมายในการคนหาความผิดที่เกิด
จากขอเท็จจริงในแตละคดี
            JUDITH จะแสดงหมูของขอต้ังที่เปนองคประกอบของความผิดหรือขอตอสู นักกฎหมาย
จะมี 2 ทางเลือก : ทางเลือกที่ 1 คือ “CASE“ สวนทางเลือกที่ 2 คือ “SPECIFY” ทางเลือกที่ 1
สามารถกําหนดไดโดยพิมพ “จริง” หรือ “เท็จ” หลังจากพิจารณาวาขอต้ัง กับขอเท็จจริงไปกันได
หรือไม ทางเลือกที่ 2 นักกฎหมายจะแยกขอต้ังออกเปนสวนยอย ๆ เมื่อนิพจนถูกแยกออกแลว นัก
กฎหมายก็จะสามารถเลือกจากสวนยอย ๆ ได เชน นักกฎหมายตองการจะแยกคําวา “Breach of
Duty” JUDITH จะแยกใหออกเปน “Statutory duty”, “duty defined by Common law” และ



“Standards of a reasonable man” นักกฎหมายสามารถแยกนิพจนยอย ๆ นี้ออกเปนสวนยอย
ลงไปอีกได
3. ABC Processor : ผลิตเอกสาร
Sprowl ไดคิดขึ้นในป 1979 เพื่อใหนักกฎหมายสามารถเขียนโปรแกรมสําหรับผลิตเอกสาร เชน
พินัยกรรม, ขอตกลงและแบบฟอรมอ่ืนเอกสารในแตละเรื่องจะพิมพออกมาโดยจะมีหลักเบื้องตน
ทั่วไปเปนแบบฟอรมที่เอกสารเรื่องนั้น ๆ ควรมี หลังจากนั้นนักกฎหมายจะพิมพลงในชองที่มีวง
เล็บซึ่งเวนไวใชสําหรับแตละเรื่อง ๆ ไป เชน ชื่อคูความ ชื่อลูกความ เปนตน
            นอกจากนี้ ระบบนี้สามารถที่จะพิมพตัวบทกฎหมายหรือขอบังคับเขาไป และหลัก
กฎหมายนี้จะควบคุมวาวลีใดหรือประโยคใดควรจะมีอยูหรือตัดออกไปจากเอกสาร หลักกการนี้
เรียกวา วิธีการจากบนลงลาง (TOP-DOWN) Sprowl เรียกภาษาที่ใชในการใสประโยคหรือวลีใน
เอกสารวา ABF
ข. ระบบเทียบเคียง (Analogy)
1. TAXMAN (I, II) : ใชกับกฎหมายภาษี
McCarty ไดพัฒนาขึ้นในป 1977 เพื่อใชแสดงประเภทหรือชนิดของบริษัทหรือองคกรวาเปน
ประเภท B หรือ C ตามที่กําหนดในกฎหมายภาษี (Internal Revenue Code)ในฐานขอมูลจะมี
ระบบ network ขององคกรชนิด B และ C และจะมี network ยอยลงในอีกเกี่ยวกับองคประกอบ
ของกรรมสิทธิ์ในหุน การควบคุมบริษัท การไดมาซึ่งบริษัทและการโอนหุน เปนตน
การใช TAXMAN นักกฎหมายจะตองแสดงกลุมของคําที่เกี่ยวกับบริษัทเพื่อใชในการวิเคราะห เชน
ขอเท็จจริงมีอยูวา “Phellis owns 100 shares of common stock issued by Smithco
Corporation” นักกฎหมายจะแยกประโยคนี้ออกยอย ๆ เปน
Phellis owns Stock 1
Stock 1 is 100 shares
Stock 1 is part of Stock 2
Stock 2 is common Stock 2
Smithco issued Stock 2
Smithco is a corporation
นักกฎหมายจะแปลประโยคสั้น ๆ นี้ตอไปเปนกลุมของคํา และใสเขาไปในคอมพิวเตอรในรูปของ
“Relation/thing 2)” ดังนี้
(own Phellis S1)
(Nshares S1 100)
(Part-of S1 S2)



(Common-Stock S2)
(Issue Smithco S2)
(Corporation Smithco)
คอมพิวเตอรจะเชื่อมคําเหลานี้เปน Semantic Network
own NShres
Part-of Common-Stock
Issue Coporation
ขอสังเกต จะเห็นวา “คํานาม” ใน TAXMAN ที่ขยายหรือเปนอีกชื่อหนึ่งของคํานาม เชน
Common-Stock หรือ Corporation จะถือวาเปน “ความสัมพันธ”
จุดสําคัญของ TAXMAN คือ นักกฎหมายสามารถที่จะพิมพขอความในหลายระดับของความ
หมาย การเชื่อมประโยคจากระดับหนึ่งไปอีกระดับ เรียกวา EVENTS ตัวอยาง เชน “การโอนหุน”
เปน event ซึ่งแสดงโดย 2 ความหมาย
1. x มีหุนแต y ไมมีหุน
2. y มีหุนแต x ไมมีหุน
รายละเอียดของ TAXMAN มีมาก แตจะไมขอกลาวในที่นี้
2. ระบบ Jeffrey Meldman : แสดงเรื่องการทํารายรางกาย
ระบบนี้นักกฎหมายกับคอมพิวเตอรจะสื่อกันโดยรูปแบบของประโยคสมบูรณ เชน
ผูใช : นาย ก ไดใช Saturday - night special จองไปยังนาย ข ทําใหนาย ข กลัว โดยที่ Saturday
- night special ไมไดบรรจุกระสุน
เครื่อง : อะไรคือ Saturday - night special
ผูใช : Saturday - night special เปนอาวุธประเภทหนึ่ง
เครื่อง : นาย ข รูหรือไมวา Saturday - night special ไมไดบรรจุกระสุน ?
ผูใช : ไมรู
เครื่อง : นาย ก ควรจะตองรับผิดชอบตอนาย ข ในฐานะ Assault
ผูใช : ทําไมตองผิดในฐานนี้
เครื่อง : จากหลักกฎหมายซึ่งใชในคดี Jones v. Smith จะเปนความผิดฐานนี้ไดตองประกอบดวย
2 องคประกอบ คือ รูและเจตนา และทั้ง 2 องคประกอบนี้มีสมบูรณในขอเท็จจริงนี้
Meldman มี 3 ระดับของ Network คือ ตํ่าสุดเปนการวิเคราะหธรรมดา อีก 2 ระดับ เปนการเชื่อม
โยงระหวางการวิเคราะหกับหลัก Deduction โดยใชสําหรับพิจารณาวาขอเท็จจริงสามารถปรับเขา
กับหลักกฎหมายของ Assault หรือ Battery ไดหรือไม เชน ใน network ที่มีองคประกอบของ
“โจทก” “จําเลย” และไมมี “ความยินยอม” หลัก Battery จะนํามาใช เปนตน



ระบบนี้มีขอเสียที่มีขอจํากัดใชไดไมมากนัก
เปรียบเทียบความงายยากขอดีและเสียในการใชแตละระบบ
ระบบนิรนัย (Deduction) เพียงใหนักกฎหมายตอบคําถามดวยคําตอบเพียง “จริง” หรือ “เท็จ” มี
ขอดีที่วา จํากัดคําตอบและคอมพิวเตอรจะปฏิเสธคําตอบที่ไมใช “จริง” หรือ “เท็จ” ขอเสียคือคํา
ถามที่ถามอาจจะกํากวม
ระบบเทียบเคียง (Analogy) จะถามนักกฎหมายใหพิมพรายละเอียดที่เกี่ยวของกันขอเท็จจริงใน
คดี มีปญหา 2 ปญหา คือ
1. นักกฎหมายจะไมแนใจวาขอเท็จจริงทั้งหมดมีอยูในรายละเอียดหรือไม แต Meldman สามารถ
ใหนักกฎหมายเพิ่มขอเท็จจริงเพื่อแกปญหานี้ไดไมมีสูตรแนนอนตายตัวที่จะเปลี่ยนขอเท็จจริง ไป
เปนกลุมของคํา กลาวคือ สามารถแบงยอย ๆ ออกไดหลายวิธี

บทสรุป
ทั้งระบบนิรนัยและเทียบเคียงจะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยนักกฎหมายได แตเนื่องจากเปน
เพียงการวิเคราะหวินิจฉัยโดยเครื่องจักร ระบบเหลานี้จะไมสมบูรณและไมสามารถมาใชแทนการ
วิเคราะหวิจัยของนักกฎหมายเองได แตก็สามารถใชในงานตาง ๆ รวมทั้งการรางเอกสาร การวิจัย
ทางกฎหมายและอื่น ๆ ได การนําคอมพิวเตอรมาชวยในการวินิจฉัยวิเคราะหคดีอาจจะมีบทบาท
มากขึ้นในอนาคตนี้
                                                    …………………………..
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