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ไดวา กระบวนการคนหาความจริงของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และฝรั่งเศส มีจุดมงหมายเพื่อ
พยายามขจัดความลาชาของการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยการจํากัดขอบเขตของปญหาขอเท็จจริงและ
ประเด็นขอพิพาทในคดีใหนอยลง เปนผลใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลเสร็จไปจากศาล
ดวยความรวดเร็ว ลดปญหาการคั่งคางของคดีที่รอการพิจารณาพิพากษาอยูในศาล
(ก)

ดังนั้น การนําระบบการพิจารณาคดีในศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และ
ฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิธีในการคนหาขอเท็จ จริง ดวยการเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูกระบวนการ
สืบพยานในคดีแพงซึ่งเปนมาตรการสําคัญที่สุดที่ทําใหคูความตกลงกันในประเด็นพิพาทไดเร็วขึ้น
เพราะมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานของอีกฝายซึ่งสามารถทําใหประเมินสถานการณเชิงคดีวาคดี
จะแพหรือชนะ หรืออาจทําใหคูความประนีประนอมยอมความกันไดเร็วขึ้น ทําใหกระบวนพิจารณา
เกี่ยวกับการสืบพยานรวดเร็วขึ้น คดีไมคางการพิจารณาของศาล

(ข)
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Currently, there are several cases of civil litigation pending in the
court. A number of judges also are insufficient to inspect cases due to the expanding
economic prosperity. The problem cannot be solved by increasing a number of
judges. When a legal principle with reference to a disclosure of witness identification
according to Thailand Code of Civil Procedure is cogitated, sending a copy of
documents to inform to other parties must be complete before trial. Other
partiesmust precede it before trial, which is one of steps in legal proceeding; it does
not make legal proceeding more urgent. It is proven that the disclosure of evidence
in the trial of the Judiciary of Thailand is deficient in protecting other parties’ right.
The objective of this research was to compare between the process of
evidence disclosure of civil trial under international law and under Thailand. It
resulted in the fact that United States of America and Germany have process of
judgment done before hearing of evidence. American process of judgment was as
apparent as it was written in legislation whereas German process of judgment
depended on the agreement among parties. In France, the process of judgment was
defined by civil procedure of France that defined the role of one classification of
judges, called “le juge de la mise en état” (JME) or Preparatory Judge. Preparatory
Judge had authorities to accumulate legal information and cases so that the cases
can be under adjudication by the judges. Therefore, the process of judgment of
American, German and France had aims to eliminate hindrance in proceeding
adjudication by narrowing the scope of the problem and disputing fewer contentious
cases. As a result, the court's adjudication was completed promptly. Moreover, it
reduced the backlog of cases pending in court.
(ค)

Thus, taking an example from the process of adjudication and the
process of evidence disclosure before civil trial from America, Germany and France
was important for the agreement among parties in order to hasten the process
because the opportunity of examining the other evidence could make the case that
the trial would assess the situation-oriented to decide whether if it won or lost or
caused the parties to compromise faster. Thus, the process of evidence disclosure
would become quicker without pending.

(ง)

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือและกําลังใจอันมีคุณคายิ่งจาก
ทานผูมีพระคุณหลายๆ ทาน ผูเขียนใครขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.จุมพต สายสุนทร
เปนอยางสูงที่กรุณารับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และขอกราบขอบพระคุณทานผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งทานเปน
ผูใหคําแนะนําและชี้แนะแนวทางการจัดทําวิทยานิพนธดวยความเมตตา ตลอดจนไดกรุณาเสียสละ
เวลาอันมีคาของทานพิจารณาตรวจสอบงาน รวมทั้ง ใหความรู คําปรึกษาและขอแนะนําในการ
ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จไปไดดวยดี
ผูเขียนใครขอกราบขอบพระคุณทานรองศาสตราจารยเพชรา จารุสกุล และทาน ดร.
ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งรับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธและไดใหคําแนะนํา
รวมทั้งขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความถูกตองและ
สมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ที่ทานไดกรุณาสละเวลา
อันมี คาใหความรูเ กี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานและคําแนะนําตางๆ แกผูเ ขียน ซึ่ง ทําใหผู เ ขียน
สามารถเขาใจกฎหมายลักษณะพยานและนําไปปรับเขียนงานอยางเปนระบบไดมากขึ้น ทั้งทานเปนผู
แนะนําใหผูเขียนไดเขามาศึกษาในระดับปริญญาโทและชวยเหลือจนผูเขียนประสบความสําเร็จใน
การศึกษาดังที่ไดตั้งใจไว รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจ
ใหผูเขียนจนกระทั่งผูเขียนทําวิทยานิพนธสําเร็จ
สุดทายนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา อันเปนที่รักยิ่งของผูเขียน ที่ได
ใหโอกาสทางการศึกษาแกผูเขียนอยางเต็มที่ โดยใหความชวยเหลือสนับสนุนผูเขียนในทุกๆ ดาน ให
คําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนใหความรักความเอาใจใสและคอยเปนกําลังใจใหแกผูเขียนตอสูกับ
อุปสรรคในการเรียนตางๆ อยางดีตลอดมา
อนึ่ง หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูสนใจ ผูเขียนขอ
มอบใหแกบิดา มารดา ครูอาจารยและผูมีพระคุณแกผูเ ขียนทุก ๆ ทาน สวนความผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียวและขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย
นายประกิต บุญมี
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเปนศาสตรแหงการคนหาความจริง เพื่อเปนหนทาง
นําไปสูเ ปาหมายแหง การระงั บ ขอพิพาท ศาลผูทําหน าที่วินิจ ฉัยและตั ดสินคดี จ ะพิจ ารณาและ
พิพากษาคดีโดยอาศัยขอเท็จจริงจากการที่คูความนําพยานหลักฐานตางๆ เขาสูกระบวนการพิจารณา
ของศาล1
ในปจจุบันศาลยุติธรรมไทยตองประสบกับปญหาในการพิจารณาและพิพากษาคดี
เนื่องจากปริมาณคดีแพง ที่ขึ้นมาสูศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นอยา งรวดเร็ว เพราะความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศตลอดหลายปที่ผานมาและเมื่อประเทศไทยตองประสบกับภาวะวิกฤตทางดาน
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 แตปรากฏวาจํานวนผูพิพากษามีจํากัดและไมไดสัดสวนกับปริมาณคดีที่เกิด
ขึ้น และยิ่งไปกวานั้นเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 236 กําหนด
ใหการนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษาครบองคคณะ มีผลใหผูพิพากษาตองนั่งพิจารณาคดี
รวมกันอยางนอย 2 คน ขึ้นไปเปนองคคณะ ทําใหตองใชเวลาในการพิจารณาและพิพากษาคดีมากขึ้น
กวาเดิม ซึ่งสงผลกระทบตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การเพิ่มจํานวนผูพิพากษาไม
สามารถทําไดในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากขอจํากัดในดานงบประมาณ ประเทศไทยจึงมีความจําเปน
ตองพิจารณาหามาตรการทางกฎหมายเพื่อชวยแกไขปญหาดังกลาว2
สําหรับในการดําเนินคดีแพงนั้น แมเปนกรณีระหวางคูความสองฝายซึ่งมีฐานะเทา
เทียมกันในเชิงคดีและไมสงผลตอความสงบของสาธารณะเชนคดีอาญา แตหลักการในการเปดเผย
พยานหลักฐานกอนสืบพยานก็มีความจําเปน เพื่อใหคูความทุกฝายไดมีโอกาสทราบถึงแนวทางการตอ
สูคดี ซึ่งเปนการคนหาความจริงดวยพยานหลักฐานที่มีคุณภาพ อันจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินคดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลวจะเปนการสงเสริมใหกระบวนพิจารณาคดีของศาลเปนไปอยาง
รวดเร็ว3
1

โสภณ รัตนากร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติ
บรรณการ, 2545), น.1.
2
จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช, “การเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูกระบวนการสืบพยานในคดี
แพง,” รายงานการวิจัย, (สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม, 2547), น.1.
3
โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น.23.
1

2
เมื่อพิจ ารณาหลัก การของประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง ของไทย ซึ่ง มี
หลักการที่สําคัญคือ หลักการเปดเผยพยานหลักฐานใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบกอนมีการสืบพยาน
ทั้งนี้เพื่อใหคูความไดมีโอกาสทราบไดวา พยานหลักฐานที่คูความอีกฝายหนึ่งจะใชอางเปนพยานตน
นั้นมีมากนอยเพียงใดและสามารถหักลางไดหรือไม เพียงใด นอกจากนี้ยังชวยปองกันมิใหคูความใช
วิธีการปดบังพยานหลักฐานเพื่อเอาเปรียบในเชิงคดี หรือจูโจมคูความอีกฝายหนึ่งจนทําใหเสียหายใน
เชิงคดี
หลักการเปดเผยพยานหลักฐานใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบปรากฏอยูในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน การเปดเผยพยานหลักฐานดวยการยื่นบัญชีระบุพยาน การสง
สําเนาเอกสารใหแกคูความอีกฝายหนึ่งทราบกอนการสืบพยาน เปนตน อยางไรก็ตามแมจะปรากฏวา
มีมาตรการในการเปดเผยพยานหลักฐานหลายประการ แตระบบการเปดเผยพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีของศาลยุติธรรมไทยยังไมเพียงพอที่จะคุมครองสิทธิของคูความได4
สวนระบบการพิจารณาคดีของศาลในตางประเทศ ปรากฏวามีกฎหมายเกี่ยวกับการ
เปดเผยพยานหลักฐานตอศาลในหลายขั้นตอน การเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูก ระบวนการ
สืบพยานในคดีแพงจึงเปนมาตรการที่มีความสําคัญมากที่สุดมาตรการหนึ่ง ซึ่งการพิจารณาคดีของ
ศาลในตางประเทศนั้นเปดโอกาสใหแกคูความทั้งสองฝายอยางมากมายที่จะเขาถึงพยานหลักฐานของ
คูความอีกฝายหนึ่งกอนถึงวันสืบพยานได ไมวาจะเปนการตรวจสอบเอกสาร การซักถามบุคคลกอน
วันสืบพยาน การตรวจสอบพยานวัตถุ เปนตน เพราะระบบการพิจารณาคดีของศาลในตางประเทศ
นั้นเห็นประโยชนของการเปดเผยพยานหลักฐานกอนวันสืบพยานในหลายกรณี โดยทําใหคูความไดมี
โอกาสตรวจสอบและตกลงกันเกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ กอนถึงวันสืบพยานไดและยังทําใหคคู วาม
สามารถตกลงกันในประเด็นขอพิพาทไดเร็วขึ้น เพราะไดมีโอกาสเห็นพยานหลักฐานของคูความอีก
ฝายหนึ่งและสามารถประเมินสถานการณในการตอสูคดีของตนเองได
ดังนั้น หลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูกระบวนการสืบพยานในคดีแพง ซึ่ง
ใชในระบบการพิจารณาคดีของศาลในตางประเทศ เปนหลักการที่ดีและสามารถแกไขปญหาปริมาณ
คดีที่คั่งคางได หากนํากระบวนการดังกลาวมาปรับใชกับกระบวนพิจารณาคดีแพงของศาลยุติธรรม
ไทย ก็จะชวยทําใหกระบวนการพิจารณาคดีแพงของไทยเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
สงผลใหผูพิพากษาสามารถพิจารณาและพิพากษาคดีใหเสร็จเร็วขึ้นกวาเดิมและไมมีปริมาณคดีคั่งคาง
มาก

4

จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช, อางแลว เชิงอรรถที่ 2, น.2.

3
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพงตามกฎหมายตางประเทศของระบบ
กฎหมาย Common Law กับระบบกฎหมาย Civil Law วากระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานของทั้งสอง
ระบบเปนอยางไร
1.2.2 เพื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานวาเปนอยางไร
1.2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพงตาม
กฎหมายตางประเทศกับการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพงตามกฎหมายไทย
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพงของไทยยังไมเพียงพอที่จะคุมครองสิทธิของ
คูความได กอใหเกิดปญหาในทางพิจารณาวินิจฉัยคดี การศึกษากระบวนการเปดเผยพยานหลักฐาน
ในคดีแพงตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับการเปดเผยพยานหลักฐานในกฎหมายตางประเทศจะทํา
ใหสามารถกําหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีหลักเกณฑที่ชัดเจนเหมาะสม เปน
ประโยชนในกระบวนพิจ ารณาคดีแพ ง ของประเทศไทย และสามารถสร างความยุติธรรมใหแ ก
ประชาชนตอไป
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 จะทําการศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพงของ
ระบบกฎหมาย Common Law และระบบกฎหมาย Civil Law
1.4.2 จะทําการศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย
1.4.3 จะทําการศึก ษาเปรียบเทียบการเปดเผยพยานหลัก ฐานในคดีแพง ของระบบ
กฎหมาย Common Law และระบบกฎหมาย Civil Law กับการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย เพื่อนํามาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายตอไป
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1.5 คํานิยามศัพท
การเปดเผยพยานหลักฐาน หมายถึง การหยั่งรู หรือการเปดเผยเรื่องราวสาระของ
การกระทําหรือเอกสาร ซึ่งมีความสําคัญตอการตอสูคดีของฝายตรงขาม และเปนถอยคําที่ใชทั้งใน
การพิจารณาความแพงและความอาญา 5 โดยทั่วไปอาจกลาวไดวาการเปดเผยพยานหลัก ฐาน คือ
กระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการพิจารณาโดยคูความฝายหนึ่งสามารถรับทราบขอเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของคูความอีกฝายหนึ่งได
1.6 วิธีการดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยทางเอกสาร (documentary research) กลาวคือ เปนการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลจากตัวบทกฎหมาย ตํารา วิทยานิพนธ บทความทางกฎหมาย และคําพิพากษา
ของศาลทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพง
1.7 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1.7.1 ทําใหทราบถึงการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพงตามกฎหมายตางประเทศ
ระบบกฎหมาย Common Law กับระบบกฎหมาย Civil Law
1.7.2 ทําใหทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความแพงเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐาน
1.7.3 ทํา ใหท ราบถึง ปญ หาและขอ บกพรอ งของกฎหมายที่เ กี่ย วกับ การเปด เผย
พยานหลักฐาน เพื่อสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและนําไปใชใหเหมาะสม
1.7.4 ทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการการเปดเผยพยานหลักฐานตามกฎหมาย
ตางประเทศในระบบกฎหมาย Common Law กับระบบกฎหมาย Civil Law และการเปดเผยพยานหลักฐาน
ในไทย
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พรเพชร วิชิตชลชัย, กฎหมายเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอื่นในกฎหมายคอมมอนลอว หนวยที่
14 ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ, สาขาวิชานิติศาสตร, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), น.820.

บทที่ 2
วิวัฒนาการของกฎหมายในการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพง
2.1 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพง
การเปดเผยพยานไดมีวิวัฒนาการมาจากประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common
Law ซึ่งใชระบบกลาวหาตามหลักการแนวคิดที่ใหคูความมีโอกาสตอสูคดีอยางเสมอภาค ศาลจะมี
บทบาทเพียงเปนผูตัดสินเทานั้น ไมมีอํานาจที่จะสืบพยานเพิ่มเติมหรือชวยคูความฝายหนึ่ง ฝายใด
ลักษณะนี้ถือเปนลักษณะเฉพาะของการดําเนินคดีที่ใชระบบกลาวหา (accusatorial หรือ adversary
system) ซึ่งทําใหมีความแตกตางจากระบบไตสวน (inquisitorial system) ซึ่งเปนระบบกฎหมายที่
มีใชในประเทศที่ใชกฎหมายระบบ Civil Law ซึ่งในกฎหมายไทยไดมีวิวัฒนาการในการเปดเผยพยานหลักฐานในคดี
แพง ดังนี้
2.1.1 วิวัฒนาการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวยุโรปไดเขามาติดตอมีสัมพันธไมตรีทางการฑูตกับ
ประเทศไทย โดยไดเขามาคาขายและมาพํานักพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูในประเทศไทยเปนจํานวน
มากซึ่งในดานการศาลประเทศไทยไดประสบกับวิกฤตการณทางศาลอยางรายแรงดวยสาเหตุสําคัญ 3
ประการดังนี้1
1. ความไมเหมาะสมของระบบการศาลเดิม เนื่องจากศาลหลายศาลมีเขตอํานาจ
ลักลั่นซ้ําซอนกันอยู ทําใหคดีความสับ สนลาชาและคั่งคาง เปนชองทางใหผูทุจ ริตประวิง คดีที่ตน
เสียเปรียบใหชักชาเนิ่นนานจนกระทั่งไมอาจพิพากษาคดีใหถึงที่สุดได นอกจากนั้นการที่ ศาลสังกัด
ฝายบริหารก็ทําใหตุลาการขาดความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตางๆ เมื่อเปนเชนนี้
ความยุติธรรมจึงถูกบิดเบือน
2. ความไมเหมาะสมของวิธีพิจารณาความตามแบบเดิม อันไดแก แนวความคิด
ในการนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีอาญาซึ่งเดิมถือกันวาจําเลยเปน
ผูมัวหมอง ศาลตองสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยไดกระทําความผิดตามที่โจทกกลาวหา จนกวาจะไดนํา

1

ไมป รากฏชื่อผูแต ง , “ความเปนมาและวัตถุป ระสงคในการกอตั้ง กระทรวงยุติธรรม,”
วารสารยุติธรรม, ฉบับที่ 3, ปที่ 15, น. 5-6 (มีนาคม 2543). สืบคนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558,
http://elib.coj.go.th/multim/serial/court/court2543_15_3.pdf.
5

6
สืบพิสูจ นใหศาลเชื่อวาจําเลยบริสุท ธิ์ เชน พิสูจนดวยการดําน้ํา ลุยเพลิง นอกจากนี้ยัง มีความไม
เหมาะสมในการไตสวนจําเลยตามระบบจารีตนครบาลที่เต็มไปดวยความรุนแรงและทารุณ
3. ความบีบคั้นจากตางประเทศในดานการศาล เนื่องจากชาวตางชาติไมไววางใจ
และไมเชื่อถือในระบบกฎหมายและระบบการศาลไทยวาจะสามารถเปนหลักประกันความยุติธรรม
ใหแกเขาได
ดวยเหตุตางๆ เหลานี้ชาวตางประเทศจึงไดแสดงความรังเกียจกฎหมายและการ
ศาลไทย โดยมีเ หตุผ ลว ากฎหมายไทยยัง ลาสมั ยและพยายามที่จ ะไดสิ ท ธิพิ เ ศษทางการคาและ
กฎหมาย จนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ประเทศไทยมีความจําเปนตองรับ กฎหมาย
สมัยใหมจากตะวันตก โดยอาจกลาวสรุปไดวา สาเหตุที่ป ระเทศไทยรับเอากฎหมายสมัยใหมจาก
ตะวันตก เปนเพราะเหตุผลใหญๆ 2 ประการ คือ เรื่องปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเรื่องความ
ไมเหมาะสมกับกาลสมัยของกฎหมายไทยเดิม2
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตระหนัก ดีถึง ความบกพรองของ
กฎหมายและตองการที่จะใหประเทศไทยมีความเจริญทัดเทียมกับอารยธรรมตะวันตก อีกทั้งมีความ
เขาใจวา ความคิดความเห็นเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนตางๆ ในกฎหมายนั้นมิใชเปนสิ่งคงที่ตายตัว แต
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามศีลธรรมของประเพณีและความเจริญ กาวหนา 3 ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา
พระองคท รงเป นพระมหากษัต ริย ไทยพระองค แรกที่ไดริ เ ริ่ม ปรับ ปรุง ระบบกฎหมายตามแบบ
ตะวันตก4 โดยไดทรงแกไขกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันในสมัยของพระองค ดวยการรับ
แนวความคิดจากกฎหมายตะวันตก แตการแกไขมิไดแกไขระบบกฎหมายทั้งหมด เพราะการปฏิรูป
2

ในเรื่องกฎหมายและการศาลนั้น ระบบกฎหมายและศาลไทยยัง ลาหลังสับ สนอยูม าก
กฎหมายตราสามดวงเปนเพียงการรวบรวมกฎหมายและแกไขใหถูกตองมากขึ้นเทานั้น แตยังคงมี
ลักษณะเปนวรรณกรรมที่มีความยาว 41 เลม ซึ่งยากที่จะยนยอใหเหมาะสมกับการปฏิบัติในศาลได
เนื่องจากกฎหมายการศาลเปนเรื่องที่ใกลเคียงกันมากในขณะนั้น เพราะศาลก็คือสถาบันที่ใชกฎหมาย
ในทางปฏิบัติ และการปฏิบัติของศาลนี้เองที่ทําใหชาวตางประเทศรังเกียจศาลไทยก็เลยพลอยรังเกียจ
กฎหมายไทยไปดวย ดู ชาญชัย แสวงศัก ดิ์ และวรรณชัย บุญบํารุง , สาระนารูเ กี่ยวกับการจัดทํา
ประมวลกฎหมายของตางประเทศและของไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2543),
น.123.
3
ร. แลงกาต, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิม พครั้ง ที่ 3, (พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรและการเมือง, 2478), เลมที่ 1 น.50-51.
4
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญู
ชน, 2543), น.150.
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กฎหมายทั้งระบบจะตองใชเวลานาน จึงรับเอากฎหมายอังกฤษเขามาใชเปนเรื่องๆ หรือแกไขเพิ่มเติม
เปนสวนๆ เฉพาะปญหาเฉพาะหนาที่เห็นวาสําคัญ โดยศาลจะนําหลักกฎหมายของอังกฤษเขามาเปน
สวนประกอบเพื่อใหกฎหมายไทยที่บกพรองสมบูรณขึ้นและนับเปนการปูทางไปสูการปฏิรูประบบ
กฎหมายไทยในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว5
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีความปรารถนาอัน
แรงกลาที่ตองการจะไดรับเอกราชในทางการศาลกลับคืน จึงไดเรงรัดปฏิรูปกฎหมายและการศาลของ
ไทย โดยไดจางนัก กฎหมายผูเ ชี่ยวชาญทางดานกฎหมายของนานาประเทศ ซึ่ง มีทั้ง ชาวอัง กฤษ
ฝรั่ง เศส เบลเยี่ยม ญี่ปุน และลัง กา ฯลฯ มาเปนที่ป รึก ษากฎหมายของแผนดินจํานวนมาก แต
กฎหมายอัง กฤษก็ยัง มีความสําคัญ กับ กฎหมายไทยมากโดยเราไดรับเขามาโดยทางโรงเรียนสอน
กฎหมาย กลาวคือ ประเทศไทยไดสงนักกฎหมายไปศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อสมเด็จพระราชบิดาแหงกฎหมายไทย พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไดสําเร็จ
การศึกษาจากประเทศอังกฤษและไดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้น อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษจึงตีแผเขา
มาในกฎหมายของไทย6 อยางไรก็ดีในการปฏิรูปกฎหมายแมวาประเทศไทยมีความตื่นตัวตระเตรียม
การที่จะปฏิรูประบบกฎหมายไทยใหมทั้งหมดตามหลักกฎหมายของตะวันตก แตก็ยังมีปญหาวาใน
การปฏิรูประบบกฎหมายไทยนั้นควรจะใชระบบกฎหมายใดเปนแบบอยาง ซึ่งระบบกฎหมายที่อยูใน
ขายการพิจ ารณาของรัฐบาลไทยในขณะนั้นมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายอังกฤษและระบบ
กฎหมายของประเทศที่ใชประมวลกฎหมายในภาคพื้นทวีปยุโรป ซึ่งในเบื้องตนนั้นคณะกรรมการ
ตรวจชําระและรางประมวลกฎหมายมีความจําเปนตองนําเอาระบบกฎหมายของอังกฤษมาเปนหลัก
ในการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายไทย เพราะเห็นวาอิทธิพลและแนวความคิดของอังกฤษหรือระบบ
กฎหมาย Common Law เขามามีบทบาทตอวงการกฎหมายของไทยอยางมากและศาลไทยไดใชหลักกฎหมาย
ของอังกฤษอยูในขณะนั้นแลวหลายลักษณะดวยกันโดยจะใชกฎหมายของอังกฤษประดุจเปนกฎหมาย
ของไทยเปนจํานวนมาก และอิทธิพลดังกลาวไดเขาไปแทรกอยูในวงการกฎหมาย เนื่องจากผูที่จบ
การศึกษามาจากประเทศอังกฤษนั้นไดเขาไปรับราชการเปนผูพิพากษาและอาจารยสอนกฎหมายดวย
อยางไรก็ดีเมื่อไดพิจารณาโดยละเอียดถี่ถวนแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบกฎหมายของ
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ชาญชัย แสวงศัก ดิ์, อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูป กฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพนิติธรรม, 2539), น.20.
6
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.56-57.

8
อังกฤษเปนระบบกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพการณของประเทศอังกฤษเทานั้น และเห็นวาสําหรับ
ประเทศไทยควรเลือกเอาระบบกฎหมายที่มีความเขาใจงายและสะดวกตอการใช7
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวา กฎหมายเดิม
ของไทยมีแนวโนมไปทางระบบกฎหมายของประเทศที่ใชประมวลกฎหมายมากกวา จึงเปนการงายที่
จะเปลี่ยนระบบกฎหมายไทยใหส อดคลองกับ ระบบประมวลกฎหมาย 8 ดวยเหตุนี้ในการปฏิรูป
กฎหมายพระองคจึงทรงตัดสินพระทัยเลือกเดินตามแนวของระบบประมวลกฎหมาย ดังนั้นระบบ
กฎหมายของไทยในปจจุบันจึงเปนระบบประมวลกฎหมายที่จัดเขาไวในสกุลโรมาโนเยอรมานิค 9 ซึ่ง
แพรหลายอยูในประเทศภาคพื้นยุโรป ทวีปอเมริกาใต คิวบาและกลุมประเทศตะวันออกกลางหลาย
ประเทศในทวีปเอเชียและในกลุมประเทศในแถบอาฟริก าใต โดยกอนที่จ ะมีป ระมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความที่สมบูรณ
ดานการปฏิรูปการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ไดเปลี่ยนไปจากระบบการศาล
เดิมอยางหนามือเปนหลังมือ โดยเฉพาะในคดีแพง กลาวคือ จากเดิมที่ผูตองหาพิสูจนใหศาลเห็นวาตน
เปนผูบริสุทธิ์เปลี่ยนมาเปนผูใดกลาวอางขอเท็จจริงใด ผูนั้นหรือฝายนั้นเปนผูมีหนาที่นําสืบ พิสูจน
ความจริง ตามขออางนั้น การซัก ถามพยานก็ป ฏิบัติเชน เดียวกั บ การซัก ถามพยานในศาลอัง กฤษ
กลาวคือ การซักถามพยานในศาลเปนเรื่องของคูความแตละฝายที่ตองทํากันเองศาลมิไดรวมซักถาม
พยานอยางเปนคูความ หากแตศาลจะรวมซักถามพยานอยางคนกลางและเพื่อประโยชนแหงความ
7

ธานินทร กรัยวิเ ชียร, การปฏิรูป กฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระปยมหาราช, (พระนคร : กระทรวงยุติธรรม, 2511), น.15-16.
8
กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลที่ 6 หมายเลข
ย/1 รายงานกรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฐ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว อางใน สม
ทรัพย นําอํานวย, “บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากับการคนหาความจริงในคดีอาญา,” (วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), น.34.
9
ตระกูลกฎหมายโรมาโนเยอรมานิต (Romano-Germanic Family) หรือระบบซีวิลลอว มี
วัฒนธรรมทางกฎหมายที่วิชานิติศาสตรประกอบกันขึ้นบนรากฐานของกฎหมายโรมันหรือถือกําหนด
มาจากวิชานิติศาสตรโรมัน แตในเนื้อหาของกฎหมายมีลักษณะผสมผสานระหวางหลักกฎหมายโรมัน
กับหลัก กฎหมายเยอรมานิต ดู สมเกียรติ วรปญญาอนัน ต, “ระบบกฎหมายที่สําคัญ ของโลกและ
วิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย,” ใน เอกสารประกอบการศึกษา (ชุดที่ 2) วิชา มธ. 123 สังคมกับ
กฎหมาย, น.269 และ วิชาความรูเ บื้องต นเกี่ยวกับ กฎหมายทั่ว ไป โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543, น.2.

9
ยุตธิ รรมเทานั้น อันเปนการคนหาความจริงระบบกลาวหาซึ่งลําดับการซักถามพยานไดแก การซักถาม
(examination-in-chief) การถามคาน (cross-examination) และการถามติง (re-examination) อยางไรก็
ตามการพิจารณาแบบจูรี่ (jury) ของอังกฤษมิไดนํามาใช10
สําหรับการรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดรางขึ้นโดยพิจารณาขึน้
จากเคาโครงเดิมของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ. 127 เปนสวนใหญ ซึ่งกฎหมายฉบับ
นั้นกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไดมีบทบาทสําคัญในการราง โดยอาศัยกฎหมายของอังกฤษและอินเดีย
เปนหลักในการราง สวนรายละเอียดเกี่ยวกับการรางไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด จากเอกสารที่พอมีใน
หองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพอสรุปไดวา ในระหวาง พ.ศ. 2454-2457 นายริวิแอร
(Riviẻre) นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสไดรับมอบหมายใหเปนผูยกรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง โดยปรากฏจากตนรางของนายริวิแอร ซึ่งในบางบทมาตราก็ไดแสดงที่มาเอาไวแตบางบทมาตรา
ก็มิไดแสดงที่มาไว แตพอจับใจความไดวาตนรางของนายริวิแอรนั้นอาศัยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
ความแพง ร.ศ. 127 และพระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ. 113 เปนหลัก โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติ
บางสวนจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส และกฎขอบังคับวาดวยวิธีพิจารณา
ในศาลกงสุลของอังกฤษในประเทศไทย พ.ศ. 244111
ตอมานายชารลสเลเวสก (Charles Lévesque) ไดเขามามีบทบาทในการจัดทํา
ประมวลวิธีพิจารณาความแพงตอจากนายริวิแอร และงานรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ไดดําเนิ นการเรื่อยมา และในที่สุดสภาผูแทนราษฎรไดมีม ติป ระกาศใหใชป ระมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพงในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2478 แตมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2478
เปนตนไป
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อาจารยธานินทร กรัยวิเชียร เห็นวา การที่เรามิไดนําเอากระบวนการพิจารณาคดีแบบจูรี่
ของอังกฤษมาใชในศาลไทยนั้น นาจะเปนการตัดสินใจที่ถูกตองในการปฏิรูปวิธีพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีแลว เพราะระบบกระบวนการพิจารณาคดีแบบจูรี่นั้นไมเหมาะสมแกสภาพการณในบานเมือง
ของเรา ดู ธานินทร กรัยวิเ ชียร, “อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษในระบบกฎหมายไทย,” วารสาร
กฏหมาย, ฉบับที่ 2, ปที่ 1, น.24-25 (พฤษภาคม 2517). อยางไรก็ดีในภายหลังมีขอเสนอวาระบบ
ลูกขุนนาจะเปนแนวทางในการแกไขปญหาความไมเปนธรรมในสังคมไทยได ซึ่งการนําระบบลูกขุนมา
ใชในการพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นแรกอาจทดลองใชกับคดีบ างประเภทและพื้นที่ที่เหมาะสม ดู
พันธุชัย วัฒนชัย, “ระบบลูกขุนกับการอํานวยความเปนธรรม,” วารสารอัยการ, ฉบับที่ 223, ปที่ 19,
น.63 (กันยายน 2539).
11
ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบํารุง, อางแลว เชิงอรรถที่ 2, น.165.

10
แมจะมีการรางประมวลกฎหมายตามแบบอยางของประเทศในภาคพื้นยุโรป แต
หลัก กฎหมายของอัง กฤษก็ยัง มี ป ะปนอยูใ นกฎหมายไทยหลายลัก ษณะ เชน กฎหมายลัก ษณะ
ลมละลาย กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะซื้อขาย กฎหมายลักษณะหุนสวน และกฎหมาย
ลักษณะตั๋วเงิน12 ดังนั้น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่วาดวยพยานหลักฐานจึง
ไดวางหลักเกี่ยวกับการคนหาขอเท็จจริง ซึ่งบทบัญญัติสวนใหญจะกําหนดใหเปนหนาที่ของคูความ
โดยใหศาลวางตัวเปนกลาง ไมกาวลวงการคนหาความจริงอันเปนอิทธิพลของระบบกลาวหาตาม
ระบบกฎหมายของอังกฤษ อยางไรก็ดีบทบัญญัติบางมาตรา เชน มาตรา 86 มาตรา 81(1) มาตรา
99 มาตรา 116 (1) และมาตรา 119 เปนตน ใหอํานาจศาลในการเขาไปคนหาขอเท็จ จริง จาก
พยานหลักฐานไดอยางกวางขวาง และเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา ระบบไตสวนตามระบบกฎหมายของ
ประเทศที่ใ ชป ระมวลกฎหมายก็ มีอิ ท ธิ พลตอ ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพ ง ของไทย
เชนเดียวกัน ลักษณะเหลานี้เปนสิ่งที่ตรงกันขามกับแนวความคิดรากฐานของระบบกลาวหาที่วา ศาล
หรือผูพิพากษาตองวางตัวเปนกลางอยางสิ้นเชิง ดวยเหตุนี้จึง นาเชื่อวาผูรางกฎหมายคงมีความ
ประสงคจะใหอํานาจศาลเขามาชวยคูความในการคนหาขอเท็จจริงตามระบบไตสวน แตมีการนํา
บทบัญญัติบางประการของระบบกลาวหามาบัญญัติไวก็เพื่อคุมครองสิทธิของจําเลย 13 ฉะนั้นระบบ
การพิจารณาและการสืบพยานในคดีแพง ไดนําเอาหลักการของระบบกลาวหา อันไดแก ลําดับการ
ซักถามพยานและการวางตัวของศาลที่คงสถานะเปนคนกลางนั่งฟงพยานหลักฐานตางๆ ที่คูความ
นําเสนอขึ้นมาและศาลจะมาไตสวนพยานเอง แตในขณะเดียวกันก็ไดสอดแทรกระบบไตสวนเขามา
ดวย เชน ศาลอาจเรียกพยานเองไดและถือวาเปนพยานศาล หรือใหอํานาจศาลในการซักถามพยาน
ของคูความหากคําถามของพยานคูความไมแจงชัด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงหลักการในกฎหมายวาตองการ
ใหศาลไทยมีบทบาทในทางบวกอยูบาง ไมไดใหศาลนั่งเปนคนกลางเฉยแตเพียงอยางเดียว เพื่อที่ศาล
จะไดอาศัยอํานาจดังกลาวในการมีสวนรวมเกี่ยวกับการคนหาขอเท็จจริงที่ถูกตองตามความเปนจริง
มาชวยในการพิจารณาพิพากษาคดีอันจะนําไปสูการมีคําพิพากษาที่ถูกตองและเปนธรรมแกคูความ
ทุกฝาย14
ดังนั้น การรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยนั้นเริ่มในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งพระองคตระหนักถึงความบกพรองของกฎหมายไทย
12

ธานินทร กรัยวิเชียร, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น.3-4.
เข็มชัย ชุติวงศ, คําอธิบ ายกฎหมายลัก ษณะพยาน, พิม พครั้งที่ 7, (กรุง เทพมหานคร :
สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2543), น.7.
14
กาญจนา ปญ จกิ จ ไพบูล ย , “ศาลกับ การมีส วนในการคน หาขอเท็จ จริ ง ในคดี แพ ง ,”
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), น.67-68.
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และตองการใหกฎหมายไทยมีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก ทั้งดวยปญหาหลัก 2 ประการ คือ
ปญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และเรื่องความไมเหมาะสมกับกาลสมัยของกฎหมายไทยใน
ขณะนั้น ซึ่งในขั้นตอนการรางนั้นมีความคิดเห็นแบงเปน 2 ฝายในเรื่องระบบกฎหมายที่จะนํามาใชใน
ประเทศไทย คือ ระบบกฎหมายอังกฤษ และระบบกฎหมายในภาคพื้นยุโรปที่เปนระบบประมวล ใน
ทายที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวา กฎหมายไทยของเดิมนั้นแนวโนมไป
ทางระบบประมวลเปนการงายที่จะปรับปรุงกฎหมายไทยใหสอดคลองกับระบบประมวลกฎหมาย
สําหรับการยกรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. 2477 ไดพิจารณาจากเคาโครงเดิม
ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ. 127 เปนสวนใหญ ซึ่ง กฎหมายฉบับ นั้นกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไดมีบทบาทสําคัญในการราง โดยอาศัยกฎหมายของอังกฤษและอินเดียเปนหลักใน
การราง
2.1.2 ชวงที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2535 มีผลใชบังคับ
สําหรับชวงที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2535 มีผลใชบังคับนั้น15 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน 3 สวนที่เกี่ยวของไดแก การชี้สองสถาน การยื่นบัญชี
ระบุพยาน และการสง สําเนาเอกสารใหแกคูความอีก ฝายหนึ่ง โดยมีร ายละเอียดและสาระสําคัญ
ตลอดจนประโยชนและขอบกพรองตางๆดังนี้
เนื่องจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ที่ใชบังคับกอน
พ.ศ. 2535 จะไดกําหนดใหมีกระบวนการพิจารณาชั้นชี้สองสถาน16 ขึ้น เพื่อใหศาลกําหนดประเด็น
ขอพิพาทและหนาที่นําสืบ ซึ่งศาลและคูความจะไดดําเนินกระบวนพิจารณาแตเฉพาะภายในกรอบ
แหงประเด็น และตามหนาที่นําสืบดังที่ศาลไดชี้สองสถานไวเทานั้น อันจะทําใหการพิจารณาคดีและ
การดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นตอไปสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แตบทบัญญัติดังกลาวยังไมสามารถ
ปฏิบัติตามความมุงหมายใหสมประโยชนไดอยางเต็มที่เพราะ บัญญัติไวแตเพียงวาศาลจะทําการชีส้ อง
สถานก็ตอเมื่อคูความทั้งสองฝายรองขอหรือเมื่อศาลเห็นวาการชี้สองสถานจะทําใหการพิจารณาคดี
15

เพิ่งอาง เชิงอรรถที่ 14, น.68-72.
การชี้สองสถานเปนกระบวนการพิจารณาคดีแพงในศาลชั้นตน ซึ่งศาลกําหนดใหมีขึ้นกอน
การพิจารณาภายหลังจากการยื่นคําฟองคําใหการและคําใหการแกฟองแยง (ถามี) โดยศาลจะตรวจ
คําคูความและฟงคําแถลงของคูความตามที่เห็นสมควรแลวกําหนดเปนประเด็นขอพิพาทและภาระ
การพิสูจนตามที่เห็นควร
16
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งายขึ้น การชี้สองสถานจะมีหรือไมจึงขึ้นอยูกับความประสงคของคูความ หรือดุลพินิจของศาล ดังนั้น
ในทางปฏิบัติศาลจึงมิไดทําการชี้สองสถานในทุกคดี ทําใหบางคดีไมมีการชี้สองสถานหรือมีการชี้สอง
สถานแตศาลกําหนดประเด็นพิพาทไวกวางเกินไป คูความจึงไมสามารถจะสืบพยานหลักฐาน เพื่อ
พิสูจนหักลางกันได ซึ่งมีผลทําใหคูความไมมาศาลเพราะ ไมเห็นความสําคัญของการชี้สองสถานหรือ
ในบางครั้งศาลกําหนดประเด็นขอพิพาทไมครบถวนตามคําฟองและคําใหการ โดยคูความมิไดคัดคาน
ไวจึงทําใหคูความบางรายตองแพคดี ทั้งนี้เพราะศาลฎีกาถือเครงคัดวาอํานาจในการวินิจฉัยคดีนั้นจะ
วินิจ ฉั ยในประเด็น ขอพิ พาทเพีย งเท าที่ศ าลชั้ นตนกํ าหนดไว เ ทา นั้น นอกจากนี้ในเรื่อ งการอา ง
พยานหลักฐานยังไมรัดกุมเพียงพอและไมเอื้ออํานวยแกการชี้สองสถาน เนื่องจากคูความมักจะอาง
พยานหลักฐานอยางฟุมเฟอย โดยอางวาพยานหลักฐานที่อางนั้นเปนพยานหลักฐานที่สําคัญ หรือระบุ
อางพยานประเด็นซึ่งจะตองสงสํานวนไปสืบยังศาลอื่นไวมากเกินไป ซึ่งเปนลักษณะของการประวิงคดี
หรือแมกระทั่งเรื่องที่คูความชนะคดีกันโดยอาศัยชั้นเชิงในวิธีพิจารณามากกวาการชนะคดีโดยอาศัย
พยานหลักฐาน ตลอดจนเรื่องที่ไมใหโอกาสศาลไดทราบถึงพยานหลักฐานของคูความกอนวันชี้สอง
สถาน เพื่อใหศาลสามารถสอบถามใหคูความรับกันไดในบางประเด็นหรือทุกประเด็นอันอาจทําให
สามารถตัดประเด็นที่ไมจําเปน และกําหนดประเด็นขอพิพาทไดถูกตองครบถวน เพื่อใหคดีเสร็จไป
โดยรวดเร็ว17
ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการชี้สองสถาน และการอางพยานหลักฐานซึ่งในที่สุดไดผานการ
พิจารณาเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2535 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2535 ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ไดแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ
เกี่ยวกับชี้สองสถานและการอางพยานหลักฐาน ซึ่งเกี่ยวของกับการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการ
สืบพยานดังนี้
1. ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการในการชี้สองสถาน โดยกําหนดใหศาลทําการ
ชี้สองสถานทุกคดี เวนแตคดีที่ไมมีความจําเปน กําหนดใหคูความมีหนาที่ยื่นคําแถลงเสนอประเด็น
ขอพิพาทตอศาลกอนวันชี้สองสถานเพื่อใหศาลไดมีโอกาสกําหนดประเด็นขอพิพาทในคดีนั้นโดย
รอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจคําคูความและคําแถลงเสนอประเด็นขอพิพาทที่คูความยื่นตอ
ศาลประกอบกัน
2. ปรับปรุงหลักเกณฑและระยะเวลาในการยื่นบัญชีระบุพยานและสําเนาพยาน
เอกสาร โดยให ยื่นบัญ ชีร ะบุพยานและสําเนาพยานเอกสารตอศาลกอ นวันชี้ ส องสถานหรือวั น
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2535 (เรื่องเสร็จที่ 529/2532).
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สืบพยานไมนอยกวา 15 วัน หรือขอใหศาลมีคําสั่งเรียกพยานหลักฐานมาจากบุคคลภายนอกกอนวัน
ชี้สองสถาน ซึ่งการกําหนดใหคูความหรือทนายความของแตละฝายมีหนาที่ตองเตรียมคดีของตนไวให
พรอมกอนที่จะยื่นคําฟองคําใหการ และตองเปดเผยพยานหลักฐานของฝายตนเสียตั้งแตตนนั้น มี
วัตถุป ระสงคเ พื่อแกไขปญ หาความลาชาและความสับ สนในการดําเนิ นกระบวนพิจ ารณาในชั้ น
สืบพยาน อีกทั้งเปนการสงเสริมใหมีการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยสุจริต ไมใหมีก ารเอารัดเอา
เปรียบกันในเชิงคดี และเพื่อใหคูความแตละฝายไดมีโอกาสรับทราบขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน
ของคูความอี ก ฝา ยหนึ่ ง กอ นที่จ ะมีก ารชี้ ส องสถาน นอกจากนี้ยัง เปน การทําใหศาลได ท ราบถึ ง
พยานหลั ก ฐานของคูความแตล ะฝายหรือมีโ อกาสตรวจสอบวา พยานหลัก ฐานนั้นเกี่ยวของกั บ
ประเด็นขอพิพาทอยางไร เปนพยานหลักฐานสําคัญจริงหรือไม อันจะเปนประโยชนแกศาล ตลอดจน
คูความทุกฝายเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองการอางพยานหลักฐาน เพื่อมิใหมีการประวิงคดีการ
กําหนดประเด็นขอพิพาทกําหนดภาระการพิสูจน และตัดพยานที่ไมเปนสาระแกคดีออกไปอันเปนผล
ใหการดําเนินคดีมีความกระชับรัดกุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. กําหนดใหคูความมาศาลในวันชี้สองสถาน เพื่อใหศาลสอบถามคูความแตละ
ฝายวา ในแตละประเด็นขอพิพาทฝายใดมีพยานหลักฐานอะไรบาง ที่จะอางอิงไวเพื่อสนับสนุนขออาง
ขอเถียงของตนแลวใหคูความนําพยานหลักฐานตางๆออกมาพิสูจนหักลางกัน ซึ่งจะมีผลทําใหการ
ดําเนินกระบวนพิ จ ารณาภายหลัง การชี้ ส องสถานหรือในชั้น พิจ ารณาเปน ไปด วยความรวดเร็ ว
นอกจากนี้ยังกําหนดสภาพบังคับกรณีที่คูความไมมาศาลในวันชี้สองสถานดวย
ตามโครงสรางของบัญญัติเรื่องการชี้สองสถานและการอางพยานหลักฐานที่แกไข
ใหมนี้ เปนการปฏิรูปวิธีปฏิบัติเดิมของทนายความที่ปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน เชน ทนายความมักจะ
ใชวิธีก ารยื่นคําฟอ งและคําใหก ารไว กอนแลวจึง คอยหาพยานหลัก ฐานมาสนับ สนุนคําฟองและ
คําใหการนั้นภายหลัง โดยใชวิธีการทยอยยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ ซึ่งเปนสาเหตุใหการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นสืบพยานเปนไปดวยความลาชาและสับสนหรือมีก ารจูโจมกันในชั้น
สืบพยานดวยวิธีที่ไมสุจริตโดยอาศัยชั้นเชิงทางวิธีพิจารณา โดยใชวิธียื่นบัญชีระบุพยานตอศาลกอนวัน
สืบพยานไมนอยกวา 3 วันไวฉบับหนึ่งกอน เพื่อลวงใหคูความอีกฝายหนึ่งเตรียมตัวมาหักลางพยานหลักฐาน
นั้นตามบัญชีระบุพยานที่ไดยื่นไว แตเมื่อมาถึงวันสืบพยานคูความฝายนั้นกลับขอยื่นบัญชีระบุพยาน
ใหมทั้งหมด โดยอางวาเปนการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและขอนําพยานเขาสืบในวันนั้น18
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เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์, “การเปดเผยพยานที่ไมใชบุคคลอยางบังคับในประเทศที่ใชระบบ
Civil Law : กรณีศึกษาเฉพาะประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุน,” รายงานการเก็บขอมูลการเปดเผย
พยานหลัก ฐานกอนการสืบพยานในคดีแพง , (สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุล าการศาลยุติธรรม,
2549), น.7.
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ดัง นั้น พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักการเพิ่มเติมการชี้สองสถาน โดยกําหนดใหศาลชี้สองสถาน
ทุกคดี เวนแตคดีที่ไมมีความจําเปน เปนหนาที่ของคูความในการยื่นคําแถลงและกําหนดใหคูความมา
ศาลในวันชี้สองสถาน สวนการยื่นบัญชีระบุพยานนั้น ไดปรับปรุงหลักเกณฑและระยะเวลาในการยื่น
บัญชีระบุพยาน และสําเนาพยานเอกสาร โดยใหยื่นบัญชีระบุพยาน และสําเนาพยานเอกสารตอศาล
กอนวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยานไมนอยกวา 15 วัน
2.1.3 ชวงที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2538 มีผลใชบังคับ19
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2535 กําหนดใหคูความทุกฝายตองยื่นคําแถลงเสนอประเด็นขอพิพาทตอศาล ในกรณีที่มีการ
ชี้สองสถาน กําหนดใหยื่นบัญชีระบุพยานกอนวันชี้สองสถานยื่นตนฉบับเอกสารทั้งหมด รวมถึงพยาน
วัตถุอันเปนพยานหลักฐานสําคัญตอศาลในวันชี้สองสถาน ตลอดจนใหคูความขอใหศาลมีคําสั่งเรียก
พยานหลักฐานสําคัญมาจากบุคคลภายนอก ในฐานะผูครอบครองกอนวันชี้สองสถาน บทบัญญัติที่
แกไขใหมนี้ไดกอใหเกิดปญหาทําใหการพิจารณาคดีลาชาเนื่องจากผูที่เกี่ยวของไมวาจะเปนคูความ
หรือทนายความเตรียมตัวไมพรอมกับกฎหมายใหม และมีขอขัดของในการดําเนินคดีบ างประการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ตองยื่นตนฉบับเอกสารพรอมดวยสําเนาและพยานวัตถุทั้งหมดตอศาลหรือ
ขอใหศาลเรียกมากอนวันชี้สองสถานซึ่งไมอาจปฏิบัติไดสําหรับคดีที่มีเอกสารจํานวนมาก จึงไดมีการ
เสนอแกไขกฎหมายดังกลาวอีกครั้งหนึ่งและไดผานการพิจารณาเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 253820
ดังนั้น หลัก การในประเด็นสําคัญ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนการปรับปรุง
ระยะเวลาในการยื่นบัญชีระบุพยานซึ่งเดิมใหยื่นบัญชีระบุพยานตอศาลกอนวันสืบพยาน "ไมนอยกวา
15 วัน" แกเปน "ไมนอยกวา 7 วัน" นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงหลักการบางประการ ที่ใหศาลใช
ดุล พินิจในการชี้ส องสถานตามความเหมาะสมในแตละคดีได ตลอดจนผอนปรนสภาพบังคับของ
คูความที่ไมมาศาลในวันชี้สองสถานและยกเลิกหลักการทั่วไป ที่นําพยานหลักฐานมาแสดงตอศาล
กอนวันชี้สองสถานยกเลิกหลักการที่กําหนดใหคูความยื่นคําแถลงเสนอประเด็นขอพิพาท ซึ่งจะเห็นได
วาสวนใหญเปนหลักการเดิมกอนมีการแกไขกฎหมายใน พ.ศ. 2535
19

กาญจนา ปญจกิจไพบูลย, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น.72-74.
20
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2538 (เรื่องเสร็จที่ 262/2537).
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2.1.4 ชวงที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับ21
สําหรับ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542 นั้น กระทรวงยุติธรรมเปนผูเสนอใหแกไขเพิ่มเติม เนื่องจากในปจจุบันคดี
มโนสาเรไดเ พิ่มปริมาณขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากตามสภาพเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับ
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีมโนสาเรและคดีไมมีขอยุงยาก ที่ใชอยูมีกระบวนพิจารณาที่ยุงยากซับซอน
เปนเหตุใหการพิจารณาพิพากษาคดีลาชา และประชาชนผูมีอรรถคดีไมสามารถไดรบั การอํานวยความ
ยุติธรรมที่เหมาะสม22
1. ปรับปรุงการกําหนดประเภทคดีมโนสาเร ใหมีความยืดหยุนและบังคับใหศาล
ตองใชวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร หากปรากฏวา คดีที่ฟองเปนคดีมโนสาเร
2. ปรับปรุงระบบกระบวนพิจารณา และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกระบวน
พิจารณาใหสั้นและกระชับ มากขึ้น เชน กําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งขยายหรือรนระยะเวลาในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาไดตามความจําเปนและเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
3. เพิ่มระบบการไกลเกลี่ยประนีประนอม โดยไดนําหลักการของ small claims courts
ซึ่งเปนหลักการที่ใชทั่วไปในศาลของประเทศคอมมอนลอว เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ออสเตรเลีย
เปนตน มาใช23 กลาวคือ ใหศาลมีอํานาจในการไกลเกลี่ยเพื่อยุติขอพิพาทกอนเขาสูระบบการพิจารณาคดี
ของศาล ทั้งนี้เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีระหวางคูความและลดภาระงานคดีของศาล
4. กําหนดวิธีการสืบพยาน เพื่อใหคูความสามารถดําเนินคดีดวยตนเองไดและนํา
ระบบวิธีพิจารณาแบบไตสวนโดยศาลมาใช เพื่อใหศาลทําหนาที่ชวยเหลือประชาชนผูมีอรรถคดีใน
การพิสูจนความจริงใหปรากฏโดยเร็ว
ดัง นั้น พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542 นั้น ปรับปรุงโดยกําหนดประเภทคดีที่ไมมีขอยุงยากเปนคดีมโนสาเร เพื่อให
สามารถดํ า เนิ นกระบวนพิ จ ารณาได โ ดยไม ล า ชา และนํ า หลั ก การไกลเ กลี่ ย มาใช ใ นคดี ซึ่ ง ให
ความสําคัญแกศาลในการมีบทบาทคนหาขอเท็จ จริง สวนตัวความมีหนาที่มีบทบาทลดลงไป จึง มี
ลักษณะของระบบไตสวน เพื่อใหการพิจารณาพิพากษาเปนไปดวยความยุติธรรม

21

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542 (เรื่องเสร็จที่ 68/2541).
22
หนังสือกระทรวงยุติธรรมที่ ยธ 0503/21568 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2540.
23
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางแลว เชิงอรรถที่ 21.
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2.2 ระบบการคนหาขอเท็จจริงในคดีแพง
เมื่อเกิดขอพิพาทในคดีความตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีแพง คูความทั้งสองฝาย
จะตองพยายามแสวงหาขอเท็จจริงมาสนับสนุนขออางขอเถียงของตน เพื่อใหตนมีโอกาสเปนฝายชนะ
คดีและแมกฎหมายโดยทั่วไปจะมีความเปนธรรม แตอาจเปนไปไดวาในบางกรณีอาจมีกฎหมายที่ไม
สอดคลองกับความยุติธรรม ซึ่ง เปนเรื่องที่ห ลีก เลี่ยงไมได เพราะกฎหมายบัญญัติเปนกรณีทั่วไป
กําหนดไวลวงหนา เพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบและถือเปนหลักประสานขอขัดแยงพิพาทกันในชุมชน จึง
อาจมีกรณีที่มีพฤติการณพิเศษตางกับกรณีทั่วไปอื่นๆ หรือเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป ทําใหความไม
เหมาะสม ไมเปนธรรมเกิดขึ้นไดและเชนเดียวกันความเปนจริงตามกระบวนการยุติธรรม อาจไมใช
ความเปนจริงที่แทจริงหรือตามที่เกิดขึ้นจริง แตเปนความจริงที่สมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปได เนื่อง
จากเปนธรรมดาที่คนทําผิดมักจะปฏิเสธ หรือปกปดความจริง หรือบิดเบือนขอเท็จจริงเขาขางตนเอง
เพื่อใหรูปคดีของตนเหนือกวาคูความอีกฝายหนึ่ง ทําใหการคนหาขอเท็จจริงหรือความจริงในทางคดี
เปนไปไดยาก24 ดวยเหตุนี้วัตถุประสงคสําคัญของกฎหมายลักษณะพยานในทุกระบบกฎหมายจึงตอง
ใหมีการพิสูจนความจริงใหเปนที่ยุติในชั้นศาล
การคนควาหาขอเท็จจริงมาสูศาลนั้น แตละประเทศตางก็มีที่มาและวิธีการแสวงหา
ความจริงแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม ความรู ความเชื่อของคนในสัง คมนั้น ๆ และในการที่จะทํา
ความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากไดศึกษาถึงประวัติศาสตรและความเปนมาของสิ่งนั้นแลว ยอมจะทํา
ใหมีความเขาใจอยางละเอียดถองแท
ดังนั้น การที่จะพิจารณาแนวความคิดเกี่ยวกับการคนหาขอเท็จ จริง ในคดีแพงได
อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการคนหาความจริงหรือขอเท็จจริงมาสูศาลนั้น แตละประเทศตางก็มี
ที่มาหรือวิธีการแสวงหาความจริงที่แตกตางกันไป ซึ่งแนวคิดในการคนหาขอเท็จจริงตามกฎหมาย
ลักษณะพยาน จําแนกหลักการสําคัญที่แตกตางกันไว 2 ระบบ คือ ระบบกลาวหา (Accusatorial System)
และระบบไตสวน (Inquisitorial System)

24

กาญจนา ปญจกิจไพบูลย, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น.12.
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2.2.1 ระบบกลาวหา25
ระบบการพิจารณาหรือการคนหาความจริงระบบกลาวหานี้ ถือกําเนิดมาจาก
ประเทศอังกฤษ แลวตอมาไดถูกนําไปใชในประเทศอาณานิคมของอังกฤษ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร เปนตน ระบบนี้จะใชวิธีการชําระคดีแบบมีโจทก มีจําเลย โดยสืบ
เนื่องมาจากการที่บุคคลหนึ่ง นําเรื่องมาฟองรองวากลาวบุคคลอีกคนหนึ่งตอผูมีอํานาจ เพื่อใหผูมี
อํานาจนั้นชําระความใหแกตน26 ซึ่งถือวาเปนวิธีการที่พัฒนาขึ้นมาใชแทนการแกแคนกันเปนสวนตัว
โดยใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีไดเองในฐานะเปนผูกลาวหา สวนผูตัดสินหรือผูพิพากษาไมมีอํานาจ
กลาวหา ยกประเด็นแหงคดีหรือนําสืบพยาน ตลอดจนตองวางตัวเปนคนกลางในการพิจารณาคดีโดย
เปดเผย27
การที่วิธีพิจารณาตามระบบกลาวหา แสดงใหเห็นถึงหลักการที่ศาลจะตองวางตัว
28
เปนกลาง นั้นมีวิวัฒนาการมาจากการพิจารณาคดีในสมัยโบราณ ไดแก วิธีการแสวงหาความจริง

25

นักกฎหมายฝรั่งเศสบางคน เชน Henri Motulsky ซึ่งเปนปรมาจารยทางกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงของฝรั่งเศส ไมชอบที่จะใชถอยคําดังกลาว เนื่องจากเปนคําที่มีที่มาจากกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและเห็นวาควรใชถอยคําในทํานอง
เดียวกับที่ปรากฏในกฎหมายของอิตาลีที่ใชคําวา “le principe d'initiative privee” (กระบวนพิจารณา
ที่ริเริ่มโดยหรือเปนสิทธิของคูความ) แทนคําวา “la procédure accusatoire” (กระบวนพิจารณาแบบ
กลาวหา) และคําวา “le principe d'initiative judiciaire” (กระบวนพิจารณาที่ริเริ่มโดยหรือเปนอํานาจ
ของศาล) แทนคําวา “la procédure inquisitoire” (กระบวนพิจารณาแบบไตสวน) see Henri
Motulsky, Droitprocessuel, Montchrestien, 1973 อางใน วรรณชัย บุญบํารุง, “หลักทั่วไปในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส,” วารสารกฎหมายปกครอง, ตอน 3, เลมที่ 19, น.50
(ธันวาคม 2543).
26
ประมูล สุวรรณศร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพครั้งที่ 8, (กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพแสวงสุทธิการพิมพ, 2526), น.2
27
John Henry Merryman, The Civil Law Tradition : An Introduction to the
Legal Systems of Western Europe and Latin America, (Stanford, California : Stanford
University Press, 1969), p.135.
28
S.H.Biley and M.J.Gunn, The Modern English Legal Systern, (London : Sweet
& Maxwell, 1996), p.783.
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ดวยวิธีพิจารณาที่อาศัยเพลิง (trial by fire)29 หรืออาศัยน้ํา (trial by water)30 หรืออาศัยการตอสู
ดวยอาวุธ (trial by battle)31 วิธีพิจารณาทั้งสามนี้เกิดขึ้นเพราะ มีความเชื่อถือและศรัทธาในพระผู
เปนเจา นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นวาผูบริสุทธิ์หรือผูสุจริตเทานั้นที่พระผูเปนเจาจะคุมครอง หากผู ใดไม
บริสุทธิ์แลว พระผูเปนเจายอมจะลงโทษผูนั้นใหมีอันเปนไปตางๆ32 จากลักษณะดังกลาวสงผลใหศาล
ทําหนาที่เพียงการควบคุมใหคูความทั้งสองฝายปฏิบัติตามกติกาอยางเครงครัดเทานั้น และจะไมเขา
ไปกาวกายหรือชวยเหลือฝายใดฝายหนึ่ง สวนบทบาทในการคนหาขอเท็จจริงในคดีมีนอยมาก ตอมา
การพิจารณาคดีดวยวิธีโบราณเหลานี้ไดถูกยกเลิกไปและไดใชวิธีพิจารณาดวยการสาบานตัววาจําเลย
เปนบุคคลที่เชื่อถือได (compurgation)33 แตยังคงไวซึ่งหลักการของผูชําระคดีที่ตองวางตัวเปนกลาง
อยางไรก็ดี การแสวงหาความจริงดวยวิธีดังกลาว ไมอาจอํานวยความยุติธรรมที่แทจริงใหแกคูความได

29

trial by fire มีวิธีพิสูจนโดยเจาพนักงานจะนําเอาเหล็กแทงยาว 5 นิ้วมาเผาไฟโหมจนเหล็กรอน
จัด แลวใหจําเลยใชมือเปลาจับแทงเหล็กที่รอนจัดนั้นและเดินไปเปนระยะทาง 9 ฟุต จึงวางแทงเหล็ก
นั้นลง หลักจากนั้นเอาผาขาวพันรอบมือของจําเลย เมื่อครบ 7 วัน หากแกผาขาวที่พันมือจําเลยแลว
ปรากฏวาแผลหายสนิทถือวาจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ แตหากมือของจําเลยมีแผลถูกไฟลวกก็ถือวาจําเลย
เปนผูกระทําผิด แตวิธีนี้จะจํากัดไวสําหรับพวกขุนนางเทานั้น ดู ธานินทร กรัยวิเชียร, ศาลกับพยาน
บุคคล, (กรุงเทพมหานคร : นําอักษรการพิมพ, 2521), น.2.
30
trial by water จะมีวิธีพิสูจนดวยน้ํารอนหรือน้ําเย็นก็ได สําหรับวิธีพิสูจนดวยน้ํารอน ทํา
โดยเจาพนักงานตมน้ําในกระทะจนเดือดแลวนํากอนหินใสลงไปในกระทะนั้น แลวใหจําเลยลวงเอา
กอนหินขึ้นมา เสร็จแลวเอาผาขาวมาพันรอบมือ เมื่อครบ 7 วัน ใหแกผาขาวนั้นออก หากแผลหาย
เปนปกติ ถือวาจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ แตหากแผลไมหายก็ถือวาจําเลยเปนผูกระทําผิด เพิ่งอาง, น. 2
สวนวิธีพิสูจนดวยน้ําเย็น ไดแก การที่จําเลยจะตองกระโดดลงไปในน้ํา ถาลอยขึ้นโดยไมไดใช
วิธีวายน้ําถือวาผิดจริง แตถาจมลงไปในน้ําก็เปนผูบริสุทธิ์ โดยพิจารณาดวยน้ํานี้จํากัดไวสําหรับสามัญ
ชน ดู ดวงจิตต กําประเสริฐ, กฎหมายหมายแองโกลอเมริกันเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหา
นคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2524), น.54.
31
trial by battle เปนการตอสูของผูมฝี มือยอดเยี่ยมของฝายโจทกและฝายจําเลย แตตอมา
ก็ใหผทู ี่เปนนักตอสูอาชีพอาสาเขามาตอสูโดยการรับจางตอสูทั่วราชอาณาจักรแทน ดู ธานินทร กรัย
วิเชียร, กฎหมายแองโกลแซกซอน, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2500), น.46-47.
32
เข็มชัย ชุติวงศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 13, น.3.
33
compurgation มีวิธีพิสูจนโดยจําเลยจะตองนําบุคคลฝายตนมาศาลสิบสองคนหรือจํานวนมาก
นอยกวานั้นแลวแตศาลกําหนดตามพฤติการณแหงคดีและบุคคลดังกลาวจะเปนผูสาบานตนตอศาลวา

19
อีกทั้งเปนเรื่องที่ลวงสมัย ตอมาบทบาทของพยานจึงมีมากขึ้น เพราะเห็นวาพยานอยูในทองถิ่นนั้น
นาจะรูเห็นขอเท็จจริงและเปลี่ยนแปลงใหพยานมีอํานาจวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดี ซึ่งไดวิวัฒนาการมา
เปนระบบลูกขุน (jury system)34 นอกจากนี้ในปจจุบันยังไดเปลี่ยนมาใชวิธีการพิสูจนดวยพยานหลักฐาน
แทน ไมวาจะเปนพยานบุ คคล พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ กระนั้นก็ตามเอกลัก ษณของระบบ
กลาวหาก็ยังคงปรากฏอยูคือ ศาลจะตองวางตัวเปนกลางโดยเครงครัด จะเอนเอียงเขาขางฝายใดฝาย
หนึ่งไมไดและไมมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติมหรือตัดพยาน ตองปลอยใหคูความแตละฝายเสนอ
ขอเท็จจริงและตรวจสอบขอเท็จจริงกันเอง โดยสันนิษฐานวาคูความจะเสนอพยานหลักฐานที่ตนคิด
วาดีที่สุด ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหคูความเสนอพยานหลักฐานไดเต็มที่ ดังนั้นหลักเกณฑในการที่จะนํา
พยานอยางไรมาพิสูจนไดหรือไม จึงเปนไปโดยเครงครัด มีบทตัดพยานที่เด็ดขาด เพื่อมิใหพยานที่
ตองหามเขาสูสํานวนความ เทากับเปนการไมสืบพยานนั้นเลย ทั้งนี้เพื่อมิใหทั้งสองฝายไดเปรียบ
เสียเปรียบแกกัน35
เพราะฉะนั้น จึงเห็นไดวาระบบกลาวหาเปนระบบที่การชําระความเปนไปในทาง
ที่มีโจทกจําเลย และเนนเรื่องบทบาทและสิทธิของคูความในการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนสําคัญ
คูความมีบทบาทอยางมากในการกําหนดขอบเขตขอเท็จจริงและกฎหมายในการดําเนินคดีโดยเปนไป
ตามหลักความประสงคของคูความ (le principe dispositif)36 สวนศาลจะจํากัดบทบาทตนเองใน
การคนหาขอเท็จจริง โดยมีบทบาทเสมือนผูตัดสิน (le juge-arbitre) ที่จะวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยอาศัย
คําคูความที่คูความไดนําเสนอตอตน37 และพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่คูความเสนอมาเทานั้น
จําเลยเปนผูบริสุทธิ์หรือจําเลยเปนบุคคลที่เชื่อถือได แตมิไดสาบานตัววาขอเท็จจริงในคดีนั้นเปนไป
ตามที่จําเลยกลาวอางแตอยางไร ดู ธานินทร กรัยวิเชียร, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น.45-46.
34
สมชาย รัตนซื่อสกุล, คําอธิบายกฎหมายพยานหลักฐาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
แวนแกว, 2544). น.7.
35
เข็มชัย ชุติวงศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 13, น.3-4.
36
หลักความประสงคของคูความ Le Principe Dispositif หมายถึง ขอบเขตของคดีและวิธีการ
สืบพยานในคดีแพง เปนไปตามความประสงคของคูความอันเปนหลักดั้งเดิมหลัก หนึ่ง ที่ไดรับ การ
ยอมรับเปนการทั่วไป ทั้งในวิธีพิจารณาความแพงตามระบบ Common Law และระบบ Civil Law
ดู สิริพันธ พลรบ และวรรชัย บุญบํารุง, “การเรงรัดวิธีพิจารณาคดีมโนสาเรและคดีไมมีขอยุงยากกับ
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง,” วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ 3, ปที่ 29, น.441-442 (กันยายน
2542).
37
C.N.Ngwasiri, Pre-trial Civil Proceedings in England and France : A Comparative Study, 10 Civel Justice Quarterly. 289, p.291-292 (1991).
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รวมทั้งคอยดูแลใหคูความทั้งสองฝายไดดําเนินคดีของตนไปตามกฎเกณฑที่ไดวางขึ้นไวโดยเครงครัด
ศาลไมมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติมหรือชวยคูความฝายใดฝายหนึ่งแสวงหาพยานหลักฐาน เพราะ
ตองการใหมีความเปนกลางจริงๆ การพิสูจนขอเท็จจริงตางๆ จึงเปนหนาที่ของคูความที่จะตองปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือตามที่ศาลสั่ง ถาคูความฝายใดไมสามารถพิสูจนขอเท็จจริงซึ่งตนมีภาระ
การพิสูจน คูความฝายนั้นก็ยอมแพในประเด็นขอนั้น อีกทั้งมีกฎเกณฑการสืบพยานที่เครงครัดมาก
ทําใหศาลมีโอกาสใชดุลพินิจไดนอย38
2.2.2 ระบบไตสวน39
ระบบไตสวนเปนระบบการพิจารณาคดีของประเทศในภาคพื้นยุโรปหรือประเทศ
ที่ใชระบบประมวลกฎหมาย ซึ่งมีที่มาจากอิทธิพลวิธีชําระความของผูมีอํานาจในศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิค โดยเมื่อผูมีอํานาจปกครองดูแลไดทราบวามีการกระทําความผิดหรือการกระทําอันมิ
ชอบเกิดขึ้นในสังคมของตน ผูมีอํานาจปกครองจะตองไตสวนคนหาขอเท็จจริงใหไดโดยไมคํานึงวาจะ
มีผูเสียหายมากลาวหาหรือไม ผูที่ปกครองก็ตองขวนขวายคนหาใหรูเท็จและจริงใหจนได 40 หรือให
ศาลมีบทบาทในเชิงรุกในการคนหาความจริง41 นอกจากนี้วิธีการพิสูจนพยานหลักฐานของระบบการ
คนหาขอเท็จจริงระบบไตสวนก็ไมมีหลักเกณฑที่เครงครัดหรือเขมงวดกวดขันดังเชนในระบบกลาวหา
เพื่อใหศาลทํางานไดคลองตัว 42 และมุง แตผ ลที่จ ะไดรูขอเท็จ จริง ที่เกิดขึ้นมากกวา 43 ดวยลัก ษณะ
ดังกลาวสงผลใหการดําเนินกระบวนพิจารณาความแพงตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานที่วาศาลจะตองเปน
ผูคนหาความจริงของคดีเพื่อเปนการอํานวยความยุติธรรม44 ศาลในระบบนี้จึงมีบทบาทในการคนหา
ขอเท็จจริงหรือความจริงมากกวาศาลในระบบกลาวหา เชน การปรับปรุงขอเรียกรองหรือขอตอสู การ
38

โสภณ รัตนากร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
นิติบรรณการ, 2544), น.2.
39
กาญจนา ปญจกิจไพบูลย, อางแลว เชิงอรรถที่ 14.
40
ประมูล สุวรรณศร, “การคนหาความจริงโดยพยานหลักฐาน,” บทบัณฑิตย, ตอน 4, เลม
ที่ 25, น.755 (ธันวาคม 2511).
41
Graham C.Lilly, Introduction to the Law of Evidence, (St. Paul Minn : West
Publishing Co., 1978), p.14.
42
โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถที่ 38, น.4.
43
ประมูล สุวรรณศร, อางแลว เชิงอรรถที่ 40, น.755.
44
C.N.Ngwasiri, The Role of the Judge in French Civil Proceedings, 9 Civil
Justice Quarterly. 167, 169 (1990).
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เรียกใหคูความบางฝายเขามาในคดี การเรียกพยานเอกสารหรือพยานผูเชี่ยวชาญไดดวยตนเองโดยไม
ตองรอใหคูความรองขอ นอกจากนี้ผูพิพากษามักจะใหพยานเบิกความโดยเลาเรื่องเสร็จแลว จึงจะ
ถามเพิ่มเติมในตอนหลัง สวนทนายความอาจเสนอแนะคําถามใหศาลเพื่อซักถามพยาน ซึ่งในบาง
ประเทศทนายความอาจจะเสนอคําถามใหศาลชวยถามพยานให หรือกลาวไดวาผูพิพากษาไมถูกจํากัด
เฉพาะขอเท็จจริงที่คูความเสนอแตศาล แตยังมีอํานาจที่จะคนหาความเปนจริงเพื่อพิจารณาพิพากษา
คดีใหถูกตองตามความเปนจริงเทาที่จะสามารถทําไดดวย
สําหรับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในกลุมประเทศที่ใชประมวลกฎหมายใน
หลายประเทศ ซึ่งเดิมนั้นมีระบบวิธีพิจารณาแบบกลาวหา จึง ไดรับอิทธิพลของแนวคิดดังกลาวที่วา
การดําเนินกระบวนพิจ ารณาขึ้นอยูกับ การเริ่ม ตนของคูความที่เ ริ่ม ตนแตเ พียงฝายเดียว ศาลไม
สามารถเขาไปมี สวนรวมกับ คูวามในการคนหาหรือรวบรวมขอเท็จจริงของคดี หากศาลริเ ริ่มที่จ ะ
ดําเนินกระบวนพิจารณาตางๆ ดวยตนเองยอมทําใหเสียความเปนกลางได แตการที่จํากัดขอบเขตของ
ศาลมากเกินไปหรือตัวศาลเองไมพยายามจะใชอํานาจที่มีอยูนั้น มีผลทําใหศาลใชดุลยพินิจไดนอย
คูความไมกระตือรือรนในการดําเนินกระบวนพิจารณาและอาจใชสิทธิไปในทางที่ไมสุจริตเกี่ยวกับการ
ประวิงคดี ซึ่งสงผลใหการพิจารณาเปนไปโดยความลาชา เสียคาใชจายสูง โดยเฉพาะในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 19 ทําใหแนวคิดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาแบบกลาวหาไดรับการวิพากษวิจารณเปนอย างมาก
ดวยเหตุนจี้ ึงมีความปรารถนาอันแรงกลาที่ตองการใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปดวยความ
ยุติธรรม และในศตวรรษที่ 20 มีความคิดวาถามองในดานความยุติธรรมที่คูความจะไดรับ หลักการ
ของระบบกลาวหาแสดงถึงการพิพาทที่เทาเทียมกัน ซึ่งในปจจุบันนี้ไมสามารถรับ รองไดวาจะเปน
เชนนั้น นอกจากนี้ทนายความก็ตองทําหนาที่อยางสุจริตและไมเอาเปรียบคูความอีกฝายและตองทํา
หนาที่ใหดีที่สุดเพื่อรับรองวาจะไดพยานหลักฐานและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยทนายความจะตอง
ไมคํานึงวาจะเปนประโยชนแกลูกความของตนหรือไม ซึ่งในระบบกลาวหานั้นจะหาทนายความเชนนี้
ไดยาก45 จึงเริ่มมองเห็นความจําเปนเกี่ยวกับอํานาจของศาลในการควบคุมดูแลการดําเนินกระบวน
พิจ ารณาและพั ฒ นาแนวความคิด ใหมว าความยุ ติธ รรมทางแพ ง เปน บริ ก ารของรัฐ หรื อบริก าร
สาธารณะอยางหนึ่ง โดยรัฐมีหนาที่ที่จะอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนและภาระหนาที่นี้จะ
บรรลุผลได หากเพิ่มบทบาทแกศาลในการใหบริการเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณา จึงไดเริ่ม
กําหนดขั้นตอนของกระบวนพิจารณาใหมีลักษณะของระบบไตสวนมากขึ้น โดยใหศาลมีอํานาจอยาง
กวางขวางในการควบคุมหรือกําหนดทิศทางในการดําเนินกระบวนพิจารณาใหดําเนินไปดวยความ

45

p.385.

J.A.Jolowicz, On Civil Procedure, (Cambridge : Cambridge University Press, 2000),
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เรียบรอย 46 เชน ในกฎหมายฝรั่ง เศสไดกําหนดใหมีผูพิพากษาติดตามคดีหรือผูพิพากษาเจาของ
สํานวน (le juge de la mise en état) ขึ้นมา47 เพื่อทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงในคดีใหพรอมกอน
จะดําเนินกระบวนพิจารณาและการพิจารณาในชั้นองคคณะ เพราะฉะนั้นในระบบไตสวนพอจะสรุป
ลักษณะสําคัญไดดังนี้
1. ในการพิจารณาคดีคูความและศาลจะมีบทบาทรวมกันในการคนหาขอเท็จจริง
2. ศาลมี บ ทบาทสํ า คัญ ในการพิจ ารณาคดี มี อํ า นาจที่ จ ะงดสื บ พยานหรื อ
สืบพยานเพิ่มเติม เพื่อคนหาใหไดขอเท็จจริงที่ใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด นอกจากนี้ศาลยัง มี
อํานาจในการใชดุลพินิจไดอยางกวางขวางและยืดหยุนมาก
3. ในระบบไตสวนไมมีหลักเกณฑหรือกฎเกณฑการสืบพยานที่เครงครัดมากนัก
แตจะเปดโอกาสใหมีการเสนอพยานหลักฐานทุกชนิดเขาสูศาลได และศาลสามารถใชดุลพินิจในการ
รับฟงหรือชั่งน้ําหนักพยานไดอยางกวางขวางและมีอิสระเต็มที่
2.3 การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง เปนการคนหาความจริงที่มีผลตอการวินิจฉัย
ตัดสินคดีวาคูความฝายใดจะชนะหรือแพ แตเนื่องจากระบบกฎหมายที่สําคัญของโลกมีหลายระบบ
แตระบบสําคัญสําหรับประเทศเสรีประชาธิปไตยมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบคอมมอนลอว (Common
Law) และระบบซีวิลลอว (Civil Law) ซึ่งทั้งสองระบบมีระบบการพิจารณาคดีและสืบพยานตางกัน48
การคนหาความจริงจึงมีความแตกตางกันดวย จึงแบงการศึกษาตามระบบกฎหมายดังกลาวดังตอไปนี้
2.3.1 การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงตามระบบกฎหมาย Common Law
การดําเนินกระบวนพิจารณาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหคนหาความจริงในคดีได ซึ่ง
ในสวนนี้จะแบงการศึกษาออกเปน 4 หัวขอดวยกันมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.3.1.1 การเริ่มตนคดี
ในระบบวิธีพิจารณาความแพงของระบบ Common Law โดยหลักแลว
ศาลไมมีอํานาจที่จะเริ่มตนคดีได การเริ่มตนคดีเปนหนาที่ของคูความกลาวคือ ปกติการฟองคดีจะ
เริ่มตนดวยการที่โจทกยื่นคําฟอง โดยคําฟองจะตองบรรยายถึงสภาพแหงขอเรียกรองของโจทกและ
46

สิริพันธ พลรบ และวรรณชัย บุญบํารุง, อางแลว เชิงอรรถที่ 36, น.426.
47
Christian Dadomo and Susan Farran, The French Legal System, 2nd ed. (London :
Sweet & Maxwell, 1996), p.161.
48
โสภณ รัตนากร, อางแลว เชิงอรรถที่ 38, น.1.
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คําขอการเยียวยาที่โจทกประสงค ซึ่งคูความทั้งสองฝายมักจะมีทนายความเปนผูวาตางและแกตางให
เมื่อศาลรับคําฟองแลวเจาหนาที่ของศาลก็จะลงลําดับเลขคดี แลวจะมีหมายแจงไปยังจําเลยวาจําเลย
ถูก ฟองเปนคดีในศาลและใหจําเลยทําคําใหก ารแกฟอง และหากโจทกเ ห็นวาคําฟองของตนไม
เพียงพอก็อาจขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองได แตหากคําฟองของโจทกมีขอเท็จจริงเพียงพอแลว จําเลยก็
จะยื่นคําใหการตอศาลเปนการตั้งประเด็นขอเท็จจริง คําใหการนั้นอาจปฏิเสธขอกลาวหาของโจทก
ทั้งหมดหรือบางสวน หรืออาจยกขอเท็จจริงเพิ่มเติมอันเปนขอตอสูเพื่อพิจารณาในศาลตอไป49
2.3.1.2 กระบวนการในชั้นกอนการพิจารณาคดี
จากการที่หลักการพิจารณาคดีแพงในระบบ Common Law มีปรัชญา
ของระบบกลาวหา โดยคูความสามารถเตรียมคดีไดอยางอิสระทําใหเกิดการดําเนินคดีในลักษณะจูโ จม
ซึ่งมีลักษณะของการที่คูความแตละฝายตางปกปดพยานหลักฐานของตนมิใหอีกฝายหนึ่งทราบกอน
เวลาอันควรจนกวาจะถึงชั้นการพิจารณาคดี คูความแตละฝายจึงจะนํามาเปดเผยใหคูความอีกฝาย
หนึ่งทราบโดยคูความฝายนั้นไมอาจคาดคิดมากอน การที่คูความเตรียมคดีอยางปกปดนี้กอใหเกิด
ความไมเปนธรรมแกคูความและไดมีการวิพากษวิจารณตั้งแต ค.ศ. 1986 วาทําใหคดีลาชาและเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้น ซึ่งหากทําอยางเปดเผยตรงไปตรงมาจะทําใหลดคาใชจายที่ไมจําเปนได นอกจากนี้
คดีอาจตกลงกันไดโดยงายหากคูความแตละฝายสามารถทราบถึงรูปคดีที่ไดเปรียบของคูความอีกฝาย
หนึ่ง จึงเกิดแนวความคิดในการทําใหคูความเปดเผยขอเท็จจริงกอนการพิจารณา50 เชน กระบวนการ
เปดเผยขอมูล (discovery)51 ซึ่งกระบวนการเปดเผยขอมูลนี้จะอยูบนขอสันนิษฐานวาทําดวยความ
สมัครใจของคูความแตละฝาย เวนแตจะเขาขอยกเวนจึงตองขออนุญาตจากศาลกอน อยางไรก็ดีหาก
49

ดวงจิตต กําประเสริฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 30, น.52-54.
J.A.Jolowicz, supra note 45, pp.380-381.
51
discovery ตามกฎหมายอังกฤษจะเปนการเปดเผยเอกสารที่อยูในความครอบครองของ
คูความอีกฝายหนึ่ง ซึ่งมี 2 กรณี คือ การเปดเผยเอกสารโดยมีคําสั่ง (discovery with order) และ
การเปดเผยโดยไมมีคําสั่ง (discovery without order) สวน discovery ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา
จะมี ข อบเขตกว า งกว า กฎหมายอั ง กฤษ โดยจะครอบคลุ ม ถึ ง การสื บ พยานบุ ค คลนอกศาล
(deposition) การซักถามคูความเปนลายลักษณอักษร (interrogatories) การเปดเผยเอกสารหรือ
วัตถุพยาน (production of documents and things) การตรวจสภาพรางกายและจิตใจ (physical
and mental examination) และการยอมรับขอเท็จจริง (request for admission) ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน วัลลภา ละอองสุวรรณ, “กระบวนการกอนการพิจารณาคดี: ศึกษาปญหาเปรียบเทียบ
กรณีก ารนํากระบวนการของระบบกฎหมายคอมมอนลอวม าปรั บ ใช , ” (วิท ยานิพนธ นิติศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), น.20-40.
50
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คูค วามฝา ยหนึ่ ง ฝ า ยใดไม ป ฏิบั ติต ามก็ จ ะมี บ ทลงโทษโดยศาลอาจใหคู ค วามฝา ยที่ ป ฏิเ สธเป น
ผูออกคาใชจายและคาทนายความ
เพราะฉะนั้นการเริ่มตนกระบวนพิจารณาในขั้นตอนตางๆ ในชั้นกอนการ
พิจารณาคดีจึงเปนหนาที่ของคูความโดยแท โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศอังกฤษนั้น หนาที่ความ
รับผิดชอบตอการเริ่มคดีของคูความและทนายความจะมีลักษณะเดนชัดยิ่งกวาหนาที่ความรับผิดชอบ
ของศาล เนื่องจากศาลจะไมเขาไปทําหนาที่หรือจะเขาไปทําหนาที่ในเฉพาะกรณีที่คูความไดรองขอ
เทานั้น เพื่อควบคุมใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปอยางยุติธรรมจึงอาจกลาวไดวา คูความเปน
ผูมีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก สวนศาลเปนผูมีหนาที่ความรับผิดชอบรองนั่นเอง
2.3.1.3 กระบวนการในชั้นพิจารณาคดี
ในชั้นพิจ ารณาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ การสืบ พยานตางๆ เพื่อสนับ สนุน
คําฟองคําใหการของคูความแตละฝาย โดยในคดีแพงนั้นภาระการพิสูจนจะเปนไปตามหลักที่วา “ผูใด
กลาวอางผูนั้นตองพิสูจน” และคูความมีอิสระที่จะอางและสืบพยานไดอยางเต็มที่ ซึ่งลําดับในการ
ซักถามพยานจะเริ่มโดยทนายความของคูความฝายที่อางพยานนั้นจะเปนผูซักถามพยานของตนกอน
ซึ่งมีเงื่อนไขวาจะใชคําถามในลักษณะถามนําไมได ตอจากนั้นทนายความของคูความอีกฝายหนึ่งจะ
เปนผูซัก ถามโดยใชวิธีก ารถามคาน โดยสามารถที่จ ะใชคําถามในลัก ษณะถามนําไดและสุดทาย
ทนายความฝายที่อางพยานมีสิทธิถามติงพยานได การสืบพยานในลักษณะนี้เปนสิ่งแสดงใหเห็นวา
คูความมีบทบาทอยางมากในการกําหนดรูปแบบและความเปนไปของการสืบพยาน จึงเห็นไดวาในชั้น
พิจารณาคูความเปนผูมีความสําคัญ
2.3.1.4 การตัดสินคดี
ภายหลังจากคูความทั้งสองฝายไดทําการสืบพยานตางๆ เสร็จเรียบรอย
แลว ตอไปก็จ ะเปนหนาที่ของศาลในการชั่ง น้ําหนัก พยานหลัก ฐานตางๆ ของคูความและตัดสิน
พิพากษาใหโจทกหรือจําเลยเปนผูชนะคดี
เพราะฉะนั้นเห็นไดวาการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามระบบกฎหมาย
Common Law เปนลักษณะเชิงรับมากกวาเชิงรุก ศาลจะทําหนาที่เปนคนกลางคอยดูแลใหคูความ
ทั้งสองฝายดําเนินคดีไปตามหลักเกณฑที่ก ฎหมายวางไวอยางเครง ครัด ศาลจะไมเ ปนผูริเ ริ่ม การ
ดําเนินกระบวนพิจารณาตางๆ ดวยตนเอง กลาวคือ ศาลจะไมออกหมายเรียกใหคูความหรือพยานมา
ศาลหรือมีคําสั่งใหคูความกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ศาลจะไมกาวลวงเขาไปวินิจ ฉัยเกินกวา
ประเด็นที่คูความหยิบยกขึ้นกลาวอางหรือตัดสินในประเด็นที่มิไดมีการพิจารณา รวมทั้งไมเขาไปทํา
หนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริงตางๆ ในคดีดวยตนเอง ดังเชนการคนหาขอเท็จจริงระบบไตสวน ทั้งนี้
เนื่องจากแนวคิดของระบบกลาวหาที่ถือวาเปนการอํานวยความยุติธรรมจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การดําเนินคดีและการเสนอคดีของคูความหรือทนายความของคูความ ซึ่งไดหยั่งรากฝงลึกลงไปใน
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ความคิดของศาลมานานแลว และจากการที่ศาลไมมีบทบาทในการดําเนินกระบวนพิจารณานี้ ยอม
เปนการเปดโอกาสใหคูความแตละฝายพยายามใชเทคนิคทางวิธีพิจารณาโดยไมเหมาะสมหรือโดยไม
สุจริต เพื่อใหฝายตนไดเปรียบคูความฝายตรงขาม โดยไมคํานึง ถึง จรรยาบรรณวิชาชีพและความ
ยุตธิ รรม ทั้งนี้เนื่องจากคูความแตละฝายมุงแตจะหาวิธีที่ทําใหฝายตนชนะคดีเทานั้น อันสงผลกระทบ
ถึงเรื่องความไมยุติธรรมและทําใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความลาชา
2.3.2 การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงตามระบบกฎหมาย Civil Law
การดําเนินกระบวนพิจารณาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหคนหาความจริงในคดีได ซึ่ง
ในสวนนี้จะแบงการศึกษาออกเปน 4 หัวขอดวยกันมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.3.2.1 การเริ่มตนคดี
มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส ไดกําหนด
หลักการไววาคูความเทานั้นมีสิทธิที่จะนําคดีมาสูศาล จึงเห็นไดวาโดยหลักแลวคูความจะเปนผูเริ่มตน
คดี ทั้งนี้เปนไปตามภาษิตกฎหมายที่วา “ne procedat judex ex officio” หรือหลักประสงคของ
คูความ (le principe dispositif)52 สวนศาลไมสามารถที่จะริเริ่มคดีไดดวยตนเอง แตอยางไรก็ดี ศาล
อาจเริ่ม ตนคดีไดในกรณีที่มีก ฎหมายกําหนดไวเ ปนอยางอื่น เชน ในเรื่องเกี่ยวกับ การใชอํานาจ
ปกครอง เปนตน
คดีจะเริ่มตนโดยการที่โจทกสง หมายเรียก (assignation) ใหแกจําเลย
โดยพนักงานสงหมาย (huissier) ซึ่งหมายเรียกดังกลาวมีผลเทากับ เปนคําฟองของโจกท (vaut

52

หลักความประสงคของคูความ Le Principe Dispositif หมายถึง ขอบเขตของคดีและ
วิธีการสืบพยานในคดีแพง เปนไปตามความประสงคของคูความอันเปนหลักดังเดิมหลักหนึ่ง ที่ไดรับ
การยอมรับเปนการทั่วไป ทั้งในวิธีพิจารณาความแพงตามระบบ Common Law และระบบ Civil
Law ดู สิริพันธ พลรบ และวรรณชัย บุญบํารุง, อางแลว เชิงอรรถที่ 36, น.441-442. สวนกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงของเยอรมันก็มีหลักความตกลงของคูความเชนเดียวกัน คือหลัก The Principle
of Party Presentation หมายถึง ในคดีแพงคูความจะเปนผูที่กําหนดขอเท็จจริงและนําเสนอพยานหลักฐาน
เพื่อสนับสนุนคําฟองคําใหก ารของตน สวนศาลจะทําหนาที่พิ จารณาคดีโดยอาศัยขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานที่คูความนําเสนอเทานั้น Wemer F. Ebke and Matthew W. Finkin, Introduction
to German Law, (The Hague Netherland : Kluwer Law International, 1996), p.357-358.
และในเยอรมันมีภาษิตกฎหมายอยูวา “เมื่อปราศจากโจทก ผูพิพากษาก็จะไมมี” (where there is
no plaintiff, there is no judge) see Ibid. p.359.
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conclusion) โจทกจึงตองจัดการใหจําเลยอยูในสภาพที่พรอมจะตอสูคดีได53 โดยตองทําใหคูความ
อีกฝายหนึ่งมีโอกาสทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของตน ซึ่งเปนไปตามหลักการเผชิญหนาของคูค วาม
หรือหลักฟงความทุกฝาย (le principe de la contradiction)54 ดังนั้นในหมายเรียกจะตองระบุ
รายละเอียดตางๆ ใหไดรายละเอียดพอสมควร เชน ระบุขอความเกี่ยวกับ วันเดือนปของการออก
หมายเรียก ชื่อ นามสกุล อาชีพ และภูมิลําเนาของโจทกและจําเลย เรื่องที่ฟอง เหตุและพฤติการณที่
ฟอง ชื่อศาลที่จะพิจารณาพิพากษาคดี การแตงตั้งทนายความของโจทก เปนตน55
ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนสงหมายเรียกและเมื่อระยะเวลาที่กําหนดให
จําเลยแตงตั้งทนายความไดผานพนไปแลว ทนายความฝายโจทกจะเสนอคําฟองแกศาลโดยนํามายื่น
ตอเจาพนักงานศาลที่เรียกวา greffier แลวเจาพนักงานจะลงสารบบความและจัดทําแฟมสํานวนคดี
ไปตามลําดับเลขคดี จากนั้นผูพิพากษาหัวหนาศาลจะพิจารณาจายสํานวนไปตามองคคณะตางๆ เพื่อ
ทําการพิจารณาพิพากษาคดี56 ซึ่งผูพิพากษาหัวหนาแผนกจะทําการเรียกทนายความของคูความมา
ศาลในการนัดพิจารณาครั้งแรก (l'audience d'appel des causes) เพื่อพิจารณาวาเอกสารและ
ขอเท็จ จริง ในสํานวนครบถวนเพียงพอหรือไม มีความจําเปนที่จ ะตองจัดใหมีการพิจ ารณาในชั้น
รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารของคดีโดยผูพิพากษาติดตามคดีหรือผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือไม
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ธิรพันธ รัศมิทัต, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2508), น.11.
หลักการเผชิญหนาของคูความหรือหลักฟงความทุกฝายนี้เปนหนึ่งใน golden rules หรือ
หลักการทั่วไปอยางหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความโดยมีเหตุผลเนื่องมาจากวาขอพิจารณาในคดีมี
ขอพิพาทนั้นเปนผลที่เกิดขึ้นจากการเผชิญหนากันของคูความในคดีโดยวิธีการนําขออางหรือขอตอสู
ตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ มาแสดงตอหนาศาลโดยอิสระ กรณีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่คูความ
ทุกฝายจะตองมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงที่เปนขออางหรือขอตอสูตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ ของ
คูความอีกฝายหนึ่งและมีโอกาสโตแยง ตอสูทุกประเด็นของคดีที่ไดมีการพิจารณากัน ซึ่งสิทธิตางๆ
เหลานี้อาจเรียกไดวา “หลักการตอสูคดีโดยอิสระ” (le principe de la liberté de la défense)
และนับวาเปนหลักประกันขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมที่เทาเทียมและเปนระเบียบเรียบรอย
รายละเอียดเพิ่มเติมดู วรรณชัย บุญบํารุง, “หลักทั่วไปของการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงของ
ฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ 1, ปที่ 30, น.88 (มีนาคม 2543).
55
Stephen O’ Malley and Alexander Layton, European Civil Practice, (London : Sweet &
Maxwell, 1989), p.1257.
56
ธิรพันธ รัศมิทัต, อางแลว เชิงอรรถที่ 53, น.13.
54
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2.3.2.2 การดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อรวบรวมขอเท็จจริงของคดี
การดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นนี้ โดยหลักแลวเปนหนาที่ของคูความที่
จะตองนําสืบ ขอเท็จ จริง ที่ตนกลาวอางขึ้น เพื่อ สนับ สนุนขอกลาวอางของตนใหศาลทราบ โดย
รายละเอียดตางๆ ดังกลาวจะตองระบุไวในคําคูความ แตเนื่องจากการดําเนินกระบวนพิจารณาความ
แพงตามกฎหมายฝรั่ง เศสตั้งอยูบนหลักที่วาศาลตองคนหาขอเท็จจริง หรือความจริง ของคดีเ พื่อ
อํานวยความยุติธรรม โดยศาลสามารถสืบสวนขอเท็จจริงและคนหาพยานหลักฐานตางๆ ที่คูความ
ไมไดกลาวไวในคําคูความได57 ดังนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสจึงไดกําหนดบทบาท
อันสําคัญยิ่งนี้ใหแกผูพิพากษาติดตามคดี (le juge de la mise en état หรือ JME)58 โดยใหมี
หนาที่รวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆ และสรุปสํานวนคดีเพื่อใหคดีอยูในสภาพที่พรอมจะทําการ
พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นองคคณะผูพิพากษา
2.3.2.3 การพิจารณาในชั้นองคคณะผูพิพากษา
การพิจารณาในชั้นนี้เปนการเปดโอกาสใหคูความไดแถลงคดีดวยวาจา ซึ่ง
ทําใหคูกรณีสามารถโตเถียงกันในประเด็นขอพิพาทกันไดโดยตรงและชวยใหองคคณะผูพิพากษาได
ทราบถึงขอเท็จจริงทั้งหมดในคดีไดสะดวกกวาการพิจารณาจากพยานเอกสารแตเพียงอยางเดียว
กลาวคือ กอนกระบวนพิจารณาในชั้นนี้ JME จะจัดทํารายงานสรุปประเด็นแหงคดี ปญหาขอเท็จจริง
และขอกฎหมายรวมทั้งพยานที่เกี่ยวของและภายหลังจากการรายงานของ JME แลวคูความสามารถ
แถลงคดีดวยวาจาและกระทําตอหนาองคคณะผูพิพากษา (ซึ่งในทางปฏิบัติทนายความของคูความจะ
เปนผูดําเนินการ) โดยเริ่มจากทนายความฝายโจทกตอดวยทนายความฝายจําเลยซึ่งเปนการเนนย้ํา
ขออางหรือขอตอสูของตนตามที่ไดเสนอเปนลายลักษณอักษรในชั้นรวบรวมขอเท็จจริงและเอกสาร
57

C.N.Ngwasiri, supra note 44, p.169.
ในวันที่ 30 ตุลาคม 1935 มีการตรารัฐกฤษฎีกากําหนดใหผูพิพากษาที่มีบทบาทในการควบคุม
ติดตามการดําเนินการบวนพิจารณาเรียกวา “le judge chargé de suivre la procédure” แตไม
ประสบความสํ า เร็ จ ในการบั ง คับ ใช เนื่ อ งจากผู มี ส ว นร ว มในการปฏิ บั ติ บั ง คั บ ใช ก ฎหมายคื อ
ผูพิพากษาและคูความไมใหความรวมมือ ตอมามีรัฐกฤษฎีกาฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 1958 และ
ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 1965 กําหนดใหผูพิพากษาซึ่งเรียกวา “le judge des mises en état” ใน
ศาลบางศาล ตอมาเปลี่ยนแปลงเปน “le judge de la mise en état” หรือ (JME) ซึ่งกําหนดให
ศาลอื่นๆตองมีผูพิพากษาดังกลาวปฏิบัติหนาที่ ในที่สุดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฉบับ
ค.ศ. 1975 ซึ่งตราโดยรัฐกฤษฎีการที่ 75-1123 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 1975 ไดกําหนดหลักการใหมีผูพิพากษา
ที่มีบทบาทในการควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาไวดวย
58
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ของคดี อยางไรก็ตามผูพิพากษาองคคณะอาจสั่งใหทนายความหรือตัวความอธิบายขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายเพิ่มเติมในสวนที่ผูพิพากษาองคคณะเห็นวาจําเปนหรือใหส รุป ขอเท็ จ จริง ในสวนที่ยังไม
ชัดเจนหรือคลุม เครือได เมื่อองคคณะผูพิพากษาเห็นวาขอเท็จ จริง และขอกฎหมายในคดีมีเพียง
พอที่จะทําการพิพากษาคดีแลว ก็จะมีคําสั่งใหหยุดการแถลงคดีและปดการพิจารณาในชั้นนี้ จากนั้น
คดีก็จะอยูในขั้นตอนการพิจารณาสํานวนเพื่อทําการพิพากษาคดี
2.3.2.4 การตัดสินคดี
ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาคดีในชั้นองคคณะผูพิพากษา
คดีจะอยูในขั้นตอนการประชุม ปรึก ษาเพื่อตัดสินคดี ซึ่ง จะกระทํากันเปนการลับ และเปนอํานาจ
โดยเฉพาะของศาลหรือกลาวไดวาขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของกระบวนพิจารณาเพราะเปน
อํานาจในการสั่งการของรัฐที่มอบใหศาล เนื่องจากรัฐเปนผูมีอํานาจในการที่จะลงโทษหรือบังคับทาง
รางกายหรือทรัพยสินของประชาชน คําพิพากษาของศาลจึงมีผลผูกพันและมีสภาพบังคับได
2.4 แนวคิดในการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพง
แนวคิ ดในการเป ดเผยพยานหลั ก ฐานเป นกระบวนการค น หาข อ เท็ จ จริง ก อ น
พิจารณาคดีที่ใชกัน โดยคูความฝายหนึ่งสามารถรับทราบขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีที่
อยูในความครอบครองของคูความอีกฝายหนึ่งได ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานมาจากระบบกฎหมายคอม
มอนลอว (Common Law) ที่ใชระบบกลาวหา (accusatory system) มีกระบวนการพิจารณาคดี
ภายใตหลักการที่วา “คูความมีสิทธิเทาเทียมกัน” โดยมีลักษณะเดนก็คือ ศาลจะมีบทบาทจํากัดเปน
เพียงผูตัดสินคดีเทานั้น ไมมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่ม เติมหรือชวยคูความฝายใดฝายหนึ่งในการ
แสวงหาพยานหลักฐาน การดําเนินการพิจารณาจะมีกฎเกณฑการสื บพยานที่เครงครัดมาก ศาลมี
โอกาสใชดุลพินิจไดนอย จึงทําใหคูความทั้งสองฝายมีบทบาทสําคัญเปนคูตอสูซึ่งกันและกันอยางเห็น
ไดชัด ผูฟองหรือโจทกกับผูถูกฟองหรือจําเลย จึงถือไดวามีฐานะเทาเทียมกัน ศาลเองก็อยากใหเกิด
ความเทาเทียมกันของคูความใหมากที่สุดตามแนวคิดทฤษฎี “social equity” ซึ่งมักจะเกิดปญหากับ
คูความที่มีฐานะทางสังคมตางกัน การเปดเผยขอเท็จจริงเริ่มตนจากการพิจารณาคดีแพงวาเปนเรื่อง
ระหวางเอกชนที่อยูบนพื้นฐานของหลักความตกลง (verhandlungsmaxime)59 ซึ่งเปดโอกาสใหมี
การประนีประนอมยอมความไดกวางขวาง การเปดเผยขอเท็จจริงทําใหคูความสามารถคาดการณ
ความไดเปรียบเสียเปรียบในคดีของตนและนําไปสูการประนีประนอมยอมความได
59

คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความของไทย : หลักกฎหมายและทางปฏิบัติที่ไมตรงกัน,”
วารสารนิติศาสตร ปที่ 15 ฉบับที่ 3 น.16 (กันยายน 2528)
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2.4.1 ความหมายของการเปดเผยพยานในคดีแพง
การเปดเผยพยาน คือ หลักการแสวงหาพยานหลักฐานที่ใหโอกาสคูกรณีทั้ง 2
ฝายไดเห็นพยานของแตละฝายกอนที่จะเขาสูกระบวนการพิจารณาโดยศาล เพื่อที่จะไดรูปแนวทาง
หรือประเด็นในการดําเนินคดีทําใหคดีกระชับรวดเร็วยิ่งขึ้นหรืออาจนําไปสูการตกลงกันระหวางคูก รณี
นอกศาลได
2.4.2 วัตถุประสงคของการเปดเผยพยานในคดีแพง
เพื่ อ ให คู ก รณี ไ ด เ ห็ นรายงานหลั ก ฐานของแต ล ะฝา ย เพื่ อหลี ก เลี่ ย งการจู โ จม
พยานหลักฐาน เพื่อใหป ระเด็นแคบลง เพื่อใหคําพยานมั่นคงแตตน การเสนอพยานนอกสํานวน
ทราบถึงคาธรรมเนียมและคาใชจาย โดยการเปดเผยพยานชวยใหคูกรณีสามารถไดเตรียมตัวเพื่อให
การตอศาล เปนการใหความสะดวกในการทีจ่ ะนําไปสูการตกลงกันเพื่อใหขอพิพาทตางๆ ยุติลงได แต
เพื่อใหการเปดเผยพยานเปนประโยชน ผูที่เตรียมคดีตองรูอยูในใจแลววา การเปดเผยพยานแบบไหน
เปนประโยชน แบบไหนไมจําเปนหรือแบบไหนเปนผลราย60
สําหรับในการดําเนินคดีแพงนั้น แมเปนกรณีระหวางคูความสองฝายซึ่งมีฐานะเทา
เทียมกันในเชิงคดีและไมสงผลตอความสงบของสาธารณะเชนคดีอาญา แตหลักการในการเปดเผย
พยานหลักฐานกอนสืบพยานก็มีความจําเปน เพื่อใหคูความทุกฝายไดมี โอกาสทราบถึงแนวทางการ
ตอสูคดีหมายถึง การคนหาความจริงดวยพยานหลักฐานที่มีคุณภาพอันจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลวจะเปนสงเสริมใหกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเปนไป
อยางรวดเร็ว
เพื่อแกไขขอจํากัดของการดําเนินคดีดวยระบบกลาวหา จึงไดมีการนํากระบวนการ
เปดเผยพยานหลักฐานมาใชในรูปแบบวิธีพิจารณาความในหลายประเทศ ดวยเหตุผลที่สําคัญวาการ
เปดเผยพยานหลักฐานจะชวยสงเสริมใหมีการเสนอพยานหลักฐานที่สมบูรณเขาสูการพิจารณาคดี อัน
จะชวยดํารงความยุติธรรมไดอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังเปนการลดโอกาสของความผิดพลาดที่เกิด
จากพยานหลักฐานเท็จและขจัดรองรอยของการดําเนินคดีที่ถือวาเปนการตอสูระหวางคูความ
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เข็มชัย ชุติวงศ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพครั้ง ที่ 8, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2551), น.8.
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2.5 สถิติคดีแพงของศาลทั่วราชอาณาจักร
ปจจุบันในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมนั้นมีขั้นตอนการดําเนินคดี
คดีแพงโดยยอ ดังนี้
1. การยื่นคําฟองหรือคํารองขอ โดยโจทกหรือผูรอง
2. การยื่นคําใหการหรือคํารองคัดคาน โดยจําเลยหรือผูคัดคาน
3. เมื่อคําใหการครบถวนแลว ก็จะมีการชี้สองสถานและสืบพยานตอไป
4. จากนั้นศาลชั้นตนก็พิจารณาพิพากษา ซึ่งก็อาจมีการอุทธรณฎีกาตอไป61
จากกระบวนวิธีพิจารณาคดีแพงดังกลาวทําใหมีจํานวนคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลทั้ง
ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาทั่วประเทศเปนจํานวนมากปรากฏดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงสถิติคดีคางมา รับใหม เสร็จไป ของศาลทั่วราชอาณาจักร (คดีแพง)62
ป
2553
2554
2555

คดีคางมา
149,60163
136,227
134,441

คดีรับใหม
531,923
548,049
513,816

คดีเสร็จไป
545,297
549,835
521,935

คางไป
136,227
134,441
126,321

2556
2557

126,321
129,797

561,183
644,712

557,707
626,414

129,797
148,095

ดังนั้น หลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูกระบวนการสืบพยานในคดีแพง จึง
เป นหลั ก การที่ ดี และสามารถแก ไขป ญ หาปริ ม าณคดีที่ คั่ ง ค า งได หากนํ ากระบวนการเป ดเผย
พยานหลักฐานกอนเขาสูกระบวนการสืบพยานมาปรับใชในกระบวนพิจารณาคดีแพงของศาลยุตธิ รรม
ไทย ก็จะชวยทําใหกระบวนการพิ จารณาคดีแพงของไทยเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
สงผลใหผูพิพากษาสามารถพิจารณาและพิพากษาคดีใหเสร็จเร็วขึ้นกวาเดิมและไมมีปริมาณคดีคั่งคาง
มาก
61

อุดม เฟองฟุง, คําอธิบายประกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 1, (กรุงเทพมหานคร:
หางหุนสวนจํากัด จิรรัชการพิมพ, 2541), น.1.
62
สํานักแผนงานและงบประมาณ, สํานัก งานศาลยุติธรรม, “ขอมูล และสถิติประจําปง บ
ประมาณ พ.ศ. 2553-2557,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2558, http://www.oppb.
coj.go.th/index.php.
63
คดีแพงที่คางมาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552.
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2.6 ปญหาการเปดเผยพยานหลักฐานในประเทศไทย
เมื่อ พิจ ารณาถึ ง จํ านวนคดีที่ คั่ง ค างจากสถิ ติต ามตารางที่ 2.1 ของศาลแพ ง ทั่ ว
ราชอาณาจักรไทยแลวจะเห็นจํานวนคดีความที่สะสมกันมาในแตละปงบประมาณ ก็เนื่องจากระบบ
การพิจารณาคดีในชั้นการสืบพยานที่มักใชระยะเวลาในการสืบพยานยาวนานมากกวากระบวนการ
อื่นๆของศาล หากพิจ ารณาหลัก การของประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง ของไทย ซึ่ง มี
หลักการที่สําคัญคือ หลักการเปดเผยพยานหลักฐานใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบกอนมีการสืบพยาน
ทั้งนี้เพื่อใหคูความไดมีโอกาสทราบไดวา พยานหลักฐานที่คูความอีกฝายหนึ่งจะใชอางเปนพยานตน
นั้นมีมากนอยเพียงใดและสามารถหักลางไดหรือไม เพียงใด นอกจากนี้ยังชวยปองกันมิ ใหคูความใช
วิธีการปดบังพยานหลักฐานเพื่อเอาเปรียบในเชิงคดี หรือจูโจมคูความอีกฝายหนึ่งจนทําใหเสียหายใน
เชิงคดี
หลักการเปดเผยพยานหลักฐานใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบปรากฏอยูในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน การเปดเผยพยานหลักฐานดวยการยื่นบัญชีระบุพ ยาน การสง
สําเนาเอกสารใหแกคูความอีกฝายหนึ่งทราบกอนการสืบพยาน เปนตน อยางไรก็ตามแมจะปรากฏวา
มีมาตรการในการเปดเผยพยานหลักฐานหลายประการ แตระบบการเปดเผยพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีของศาลยุติธรรมไทยยังไมเพียงพอที่จะคุมครองสิทธิของคูความได64 กลาวคือ ยังมีจํานวน
คดีที่คั่งคางศาลอยูอีกจํานวนมาก ก็หมายความวา กระบวนการตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงอันเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานยังไมสามารถแกไขปญหาคดีลนศาลได
อาจเปนเพราะ ประเทศไทยไมมีกระบวนการกอนการพิจารณาอยางแทจริง แตมีวิธีการตางๆที่ตองกระทํา
กอนการสืบพยานในศาลอยูบาง กระบวนการเหลานี้เดิมนําเอาวิธีการของตางประเทศมาใช หากแต
ตางประเทศไดปรับปรุงกระบวนการกอนการพิจารณาคดีไปอยางมาก ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ โดยทีป่ ระเทศไทยไมไดมีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการเหลานี้เลย
สวนระบบการพิจารณาคดีของศาลในตางประเทศ ปรากฏวามีกฎหมายเกี่ยวกับการ
เปดเผยพยานหลักฐานตอศาลในหลายขั้นตอน การเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูก ระบวนการ
สืบพยานในคดีแพงจึงเปนมาตรการที่มีความสําคัญมากที่สุดมาตรการหนึ่ง ซึ่งการพิจารณาคดีของ
ศาลในตางประเทศนั้นเปดโอกาสใหแกคูความทั้งสองฝายอยางมากมายที่จะเขาถึงพยานหลักฐานของ
คูความอีกฝายหนึ่งกอนถึงวันสืบพยานได ไมวาจะเปนการตรวจสอบเอกสาร การซักถามบุคคลกอน
วันสืบพยาน การตรวจสอบพยานวัตถุ เปนตน เพราะระบบการพิจารณาคดีของศาลในตางประเทศ
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จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช, “การเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูกระบวนการสืบพยานในคดี
แพง,” รายงานการวิจัย, (สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม, 2547), น.2.

32
นั้นเห็นประโยชนของการเปดเผยพยานหลักฐานกอนวันสืบพยานในหลายกรณี โดยทําใหคูความไดมี
โอกาสตรวจสอบและตกลงกันเกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ กอนถึงวันสืบพยานไดและยังทําใหคคู วาม
สามารถตกลงกันในประเด็นขอพิพาทไดเร็วขึ้น เพราะไดมีโอกาสเห็นพยานหลักฐานของคูความอีก
ฝายหนึ่งและสามารถประเมินสถานการณในการตอสูคดีของตนเองได
ดังนั้น หลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูกระบวนการสืบพยานในคดีแพง ซึ่ง
ใชในระบบการพิจารณาคดีของศาลในตางประเทศ เปนหลักการที่ดีและสามารถแกไขปญหาปริมาณ
คดีที่คั่งคางได หากนํากระบวนการดังกลาวมาปรับใชกับกระบวนพิจารณาคดีแพงของศาลยุติธรรม
ไทย ก็จะชวยทําใหกระบวนการพิจารณาคดีแพงของไทยเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
สงผลใหผูพิพากษาสามารถพิจารณาและพิพากษาคดีใหเสร็จเร็วขึ้นกวาเดิมและไมมีปริมาณคดีคั่งคาง
มาก
ฉะนั้น การจะนําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานของตางประเทศมาปรับใชกับการ
พิจารณาคดีในประเทศไทยยอมมีปญหาขอจํากัดดังตอไปนี้
ประการแรก ปญหาเรื่องแนวทางในการดําเนินคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงของไทยไมมีบทบัญญัติในเรื่องการประชุมคดีเพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินคดี แตหลัก
การดังกลาวของไทยถูกกําหนดไวในระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏิบัติใน
การนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่อง พ.ศ. 2545 ขอ 7 วา “ใหศาลกําหนดใหมีการประชุม
คดีโ ดยอาจกําหนดนัดพรอมคูความทุกฝาย หรือนัดชี้ส องสถาน เพื่อกําหนดประเด็นในคดี และ
เพื่อที่จะทราบขอมูลเกี่ยวกับพยานทั้งหมด...” ซึ่งระยะเวลาดังกลาวขาดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนใน
การดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคดี โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาใน
การประชุมคดีที่มีกรอบชัดเจนแนนอน
ประการที่ ส อง ปญ หาการสืบ พยานนอกศาลกอ นการสืบ พยานในศาล เปนอี ก
กระบวนการหนึ่งในกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการสืบพยานในศาล ซึ่งระบบกฎหมายไทยยัง
ไมไดบัญ ญัติไว วัตถุประสงคของกระบวนการนี้ก็เปนเชนเดียวกับกระบวนการรับขอเท็จ จริง และ
กระบวนการถามขอเท็จจริงระหวางคูความกลาวคือ เพื่อจะชวยเรงรัดการพิจารณาคดีและขจัดเสียซึ่ง
พยานหลักฐานในเรื่องที่ไมไดเปนประเด็นโตเถียงกันอยางแทจริงโดยที่ไมตองนําสืบในชั้นศาลอีก ซึ่ง
ประเทศสหรัฐอเมริก านั้น มีก ระบวนการสืบ พยานนอกศาลซึ่ง พยานหลัก ฐานที่สืบ นอกศาลนั้น
สามารถนํามาใชในชั้นพิจารณาไดโดยที่ไมตองสืบพยานในชั้นศาลอีก
ประการที่สาม ปญหาเกี่ยวกับอํานาจผูพิพากษาในการแสวงหาขอเท็จจริง อํานาจ
หนา ที่ในการแสวงหาข อเท็จ จริง ของผูพิพ ากษาในศาลไทยนั้นถู ก จํา กัด โดยประมวลจริยธรรม
ขาราชการตุลาการวา ในการนั่งพิจารณาคดีผูพิพากษาจักตองวางตัวเปนกลาง ผูพิพากษาจึงมีบทบาท
นอยในการคนหาความจริงทําหนาที่เพียงผูตัดสินคดีตามพยานหลักฐานที่คูความเสนอมาเทานั้น
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ประการที่ สี่ ปญ หาเรื่อ งการนํ าเสนอข อ เท็ จ จริง การนํ าเสนอขอ เท็ จ จริ ง หรื อ
พยานหลักฐานนั้นเปนหนาที่ของคูความแตละฝาย เพื่อสนับ สนุนขออางและขอเถียงของตนจึง มี
โอกาสที่คูความจะเสนอขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่บิดเบือน เนื่องจากเปนธรรมดาที่คนทําผิด
มัก จะปฏิเ สธ หรือปกปดความจริง หรือบิดเบือนขอเท็จ จริง เขาขางตนเอง เพื่อใหรูป คดีของตน
เหนือกวาคูความอีกฝายหนึ่ง จึงทําใหการคนหาขอเท็จจริงหรือความจริงในทางคดีเปนไปไดยาก
ข า งต น ที่ ก ล า วมาเป น ป ญ หาอั น เกี่ ย วกั บ กระบวนพิ จ ารณาที่ เ กิ ด จากการนํ า
กระบวนการเปดเผยพยานหลัก ฐานกอนการพิจ ารณาคดีมาบัง คับกับ กฎหมายของประเทศไทย
อยางไรก็ตามยอมตองคํานึงถึงปญหาตอไปนี้เปนลําดับรอง
ประการหา ปญหาขอจํากัดภายใตหลักความเปนกลางของตุลาการ กระบวนการเปดเผย
พยานหลักฐานจําเปนที่ตองมีคูความทั้งสองฝายไมวาจะเปนตัวความหรือทนายความ และบุคคลที่ทําหนาที่รบั
ฟงหรือดําเนินกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐาน จึงไมสมควรเปนผูพิพากษาที่ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดคดี
เพราะหากผูที่กระทําหนาที่เปดเผยพยานเปนศาลหรือผูพิพากษาที่ตองทําหนาที่ในการตัดสินคดีอาจเกิดอคติ
ในการชั่งน้ําหนักพยานหรือรับฟงพยานหลักฐาน เนื่องจากผูพิพากษาอาจมีสวนในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานที่คูความไดเปดเผยมาแลวในชั้นกระบวนการเปดเผยพยาน อาจทําใหเสียความยุติธรรม ดวยเหตุ
เพราะการแสดงความเห็นตอพยานหลักฐานที่คูความเปดเผยแมกระทําโดยสุจริตก็อาจตองหามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หมวด 2 การคัดคานผูพิพากษา มาตรา 11 ถึง มาตรา 14 ได โดยเหตุแหงการ
คัดคานผูพิพากษานั้นเปนเหตุที่มาจากการมีสวนไดเสียของผูพิพากษากับเหตุที่มาจากความสัมพันธของ
ผูพิพากษากับคูความตามที่กฎหมายกําหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงมาตรา 11 ถึง มาตรา 12
แตเหตุดังกลาวไมครอบคลุมในเรื่องความสัมพันธเหมือนกับกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส แมวาจะไดกําหนด
เหตุในการคัดคานผูพิพากษาไวคลายกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย แตในสวนที่เปนเรื่อง
ผลประโยชนหรือความสัมพันธของผูพิพากษานั้นกับตัวความไดรวมถึงคูสมรสของผูพิพากษาดวย และขยาย
กวางไปถึงหากผูพิพากษาเปนเพื่อนหรืออริกับคูความฝายใดอีกฝายสามารถนํามาเปนเหตุในการคัดคาน
ผูพิพากษาได
ประการที่หก ปญหาขอจํากัดภายใตหลักการไกลเกลี่ย การไกลเกลี่ยขอพิพาทและ
การเปดเผยพยานหลักฐานแมมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ มุงตอการยุติขอพิพาทที่คูความมีขึ้น แตการ
ไกลเกลี่ยจะทําใหคดีเสร็จไปจากศาลก็แตโดยเฉพาะที่ คูความตกลงประนีประนอมยอมความกันได
เทานั้น หากกรณีที่คูความไมสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันไดโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาท
คดีนั้นยอมตองเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลเชนเดิมอีก แตอยางไรก็ตามพยานหลักฐานใดที่
คูความไดเปดเผยกันในชั้นไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ไมสามารถนํามาใชเปนพยานหลักฐานในชั้นพิจารณา
ได ซึ่งตางกับการเปดเผยพยานที่จะคัดเลือกเฉพาะพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับประเด็นขอพิพาท
เท า นั้ น เพื่ อ เป น การตั ด ทอนประเด็ น อี ก ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ ข อ พิ พ าทของคู ค วาม การเป ด เผย
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พยานหลักฐานจึงเปนแนวทางในการบริห ารจัด การใหคดีเสร็จ ไปจากศาลไดดีและมีประสิทธิภาพ
มากกวา และประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการกําหนดบทบาทหนาที่ไวในขอ 8 วา “การเปรียบ
เทียบหรือไกลเกลี่ยคดีจักตองกระทําในศาล ผูพิพากษาพึงชี้แจงใหคูความทุกฝายตระหนักถึงผลดี
ผลเสียในการดําเนินคดีตอไป ทั้งนี้จักตองไมใหคํามั่นหรือบีบบังคับใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุก
ฝายรับขอเสนอใดๆหรือใหจําเลยรับสารภาพโดยไมสมัครใจ และจักตองไมทําใหคูความฝายใดฝาย
หนึ่งระแวงวาผูพิพากษาฝก ใฝชวยเหลือคูความอีกฝายหนึ่ง ” จะเห็นไดวากฎหมายไทยกําหนดให
ผูพิพากษาเปนผูที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยทั้งๆที่ผูพิพากษาควรเปนผูที่ชี้ชองใหเกิดการประนีประนอมกัน
แตประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการนําวิธีระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยเขามาใชในระบบศาลซึ่งทาง
ศาลเปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อผูไกลเกลี่ยโดยนักกฎหมายที่สมัครใจมาลงชื่อ ศาลจะตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูไกลเกลี่ยที่เหมาะสมและศาลจะนัดผูไกลเกลี่ยมาพบคูความทั้งสองฝายเพื่อทําการไกลเกลี่ย

บทที่ 3
การเปดเผยพยานหลักฐานตามกฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทย
ในบทนี้จะกลาวถึงการเปดเผยพยานหลักฐานตามกฎหมายตางประเทศในระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว (Common Law) โดยศึกษาการเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและระบบ
กฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) โดยศึกษาการเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน
รวมถึงการเปดเผยพยานหลักฐานในกฎหมายไทยดังจะกลาวตอไปนี้
3.1 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศที่เลือกศึกษา
3.1.1 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาในระบบกลาวหา
สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกามีกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนวันสืบพยาน
เรียกวา กระบวนการ pre-trial discovery1 ซึ่งเปนกระบวนการที่พยายามขจัดความลาชาของการดําเนิน
กระบวนพิจารณา โดยการจํากัดขอบเขตของปญหาขอเท็จจริงและประเด็นขอพิพาทในคดีหรือเปนการตัด
ทอนประเด็ นข อพิ พาทในคดี ให น อยลงเนื่ องจากไม ต องใช เวลาในการดํ าเนิ นคดี ทั้ งคดี ม ากเกิ นไป
กระบวนการ pre-trial discovery เปนการคนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน
เพื่อการตัดทอนพยานหลักฐานบางอยางที่คูความนํามาเสนอแลวศาลเห็นวาพยานหลักฐานในเรื่องนั้นไมได
เปนประเด็นในการโตเถียงกันอยางแทจริงซึ่งจุดมุงหมายของกระบวนการนี้เปนไปตามหลักการการทําให
กระบวนพิจารณากระชับ (principle of concentration) ซึ่งมีวัตถุประสงคใหกระบวนพิจารณาสามารถ
ดําเนินไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวากระบวนการ pre-trial discovery ทํา
ให 90 เปอรเซ็นตของคดีแพงขึ้นไมถึงชั้นพิจารณา (trail) ซึ่งตองพิจารณาควบคูไปกับหลักโตแยงหรือ
คัดคานตอสูคดี (principle of party contradiction) ที่มุงเนนถึงความยุติธรรมโดยมีหลักการที่สําคัญคือ
1

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีกระบวนการพิจารณาคดีเบื้องตน (Pre-Trial) เปนกระบวนการกอนที่
จะเขาสูการพิจารณาคดีในชั้นศาล ผูพิพากษาจะใหคูความเจรจาตกลงกันกอนในชั้นนี้ ซึ่งขั้นตอนนี้
เรียกวา Discovery Process คือ ผูพิพากษาจะสั่งใหคูความนําพยานหลักฐานที่มีอยูมาโตแยงกัน กระบวน
การดังกลาวคูความจะดําเนินการเองไมใชกระบวนการที่ตองกระทําตอหนาศาล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแสดงวาเอกสารที่กลาวอางนั้นมีอยูจริง เพื่อบันทึกไวเปนทางการและเพื่อหลีกเลี่ยงความลาชาใน
ชั้นการพิจ ารณาคดี กระบวนการดังกลาวจะมีการบันทึก รายละเอียดไวเ พื่อเปนพยานหลักฐานที่
สามารถนําเสนอตอศาลได ในทางปฏิบัติจะมีการบันทึกเทปการดําเนินการดังกลาวไวโดยจะมีจาศาล
เปนผูจดประเด็นพิพาทที่ยุติแลว
35
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การที่คูความฝายหนึ่งจะตองทราบขอเท็จจริงที่คูความอีกฝายกลาวอางมาและมีโอกาสโตแยงได ดังนั้น
คูความแตละฝายมีหนาที่ที่จะตองทําใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบขอเท็จจริงที่ฝายตนอาง เพื่อที่จะทําให
คูความแตละฝายสามารถที่จะตอสูทุกประเด็นของคดีได ในสหรัฐอเมริกาจึงมีกระบวนการ discovery ซึ่งแมจะมี
รายละเอียดที่แตกตางกันอยูบางแตมีวัตถุประสงคหลักที่เหมือนกันคือ ตองการใหคูความแตละฝายได
ทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานของคูความอีกฝายหนึ่ง เพื่อที่จะไดมีโอกาสโตแยงคัดคานหรือตอสูคดี
ไดอยางเต็มที่
3.1.1.1 หลักการทั่วไป
หลัก การสําคัญของการเปดเผยพยานหลัก ฐานกอนการสืบ พยานในคดี
แพง ของประเทศสหรัฐอเมริก า ปรากฏอยูในขอ 26 (b)(1) ซึ่ง ไดใหความหมายของขอบเขตการ
เปดเผยขอเท็จจริงกอนการพิจารณาคดีไวดังนี้
“เวนแตเปนเรื่องที่ถูกจํากัดไวโดยคําสั่งศาลตามที่กําหนดไวในขอกําหนด
นี้ ขอบเขตการเปดเผยขอเท็จจริงกอนการพิจารณาคดีใหเปนไปดังนี้ คูความอาจไดรับการเปดเผย
ขอเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นแหงคดีกอนการพิจารณาคดีก็ได ไมวาเรื่องนั้นจะเกี่ยวของกั บ
ขอเรียกรองหรือขอตอสูของคูความฝายใดก็ตาม รวมถึงการเปดเผยขอเท็จจริงเพื่อใหทราบถึงการมี
อยู รายละเอียด ลักษณะ การครอบครองดูแล เงื่อนไขและสถานที่ตั้งของหนังสือ เอกสาร หรือวัสดุ
สิ่งของ รวมถึงการระบุตัวบุคคลและสถานที่อยูของบุคคล ซึ่งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่
จะมีการเปดเผยนั้นและศาลอาจมีคําสั่งใหมีการเปดเผยขอเท็จจริงใดๆ ที่เกี่ยวของกับคดีก็ได อยางไร
ก็ตามแมวาขอเท็จจริงที่จะมีการเปดเผยนั้นจะไมสามารถรับฟงไดในชั้นพิจารณาคดีก็ตาม ก็ไมถือเปน
ขออางที่จะคัดคานการเปดเผยขอเท็จจริงหากสามารถคาดไดอยางสมเหตุสมผลไดวาขอเท็จจริงเชน
วานั้นจะนําไปสูการเปดเผยพยานหลักฐานที่สามารถรับฟงได
ทั้ง นี้ ก ารเป ดเผยขอเท็จ จริ ง กอ นการพิจ ารณาคดีดัง กล าว อยู ภายใต
ขอจํากัดที่กําหนดไวในขอ 26 (b)(2)(i),(ii),(iii)”2
2

Rule 26 (b)(1) Discovery Scope and Limits.
Unless otherwise limited by order of the court in accordance with these rules,
the scope of discovery is as follows: Parties may obtain discovery regarding any
matter, not privileged, that is relevant to the claim of defense of any party, including
the existence, description, nature, custody, condition, and location of any books,
documents, or other tangible things and the identity and location of persons having
knowledge of any discoverable matter. For good cause, the court may order
discovery of any matter relevant to the subject matter in volved in the action.
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3.1.1.2 การเปดเผยขอมูล3
การเปดเผยขอมูล ในประเทศสหรัฐอเมริก าเปนไปตาม the federal
rules of civil procedure มาตรา 26(b)(1) ซึ่งวางหลักการสําคัญ คือ คูความอาจคนหาขอมูล
(discover information) ที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยูในประเด็นขอเรียกรองหรือขอตอสูใดๆ เวนแตเปนเรื่อง
ที่ไดรับการยกเวนเปนพิเศษ จากบทบัญญัติดังกลาวอาจแยกพิจารณาองคประกอบของมาตรา 26
(b)(1) ไดดังนี้คือ
(1) ใชกับการเปดเผยขอมู ลทุกกรณีแตไม ใชกับกรณีเปดเผยขอมูลโดย
กฎหมาย
(2) ขอมูลที่เปดเผยตองเกี่ยวของกับประเด็นไมวาจะเปนคูกรณีฝายใดก็ได
(3) ขอมูลที่เปดเผยอาจไมใชขอมูลที่เปนพยานในศาลก็ได
(4) ขอมูลการเงินโดยปกติแลวถือวาไมเกี่ยวของกับประเด็น เวนแตกรณี
คาเสียหายเพื่อการลงโทษ การประกันภัย
(5) เอกสิทธิ์ เปนข อมูลที่ไมอาจเปดเผยได แมจะเกี่ ยวกับ ประเด็ น เช น
ความลับของลูกความ
3.1.1.3 ขั้นตอนการเปดเผยพยานหลักฐาน
การเปดเผยขอมูลโดยปกติแลว จะเริ่มตนภายหลังการยื่นคําใหการของ
จําเลยแลวไมนาน และดําเนินตอไปจนเกือบจะเริ่มมีการสืบพยานในศาล ขั้นตอนตางๆ ในการเปดเผย
พยานหลักฐานมีดังตอไปนี้คือ
1. ขั้นตอนการประชุมรวมกัน (discovery conference)
ขั้นตอนนี้เปนการประชุมเพื่อหารือกันเกี่ยวกับการดําเนินคดี การประชุม
ตองดําเนินการเร็วที่สุดเทาที่จะทําได การประชุมจะเปนการหารือเรื่องคําฟองและคําใหการของแตละ
ฝาย นอกจากนี้ยังมีการหารือความเปนไปไดที่จะมีการระงับขอพิพาทกัน หากยังไมสามารถที่จะตกลง
ระงับขอพิพาทกันได คูความตองเตรียมแผนในการเปดเผยขอมูล (discovery plan) โดยแผนดังกลาว
จะมีเนื้อหาที่จะตองมีการเปดเผยขอมูล ระยะเวลาและรูปแบบของการเปดเผยขอมูลทั้งการเปดเผย
Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears
reasonable calculated to lead to the discovery of admissible evidence. All discovery
is subject to the limitations imposed by Rule 26 (b)(2)(i),(ii),(iii).
3
ธวัชชัย สุวรรณพานิช และคณะ, โครงการพัฒนาระบบการเปดเผยพยานหลักฐานในคดี
แพง มาใชเ พื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพระบบการนั่ ง พิ จ ารณาคดีต อเนื่องและครบองคค ณะ, รายงาน
ผลการวิจัย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), น.114.
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แบบบังคับและการเปดเผยโดยสมัครใจในขั้นตอนนี้คูความอาจทําความตกลงกันเปนอยางอื่น เรื่อง
ระยะเวลาหรือขอจํากัดที่กําหนดในกฎหมาย ขั้นตอนการประชุมรวมกันนั้นถือวามีความสําคัญมาก
เพราะการเปดเผยขอมูลอยางเปนทางการจะเริ่มตนไดเมื่อมีการประชุมรวมกันแลวเทานั้น
2. ขั้นตอนการเริ่มเปดเผยขอมูล (initial disclosure)
เมื่อมีการประชุมรวมกันแลวขั้นตอนตอไปจึงจะมีการเริ่มเปดเผยขอมูล ซึง่
ขั้นตอนนี้เปนการเปดเผยขอมูลอยางบังคับ (mandatory disclosure) ตาม federal rules of civil
procedure 26 (1)
3. ขั้นตอนการเปดเผยขอมูลโดยความตองการของคูความ (party initiated
discovery)
เมื่อการเปดเผยขอมูลอยางบังคับเสร็จสิ้นลงคูความจึง อาจสงคําขอให
คูความอีกฝายหรือพยานเพื่อขอขอมูล ขั้นตอนดังกลาวอาจใชเวลานานโดยเฉพาะคดีที่มีพยานหรือ
ขอมูลมาก
4. การเปดเผยพยานหลักฐานกอนสืบพยาน (pretrial disclosure)
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการกอนการสืบพยานเปนขั้นตอน
ที่ใกลจะเริ่มมีการสืบพยาน คูความตองเปดเผยขอมูลของพยานผูเชี่ยวชาญ และพยานหลักฐานอืน่ ทีจ่ ะนํา
สืบในชั้นศาล
3.1.1.4 วิธีการเปดเผยขอมูล
the federal rules of civil procedure กําหนดการเปดเผยขอมูลไว 2
อยางคือ การเปดเผยโดยกฎหมายและการเปดเผยโดยความตองการของคูความ ซึ่งอาจดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังจะไดกลาวรายละเอียดตอไป
1. การเปดเผยโดยกฎหมาย (mandatory disclosure)
การเปดเผยโดยกฎหมายนั้นคูความตองเปดเผย 2 ขั้นตอน ดังไดกลาว
มาแลวคือขั้นตอนการเริ่มเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการเปดเผยพยานหลักฐานกอนสืบพยาน
(ก) ขอมูลที่คูความตองเปดเผยในขั้นตอนการเริ่มเปดเผยขอมูลภายใน 14
วันหลังจากการประชุมรวมกันไดสิ้นสุดลง กฎหมายบังคับใหคูความตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
1. สําเนาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร ขอมูลและสิ่งของตางๆ ซึ่ง
อาจใชสนับสนุนคําฟองหรือคําใหการของคูความ
2. การคํานวณคาเสียหายและเอกสารสนับสนุน
(ข) ขอมูลที่คูความตองเปดเผยในขั้นตอนการเปดเผยพยานหลักฐานกอน
สืบพยาน กฎหมายบังคับใหคูความตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพิ่มเติมคือ

39
1. พยานผูเชี่ยวชาญ โดยตองเปดเผยกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 30
วัน
2. ชื่อและสถานที่ติดตอพยานบุคคลฝายตน โดยตองเปดเผยกอนวัน
สืบพยานไมนอยกวา 90 วัน
3. พยานหลัก ฐานวัตถุและพยานเอกสาร โดยตองเปดเผยกอนวัน
สืบพยานไมนอยกวา 90 วัน
2. การเปดเผยโดยความตองการของคูความ
การเปดเผยขอมูลโดยความตองการของคูความนั้นอาจทําได 5 วิธี คือ
1. การบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล
2. การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม
3. การแสดงพยานเอกสารและวัตถุพยาน
4. การตรวจสอบรางกายและจิตใจของคูความ
5. การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริง
3.1.1.5 วิธีการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานมี 5 วิธี
1. การบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล (deposition)
หลังจากคดีไดเริ่มขึ้นคูความก็สามารถที่จะทําการบันทึกคําพยานนอกศาล
และไมวาพยานคนนั้นจะเปนคูความหรือไมก็ตาม การบันทึกคําพยานนอกศาลนี้มาจากหลัก equity4
ครั้งหนึ่งเคยเปนหลักปฏิบัติในการนํามาซึ่งพยานหลักฐาน ตอมาเมื่อมีกฎหมาย field code ค.ศ.
1848 จึงไดนําการบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล (deposition) มาไวเปนสวนหนึ่ง
ของการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง (discovery) ตั้งแตนั้นมา5
วิธีการบันทึกคําพยานนอกศาลนี้ คูความจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ใหคูความอีกฝายหนึ่งไดทราบเวลาและสถานที่ในการบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานใน
4

หลัก Equity หรือ หลักความยุติธรรม หมายถึง ลักษณะของความเสมอภาค (Equal) ยุติธรรม
(Fair) เปนกลางปราศจากอคติ (Impartiality) ไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง (Even-handed) ซึ่ง
Equity มีรากศัพทมาจากคําวา Aequus ที่หมายถึง ความยุติธรรมโดยใชเพื่อแสดงออกถึงแนวคิดเรื่องความ
ยุติธรรมหรือความถูกต องที่มาจากความรูสึกผิดชอบชั่วดีเรียกกันวาเปนความยุติธรรมตามธรรมชาติ
(Natural Justice) see L.B. Curzon, Equity, 2 nd ed., (London : Macdonald and Evans, 1974),
p.3.
5
John C.Mccoid, Civil Procedure Cases and Materials, (St. Paul Minn : West Publishing
Co., 1974), p.266.
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ศาล (deposition) รวมถึงชื่อของพยานที่จะทําการไตสวน6 เพื่อจะไดมีโอกาสมาถามคานและหาก
พยานไมไดเปนคูความกันก็จะตองออกหมายเพื่อบังคับพยานคนนั้นใหทําการเบิกความและอาจระบุ
ใหนําเอกสารตางๆ มาดวย แตถาในกรณีที่พยานเปนคูความดวยกันเองก็ไมจําเปนตองออกหมาย
เพราะถือวาหนังสือแจงที่สงไปเปนการบอกกลาวใหทราบแลว ซึ่ง การบันทึก คําพยานนอกศาลจะ
กระทํานอกศาลตอหนาผูมีอํานาจกระทํา แตมิใชผูพิพากษา กรณีหากมีการคัดคานคําถามใดๆ อาจ
ทําไดแตจะไมมีผูวินิจฉัยวาคําถามนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไมคงปลอยใหปรากฏเปนหลักฐานไว เพื่อ
ศาลจะไดมีคําสั่งในภายหลัง สวนผูใหถอยคําเปนพยาน หากปฏิเสธที่จะไมตอบคําถามคูความ ผูทํา
การไตสวนก็จะตองขอศาลใหมีคําสั่งบังคับใหพยานตอบคําถามดังกลาว ดังนั้นการพิจารณาคดีโดยใช
บันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล (deposition) ก็เพื่อจะไดมาซึ่งคําเบิกความอัน
เกี่ยวกับประเด็นขอโตเถียง ซึ่งคําเบิกความนี้ก็จะไดใชเปนหลักฐานในคดีตอไป
การบันทึกคําพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล (deposition) สามารถ
ทําได 2 วิธี ดวยกันคือ การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการสอบถามโดยปากเปลา (oral depositon) และ
การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณอักษร (deposition on written
interrogatories) ซึ่งวิธีที่ทนายความนิยมใชกันมากมักจะเปนการบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการสอบถาม
โดยปากเปลา (oral depositon) เพราะเปนเปนวิธีที่ยืดหยุนงายและมีประสิทธิภาพสูงในการไดรับคําตอบ
ที่มีการเปดเผยขอมูลหรือมีการเสนอแนะเงื่อนไขปญหาใหมๆ ที่ตองการ แตวิธีการดังกลาวจะมีขอเสีย คือ
ตองรับภาระในดานคาใชจายสูงมากโดยเฉพาะเมื่อพยานอาศัยอยูในระยะทางที่ไกลมาก สวนการบันทึกคํา
พยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณอักษร (deposition on written interrogatories)
นั้นถือไดวาเปนวิธีเดียวในการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง (discovery) ที่กระทําตอผูที่มิใชคูความเทานั้น
โดยจะใชวิธีการเขียนคําถามไปยังพยาน แตวิธีนี้เปนวิธีทยี่ ุงยากจึงไมนิยมใชกัน7
1.1 การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการสอบถามโดยปากเปลา (oral
depositon)
การบั น ทึ ก คํ า พยานนอกศาลโดยการสอบถามปากเปล า อยู ภ ายใต
บทบัญญัติที่ 30 ของ the federal rules of civil procedure การบันทึกคําพยานนอกศาลเปน
กระบวนการใหพยานเบิกความภายใตคําสาบานอยางเปนทางการนอกศาล (ซึ่งโดยปกติจ ะทํา ณ
สํานักงานทนายความ) มีการซักถาม ถามคาน ถามติง อยางเดียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ศาล โดยมีผู จ ดชวเลขเป น ผูบั นทึ ก คํา พยานและคํา ถามที่นํ า มาถามพยานนั้น จะเป น คํา ถามที่
6

Ibid. p.226.
7
Milton D.Green, Basic Civil Procedure, (New York : The Foundation Press, Inc.,
1972), p.132.

41
ทนายความของคูความฝายทีต่ องการใชคําพยานนั้นเปนขอมูล คําพยานนอกศาลนี้จะถูกเตรียมไวใน
ขั้นตอนการดําเนินคดีหากสามารถใชเปนพยานหลักฐานไดภายใตกฎหมายลักษณะพยาน8
การบันทึ ก คํ าพยานนอกศาลจะเป นกระบวนการที่ ใช กันมาก เพราะ
สามารถทําไดงายโดยการทําหนังสือแจงไปยังคูความอีกฝายโดยไมตองใหศาลมีคําสั่ง แตถาบุคคลทีจ่ ะ
มาใหการเปนพยานไมใชคูความในคดีจะตองมีหมายศาลใหมาใหการ เวนแตบุคคลนั้นจะมาใหการ
โดยสมัครใจ ทนายความของคูความแตละฝายที่จะทําการบันทึกคําพยานนอกศาลจะตองกําหนด
หัวขอในหมายที่สงไปใหพยานที่จะมาใหการและหากพยานเปนผูทําเอกสารหรือวัตถุใดๆ หรือมี
เอกสารหรือวัตถุใดๆ อยูในความครอบครองในหมายนั้นๆ จะตองกําหนดวาตองนําพยานหลักฐานที่
อยูในความครอบครองมาดวย9
แม ว า การบั น ทึ ก คํ า พยานนอกศาลมั ก จะใช เ พื่อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ
รวบรวมขอเท็จจริงเปนสําคัญก็ตาม แตการบันทึกคําพยานนอกศาลก็กลับมีวัตถุประสงคอื่นไดอีก
เชน เปนการบังคับใหคูความอีกฝายยอมรับ ขอเท็จจริงที่โตแยงกันและเปนการตอกย้ําใหพยานมี
น้ําหนักมากขึ้น
การบันทึกคําพยานนอกศาล ถือวาเปนวิธีการในการคนหาขอเท็จจริงที่มี
ความยืดหยุน สามารถพิสูจนพยานดวยการถามไดโดยทันที และพยานไมมีโอกาสที่จะทําการซักซอม
กอนจะตอบคําถามเหมือนกับ การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามทั้งยัง สามารถทําให
ผูส อบถามตีก รอบคําถามเพื่อใหไดคําตอบอยางที่ตองการ การบันทึก คําพยานนอกศาลนับ เปน
ประโยชนตอการพิสูจนขอเท็จจริง เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเขาสูกระบวนพิจารณาพยาน
ที่เปนคูความฝายตรงขาม หรือพยานที่ใหการเปนปฏิปกษ คูความก็จะถูกถามคําถามที่สําคัญตอคดี
และถามคานในกระบวนการบันทึกคําพยานนอกศาลนี้ทันที10
การบันทึกคําพยานนอกศาล แมจะมีประโยชนในคดีอยางที่กลาวไปแลว
ขา งต น แต ถื อว า เป น เครื่อ งมือ ในการสื บ พยานที่ เ สี ย คา ใชจ า ยเป นจํ า นวนมาก ไมว า จะเปน ค า
ทนายความทั้งสองฝาย คาปวยการพยาน คาจางผูจดชวเลข หรือคาบันทึกคําพยานเปนตน และหาก
เปนการบันทึกคําพยานกับพยานที่ไมใชคูความในคดี อาจจะตองเสียคา ใชจายในการเดินทางไปหา
พยานอีกดวย
8

Charles Platto, Pre-trial and Pre-Hearing Procedures Worldwide, (London :
Graham &Trotman), p.239.
9
James JR Fleming, Civil Procedure, 5 Edition, (Boston : Little Brown Company, 1965) p.291.
10
Ibid. p.292
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ในบางกรณี การบันทึก คําพยานนอกศาลมีขอจํากัดในการเขาถึง พยาน
มากกวาการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม เนื่องจากการบันทึกคําพยานนอกศาลพยาน
จะถูกรองขอใหมาใหการเฉพาะเรื่องที่พยานคิดวาจดจําเรื่องราวนั้นได ในขณะที่มีการถามคําถาม
เทานั้น แตการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามนั้น พยานสามารถใหการถึงขอมูลทั้งหมดที่
คูความฝายนั้นหาได ไมไดจํากัดเฉพาะเพียงเรื่องราวที่พยานจําได ยกเวนพยานที่จะตองการเปนพยาน
ที่เปนองคกร บริษัท ในกรณีนี้องคกรนั้นจะตองจัดหาบุคคลที่เกี่ยวของกับพยานหลักฐานมาทําการให
การเพื่อบันทึกคําพยานนอกศาลตอไป11
1.2 การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณ
อักษร (deposition on written interrogatories)
การบันทึกคําพยานนอกศาลโดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณอักษร
อยูภายใตบทบัญญัติที่ 31 ของ the federal rule of civil procedure ซึ่งสวนใหญแลวมักจะไมใช
ในกรณีของการดําเนินการระหวางคูความที่อยู ในประเทศเดียวกัน แต จ ะเปนประโยชนในการ
ประหยัดเวลาและคาใชจาย สําหรับการฟองรองคูความที่อยูตางประเทศ คูความหรือพยานอาจจะถูก
รองขอใหมาใหการกอนนอกศาล โดยใหการปากเปลาภายใตคําสาบานจากคําถามที่แสดงมาเปนลาย
ลักษณอักษร ขอบเขตในการสอบถามคําพยานก็เปนเชนเดียวกับรูปแบบ การบันทึกคําพยานนอกศาล
โดยการสอบถามโดยปากเปลา (oral depositon) เพียงแตวาคําถามที่เปนลายลักษณอักษรจะตอง
แสดงวันที่ลาสุด ขอเสียของ การบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานเปนลายลักษณ
อัก ษร (deposition on written interrogatories) จะอยูที่ก ระบวนการนี้ไมมีความยืดหยุนและไม
สามารถเห็ น ถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าตอบโต ข องพยานต อ คํ า ถามเหล า นั้ น ได และด ว ยสาเหตุ นี้ เ องทํ า ให
กระบวนการบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการสอบถามโดยลายลักษณะอักษร ไมคอยไดรับความนิยม
มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการบันทึกคําพยานนอกศาล โดยการบันทึกคําพยานปากเปลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับพยานที่เปนปฏิปกษตอคูความฝายนั้นหรือพยานที่เปนหัวใจสําคัญของคดีหรือในประเด็นที่
มีความยุงยากซับซอนในการสอบถามพยาน
2. การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม
การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม แตเดิมเปนสวนหนึ่งของ
คําคูความในหลัก equity12 ตอมาเมื่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของสหรัฐอเมริกาไดนําหลัก
กฎหมายดังกลาวมาใชก็ไดแยกออกจากคําคูความและนํามาใชโดยใหเปนสวนหนึ่งของ discovery
กลาวคือ คูความฝายหนึ่งอาจมีหนังสือไปยังคูความฝายตรงขามเพื่อสอบถามขอเท็จจริงซึ่งคูความฝาย
11
12

Ibid. pp.292-293.
John C.Mccoid, supra note 5.
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นั้นจะตองตอบคําถามโดยการเขียนตอบภายใตคําสาบาน เวนแตวาจะมีคําคัดคานและแสดงเหตุผล
แหงการคัดคานแทนการตอบคําถาม ซึ่งหลักการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามนี้จะใช
กับคูความในคดีดวยกันเองเทานั้น การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามมีประโยชนมาก
สําหรับใชในการสอบถามชื่อและที่อยูบุคคลที่รูขอเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ13 รวมทั้งการสอบถามเกี่ยวกับ
พยานเอกสารของคูความฝายตรงขามหรือขอเท็จจริงตางๆ ในคําคูความเพื่อใหประเด็นในคดีกระจาง
ชัดขึ้น14 ประโยชนของการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามก็คือ เมื่อคําตอบที่ไดรับมานั้น
ตรงกันกับขอเท็จจริงหรือขอมูลของคูความฝายที่สอบถามไปก็เทากับเปนการรับ ขอเท็จจริงกันไปใน
ตัว คูความฝายที่สอบถามสามารถนําคําตอบเหลานั้นไปใชอางเปนพยานหลักฐานแหงคดีได เปนผลให
ไมตองทําการสืบพยานในขอเท็จจริงสวนนั้นอีก ถาคําตอบที่ไดมานั้นไมตรงกันกับขอมูลของคูความ
ฝ า ยที่ ส อบถาม คู ค วามฝ า ยนั้ น ก็ จ ะสามารถกํ า หนดเป น ประเด็ น ที่ ฝ า ยตนจะนํ า สื บ พยานได
กระบวนการเชนนี้จึงเปนอีกกระบวนการหนึ่งที่ชวยกลั่ นกรองขอเท็จจริงและขจัดขอเท็จ จริงที่ไม
จําเปนในการนําสืบไดเปนอยางดีวิธีหนึ่ง อยางไรก็ตามกระบวนการนี้ไมอาจนํามาใชในการทําใหไดมา
ซึ่งขอมูลจากบุคคลอื่นซึ่งไมใชคูความในคดี และวิธีการนี้เปนการสอบถามระหวางคูความดวยกันเอง
ไมใชเปนกรณีที่ใหอํานาจสอบถาม เพียงแตใหมีการยื่นคําถาม คําตอบฝายศาลเพื่อเปนพยานหลักฐานใน
คดีเทานั้น15
การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามอยูภายใตบทบัญญัติที่ 33
ของ the federal rule of civil procedure การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม
ประกอบไปดวยชุดขอมูลคําถามและชุดขอมูลคําตอบ ซึ่งคูความฝายที่ถูกถามตองใหการอยางเดนชัด
และครบถวนโดยเปนลายลักษณอักษรภายใตคําสาบาน คูความฝายที่ถามจะถามคําถามไปยังอีกฝาย
ไดไมเกิน 25 คําถาม เวนแตศาลจะอนุญาตใหถามไดมากกวานี้ การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความ
ฝายตรงขามจึงแตกตางกับการบันทึกคําพยานนอกศาล ตรงที่การสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝาย
ตรงขามจะกระทํากับผูที่เปนคูความเทานั้น คําตอบที่ไดจะรางโดยทนายความของฝายตรงขามและ
ผานการเซ็นชื่อกํากับโดยคูความฝายนั้น

13

คดี Hitchcock V. Ginsberg. (1949). 240 lowa, 678 (37). N.W. 2d, p.302.
Charles Alan Wright, The Law of Federal Courts, Fourth edition, (St. Paul Minn : West
Publishing Co., 1983), p.576.
15
ภานุ รังสี สหัส, “กระบวนการใหมในการพิจารณาคดี ,” เลมที่ 1 ดุ ลพาห, น.140 (มกราคมมิถุนายน 2542).
14
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การสอบถามจะไมจํากัดประเด็น ภายใตความรับรูของคู ความฝายนั้น
ขอเท็จ จริงที่ส อบถามอาจจะเปนการรองขอใหคูความฝายตรงขามคนหาพยานหลักฐานที่อยูกับ
คูความฝายนั้นมากกวาจะรองขอเฉพาะที่เปนคําตอบ กระบวนการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความ
ฝายตรงขาม จึงเปนเครื่องมือของการคนหาขอเท็จจริง ในเรื่องของการขอความรวมมือจากคูความใน
การคนหาพยานหลักฐานที่คูความฝายนั้นมีบันทึกไว16
หากมีแนวโนมวาคูความฝายตรงขามจะไมตอบคําถามหรือไมมีการตอบ
คําถามตามที่ไดสงใหตอบ คูความฝายที่สงสามารถที่จะใชอํานาจของศาลในการบังคับใหตอบประเด็น
ที่ศาลจะพิจ ารณา คือ การสอบถามขอเท็จจริง จากคูความฝายตรงขามที่สงไปใหตอบนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม เชน คําถามที่สงไปใหตอบนั้นอยูภายใตเอกสิทธิ์ที่จะไมตอบหรือใหขอมูลนั้นได และ
ในกรณีขอมูลที่ตองการใหตอบเปนขอมูลที่คูความฝายนั้นบันทึกไวในเชิงธุรกิจ ขอบเขตในการคนหา
บันทึกเหลานั้น จะตองใหโอกาสฝายที่รองขอใหตอบ ตรวจสอบขอมูลและทําการคัดสําเนาหรือสรุป
ขอเท็จจริงในบันทึกเหลานั้นไดดวยเชนกัน
ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม
คือ ทําใหคูความฝายที่ถูกถามอยางนอยก็จ ะตองทําการสืบเสาะหาคําตอบเพื่อเตรียมตั วที่จะตอบ
คําถามเหลานั้น ในขณะที่การบันทึกคําพยานนอกศาลจะเปนเพียงการตอบที่อาศัยความรูเดิมที่มีอยู
หรือเพียงเรื่องราวที่พยานหรือคูความจดจําได
กระบวนการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขาม ทําใหเกิดคําถาม
เกิดขึ้นวา คูความฝายที่ถูกถามมีหนาทีท่ ี่จะหาขอมูลเพิ่มเติมอยูเรื่อยๆ สําหรับคําถามที่ไดตอบไปแลว
หรือไมเพียงใด หรือหากมีขอมูลใหมที่ผิดแปลกแตกตางออกไป คูความจะสามารถเปลี่ยนแปลง
คําตอบไดหรือไม บทบัญญัติที่ 26 (e) ซึ่งทําการแกไขแลวระบุใหคูความสามารถเพิ่มเติมคําตอบของ
ตนได ทั้งในกระบวนการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความฝายตรงขามและกระบวนการขอใหคูความ
ยอมรับขอเท็จ จริง แตไมร วมถึงกระบวนการบันทึกคําพยานนอกศาล ถาคําตอบที่ไดสง ไปแลวไม
สมบูรณ ไมถูกตองหรือมีขอมูลบางอยางขาดหายไป ก็สามารถแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลเหลานั้นได ทั้ง
บทบัญญัติที่ 26 (e) นี้ยัง กําหนดวาขอมูลที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะมาจากผูเชี่ยวชาญของตนหรือมาจาก
หนาที่ที่จะตองเปดเผยขอมูลที่ไมจําเปนตองถามกอน17
กระบวนการนี้จะมีคาใชจายนอยกวาการบันทึกคําพยานนอกศาล แมวา
ในการสอบถามจะไมจํากัดขอบเขตก็ตาม แตอาจจะมีขอบเขตมากกับคูความฝายที่ตองตอบ และเพื่อ
เปนการจํากัดขอบเขตนี้ บทบัญญัติที่ 33 (c) ของ the federal rule of civil procedure บัญญัติ
16
17

Charles Platto, supra note 8, p.240.
James JR Fleming, supra note 9, p.295.
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อนุญาตใหคูความฝายที่ตอบคําถามสามารถที่จะบายเบี่ยงขอบเขตบางอยางกลับไปยังคูความฝายที่
ถาม
3. การแสดงพยานเอกสารและวัตถุพยาน
การแสดงเอกสารหรือวัตถุพยานเคยเปนหลักปฏิบัติอยางหนึ่งในศาลชานเซอรี่ (court of chancery)18 และหลักนี้ก็ไดนํามาบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของ
สหรัฐอเมริกาตามมาตรา 34 ซึ่งใหมีการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง โดยการใหคูความมีสิทธิที่จะ
ขอใหคูความฝายตรงขามแสดงหรือเปดเผยเอกสารหรือวัตถุพยาน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
แทจริงของเอกสารที่จะใชเปนพยาน19 โดยคูความสามารถรองขอใหมีการตรวจคนวัตถุพยานในรูป
ของเอกสารหรือแมแตขอมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้ง การเขามายัง สถานที่ห รือตรวจสอบ
ทรัพยสิน การรองขอใหมีการแสดงพยานเอกสารและพยานวัตถุก็เพื่อที่จะบรรยายถึงวัตถุที่ตองการ
ตรวจสอบไดอยางละเอียด เฉพาะเจาะจงและอยางมีเหตุผล20 การแสดงพยานเอกสารและวัตถุพยาน
หรือการขออนุญ าตในการตรวจคนพื้นที่ห รือคนหาทรัพยสิน อยูภายใตบทบัญญัติที่ 34 ของ the
federal rule of civil procedure บทบัญญัตินี้ กําหนดใหคูความแตละฝายสามารถรองขอใหอีก
ฝายแสดงพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่เกี่ยวของหรือคูความอาจจะถูกรองขอเขาไปยังสถานที่ของ
คูความฝายนั้นเพื่อทําการตรวจสอบ รังวัด คัดลอก บันทึกภาพ หรือทดสอบวัตถุพยานหรือทรัพยสิน
อื่นใดที่อยูในความครอบครองของคูความฝายนั้น โดยไมจําเปนวาคูความฝายที่รองขอจะทราบถึง
ความมีอยูของเอกสารหรือวัตถุพยานนั้นกอนลวงหนา
บทบัญญัติที่ 34 นี้ อนุญาตใหทําการรองขอเปนลายลักษณอักษรภายใน
30 วัน ระยะเวลานี้อาจผอนคลายหรือขยายไดโดยศาล ในการรองขอใหแสดงพยานเอกสาร โดยแยก

18

หลักความเปนธรรมทางกฎหมายหรือ “เอ็คควิตี้” (Equity) เปนหลักกฎหมายที่พัฒนา ใน
อังกฤษและเวลสในยุคกลาง มีที่มาจากคําตัดสินของขุนนางตําแหนงชานเซลเลอรเพื่อ เยียวยาคูความใน
กรณีที่กฎหมายคอมมอนลอวไมสามารถใหการเยียวยาไดเทาที่ควร ตอ มาพัฒนาเปนหลักเอ็คควิตี้ (Equity)
และถูกนําไปใชในศาลพิเศษ เรียกวา “ศาลชาน-เซอรี่” (Court of Chancery) ปจจุบันยังคงมีแนวความคิด
และหลักกฎหมายที่ใชอยู เชน วิธีการเยียวยาทางเอ็คควิตี้ (Equitable Remedies) หลักกฎหมายเอ็คควิตี้
(Equitable Doctrines) อางใน สิริพันธ พลรบ, “หลักความเปนธรรมทางกฎหมายและกฎหมายทรัสต”,
สืบคนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558, http://www.stou.ac.th/ Schools/Slw/up- load/Ex.40701-4.pdf.
19
Milton D.Green, supra note 7, p.135.
20
James JR Fleming, supra note 9, p.297.
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ออกจากการขอบันทึกคําพยานนอกศาล แตก็เฉพาะกับผูที่เปนคูความเทานั้น ในกรณีที่เปนเอกสาร
ของผูที่ไมไดเปนคูความจะตองทําการออกหมายศาลภายใตบทบัญญัติที่ 4521
นอกจากนั้นเอกสารหรือวัตถุพยานที่จะขอใหเปดเผยจะตองเปนเอกสารที่
อยูในความอารักขาหรืออยูในบังคับหรือเปนของคูความผูซึ่งจะตองทําการเปดเผยจึงจะเขาทําการ
ตรวจสอบได และใน ค.ศ. 1970 ไดมีก ารแกไขมาตรา 34 ใหมีขอบเขตในการที่จะขอตรวจสอบ
เอกสารใหกวางขึ้นโดยมีชนิดของเอกสารหลายชนิดที่จะขอใหทําการเปดเผย นอกจากนั้นยังมีการ
อนุญาตใหทําการทดสอบหรือทดลองวัตถุพยานตางๆ และรวมทั้งการอนุญาตใหเขาไปในที่ดินหรือ
ทรัพยสินอยางอื่น เพื่อทําการจัดสํารวจถายภาพทรัพยสินเหลานั้น22
4. การตรวจสอบรางกายและจิตใจของคูความ
การตรวจสอบรางกายและจิตใจของคูความ บัญญัติอยูในมาตรา 35 ของ
the federal rule of civil procedure ซึ่งถือไดวาเปนวิธีการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง
(discovery) วิธีเดียวที่ตองรองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งกอนและหลักเกณฑในการรองขอตอศาล
นั้นคูความที่รองขอจะตองแสดงใหศาลเห็นความจําเปนในการที่จะไดมาซึ่งขอมูลต างๆ โดยการขอ
ตรวจสอบสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งหากมิไดเชนนั้นแลว ก็ไมมีทางอื่นใดที่จะไดขอมูลเหลานั้นมา
การแสดงเหตุผลดังกลาวในทางกฎหมายคอมมอนลอวเรียกวา “goods cause”23 การขอใหมีการ
ตรวจสอบสภาพรางกายและจิตใจนี้ จะเปนการสะทอนสภาพของคูความวาแตกตางไปจากที่เคย
บันทึกหรือไม การตรวจสอบสภาพรางกายและจิตใจมักจะใชในกรณีที่เปนการดําเนินคดีเรียกรอง
ความเสียหายอยางในคดีละเมิด หากคูความอางถึงสภาพรางกายที่ไดรับความเสียหาย การตรวจสอบ
จะยืนยันถึงสภาพรางกายและจิตใจวาคูความไดรับความเสียหายมากนอยเพียงใด24
การตรวจสอบรางกายและจิตใจจะใชในกรณีที่สภาพรางกายและจิตใจ
ของคูความเปนประเด็นแหงคดี เชน โจทกฟองจําเลยในขอหาทําใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บโดยประมาท
ขอเท็จจริงที่จําเลยจะตองรูคือ โจทกไดรับบาดเจ็บเพียงใด พิการหรือไม จําเลยตองรองขอตอศาลให
ตรวจสภาพรางกายและจิตใจเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอันจะนําไปสูการตัดสินใจวาจะประนีประนอมยอม
ความ หรือจะเตรียมการถามคานผูเชี่ยวชาญที่โจทกนํามา25
21

Charles Platto, supra note 8, pp.240-241.
Delmar Karlen and others, Civil Procedure Case and Materials, (St. Paul Minn : West
Publishing Co., 1975), p.269.
23
Mark A. Dombroff, “Federal Civil Practice,” 30 The Trial Lawyer’s Guide, 136 (1986).
24
James JR Fleming, supra note 9, p.299.
25
Milton D.Green, supra note 7, p.135.
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คูความที่จะขอการตรวจสอบรางกายและจิตใจ อาจขอตรวจโดยการขอ
รายงานการตรวจรางกายและจิตใจของแพทยซึ่งเคยทําการตรวจรักษาไว หากพิจารณาบทบัญญัติใน
เรื่องนี้ นับ วาเปนเรื่องเกี่ยวกับ ความสัม พันธสวนบุคคลระหวางแพทยกับ คนไข ซึ่ง ศาลจะมีคําสั่ง
อนุญาตก็แตเฉพาะในกรณีที่จําเปนเทานั้น หากศาลอนุญาตก็ถือไดวาบทบัญญัติดังกลาวนําไปสูการ
เปดเผยขอเท็จจริงกอนการพิจารณากันอยางสมบูรณที่สุดมาตรา 35 การตรวจสภาพรางกายและ
จิตใจของคูความ คําวา “คูความ” ไมไดหมายถึงคูความในคดีเทานั้นแตยัง หมายถึง บุคคลผูอยูใน
อารักขาหรืออยูในความดูแลตามกฎหมายของคูความดวย
5. การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริง (request for admission)
การขอใหคูความอีกฝายยอมรับ ขอเท็จจริง เปนหลัก ที่ม าจากประเทศ
อังกฤษในกฎหมาย federal equity rules of 1912 และเมื่อสหรัฐอเมริกานํามาใชก็ไดนํามาบัญญัติ
ไวในกฎหมาย field code ของรัฐนิวยอรคใน ค.ศ. 1848 ตอมาสหรัฐอเมริกามีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงใน ค.ศ. 1938 หลักดังกลาวบัญญัติไวในมาตรา 3626
ตาม rule 36 การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริงเปนวิธีการบังคับ
ใหมีการยอมรับเพื่อที่จะไดจํากัดประเด็นขอพิพาทใหนอยลงและเหลือเฉพาะประเด็นที่โตเถียงอันจะ
นํามาพิสูจนในการพิจารณาคดี โดยวิธีนี้อนุญาตใหคคู วามมีสิทธิแจงเปนหนังสือไปยังคูความฝายหนึ่ง
ถามถึงขอเท็จจริงใด หรือความสมบูรณของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อใหคูความตรงขามยอมรับ
และเมื่อคูความฝายตรงขามไดรับหนังสือก็ตองตอบไปในภายในเวลา 30 วัน วาจะยอมรับหรือปฏิเสธ
และหากไมปฏิเสธหรือตอบรับในเวลาดังกลาว ก็ถือวาขอเท็จจริงนั้นเปนอันยุติไปตามที่ฝายแรกแจง
ไป27 นอกจากนั้นการขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริงยังเปนพื้นฐานสําคัญในการขอใหศาล
วินิจฉัยชี้ขาด (motion for summary judgment)28 ไดเลยโดยไมตองพิจารณากันตอไป
กระบวนการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันกระบวนการที่ยากลําบากในการ
ชี้ใหเห็นถึงความถูกตองของเอกสาร หรือความแทจริงของวัตถุพยาน ซึ่ง เปนที่ถกเถียงกันถึงความ
ถูกตองแทจริง บางครั้งกระบวนการขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริง ก็จะใชเพื่อเปนประโยชน
ในการจํากัดประเด็นแหงคดีใหแคบลง แทนที่จะใชกระบวนการที่กลาวในขางตน
คูความอาจจะถูกขอใหยอมรับถอยคําหรือความเห็นในขอเท็จจริงหรือการ
ปรับขอกฎหมายเขากับขอเท็จจริง ทั้งขณะอยูในกระบวนการทางศาลแลวหรือเวลาหลังจากที่ไดเริ่ม
26

John C.Mccoid, supra note 5, p.72.
27
Milton D.Green, supra note 7, p.138.
28
คดี Kasar V. Miller Printing Mach Co., 36 F.R.D. 200 (W.D.Pa 1946). และคดี
Water Hammer Arrester Corp. V. Tower, 7 F.R.D. 620 (W.D.Wis 1947).
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การดําเนินคดี การยอมรับขอเท็จจริงที่อีกฝายรองขอ จะถือวาเปนการยอมรับขอเท็จจริงนั้นภายใน
30 วัน เวนแตคูความฝายที่ถูกรองขอจะกระทําการดังนี้
1. ใหการปฏิเสธเรื่องนั้น
2. ใหก ารบรรยายเหตุ ผ ลว า ทํ าไมคูความฝ ายที่ถูก รองขอใหยอมรั บ
ขอเท็จจริงไมสามารถยอมรับความถูกตองนั้นได หรือจําเปนอยางไรถึงปฏิเสธเรื่อง
3. เขียนวา “คัดคาน” (objection) ลงในคํารอง
แตอยางไรก็ตามคูความฝายที่ถูก ร องขอใหยืนยันขอเท็จ จริง จะไมไ ด
อนุญาตใหปฏิเสธคํารองขอ โดยมีสาเหตุมาจากการที่คูความฝายนั้นไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
เวนแตจะเปนการแสดงใหเห็นวามีการตรวจสอบขอมูลเหลานั้นอยูอยางสมเหตุสมผลแลว แตยังคงไม
สามารถยอมรับหรือปฏิเสธเรื่องนั้นไดอยูดี ทั้งคูความฝายที่ถูกรองขอใหยืนยันขอเท็จจริงจะไมไดรับ
อนุญาตใหหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามเพียงเพราะวาประเด็นนั้นเปนหัวใจของเรื่องที่พิพาท หรือเปน
ประเด็นสุดทายของการดําเนินคดี29
การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริงอยูภายใตบทบัญญัติที่ 36 ของ
the federal rule of civil procedure โดยบัญญัติใหคูความฝายที่ถูกรองขอโดยคูความอีกฝายให
ยอมรับขอเท็จจริง หรือเหตุการณบางอยางเกี่ยวกับคดี บทบัญญัติที่ 36 นี้เปนบทบัญญัติสุดทายของ
การดําเนินกระบวนการคนหาความจริง การขอใหคูความอีกฝายยอมรับขอเท็จจริงมีประโยชนในการ
หลีกเลี่ยงการตอสูในประเด็นที่ไมมีขอโตแยง และเมื่อขอเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวของถูกเปดเผยออก
มาแลว กระบวนการพิจารณาจะสามารใชตอสูเพื่อควบคุมคูความอีกฝายไดโดยงาย30
3.1.1.6 การประชุมกอนการพิจารณาคดี (pre-trial conference)
บทบัญญัติที่ 16 the federal rule of civil procedure เปนบทบัญญัติ
เรื่องการประชุมกอนการพิจารณา การกําหนดเวลา และการบริหารจัดการ (pre-trial conference,
scheduling and management) ซึ่งบัญญัติใหศาลปรึกษาหารือกับทนายความของคูความโดยทาง
โทรศัพท ทางจดหมาย หรือโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินกระบวน
พิจ ารณาตางๆ กอนการพิจ ารณา ทั้งนี้เพื่อใหศาลออกคําสั่ง (schedulingorder) กําหนดวันที่ให
แนนอนในการดําเนินกระบวนพิจาณาดังกลาวใหสมบูรณ โดยคําสั่งตองออกภายใน 120 วันนับแตวันที่
โจทกยื่นฟอง

29
30

James JR Fleming, supra note 9, pp.302-303.
Charles Platto, supra note 8, pp.241-242.
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กระบวนพิจารณาที่ศาลจะตองออกคําสั่งกําหนดเวลามีดังนี้31
1. กําหนดเวลาเกี่ยวกับการแกไขคําคูความ
2. กําหนดเวลาเกี่ยวกับการยื่นและไตสวนคํารองตางๆ
3. กําหนดเวลาเกี่ยวกับการคนหาความจริง
4. กําหนดวันเวลาเกี่ยวกับการประชุมรวมกอนการพิจารณา
5. เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของ
กําหนดเวลาดังกลาว เมื่อศาลมีคําสั่ง แลวจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลง
ไมได เวนแตจะแสดงใหศาลเห็นถึงเหตุจําเปน ทั้งนี้เพื่อมิใหคูความใชสิทธิในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาดังกลาวนานเกินควร อันจะทําใหการพิจารณาลาชาออกไป
วัตถุประสงคของการประชุมกอนการสืบพยานในศาล (pre-trial conference)
1. เพื่อเปนการกระตุนใหมีกระบวนการจัดการในการฟองคดี
2. เพื่อเปนการสรางระบบการดําเนินคดีและควบคุมเพื่อไมใหคดีถูกหนวง
เหนี่ยวเพราะขาดการจัดการที่ดี
3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานให
มีประสิทธิภาพและขจัดกระบวนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมจําเปน
4. เพื่อใหการพิจารณามีคุณภาพโดยมีการเตรียมความพรอมโดยตลอด
5. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและเพื่อใหมีการตกลงยอมความกันใน
คดี
การประชุมกอนการพิจารณาคดี ไมไดเปนการบังคับใหศาลตองทําในทุก
คดีแตอยูในดุลพินิจของศาลวาจะทําการประชุมหรือไม โดยศาลจะพิจารณาจากรูปคดี หากเปนคดีที่
ยุงยากซับซอนมีโจทก จําเลยหลายคน พยานหลักฐานมีจํานวนมาก ศาลก็จะกําหนดใหมีการประชุม
กอนการพิจารณา รวมทั้งใชกระบวนการคนหาขอเท็จจริงหรือกระบวนการกอนการพิจารณาคดีอื่นๆ
ควบคูกันไป เพื่อเปนการวางแผนกระบวนพิจารณาใหจํากัดอยูในประเด็นขอพิพาทจริงๆ
ในบทบัญ ญัติที่ 16 นี้ จะเปนบทบัญ ญัติเกี่ยวกับ การออกคําสั่ง กําหนด
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ กอนการพิจารณา เริ่มตั้งแตการประชุมเพื่อกําหนดเวลาการวาง
แผนการดําเนินกระบวนการกอนการพิจารณา การกําหนดประเด็นที่จะตองพิจารณาในการประชุม
และการดําเนินการตางๆ ในขั้นตอนของการประชุมกอนการพิจารณาระหวางทนายความทั้งสองฝาย
31

วัลภา ละอองสุวรรณ, “กระบวนการกอนการพิจารณาคดี : ศึกษาปญหาเปรียบเทียบกรณี
การนํากระบวนการของระบบคอมมอนลอวมาปรับใช,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), น.45-50.
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และผูพิพากษา รวมทั้งการใหอํานาจผูพิพากษาในการกําหนดมาตรการลงโทษแกคูความที่ไมปฏิบัติ
ตามกําหนดการที่วางไว หรือสรางปญหาใหคดียืดเยื้อ
คําสั่งและการประชุม กอนการพิจ ารณาคดีจะครอบคลุมเรื่องตางๆ คือ
เขตอํานาจ การแกไขเพิ่มเติมฟอง ประเด็นขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่สําคัญของคดี คาทนายความ
การตกลงระงับขอพิพาท ระยะเวลาและขอจํากัดในการคนหาพยานหลักฐานทุก อยาง ซึ่งรวมทั้ง
บันทึกพยานที่เปนลายลักษณอักษร การบันทึกคําพยานลวงหนาและคํารองใหสงพยานเอกสาร การ
ไตสวนคํารองตางๆ ซึ่งอาจจะเปนเรื่องเกี่ยวของกับพยานหลักฐาน
การประชุม กอนการพิจ ารณาคดี มีวัตถุป ระสงคเ ปนการวางแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการพิจ ารณาคดีโดยรวม เพื่อใหก ระบวนการพิจ ารณาคดีดําเนินไปอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกําหนดประเด็นขอพิพาทและขจัดหรือยอมรับขอเท็จจริง ซึง่
ไมเปนสาระหรือไมมีผลตอการดําเนินคดี
การประชุมกอนการพิจารณาคดี จะชวยใหมีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่น
ได เนื่องจากการประชุมกอนการพิจ ารณาคดี จะเปดโอกาสใหคูความไดพบและปรึก ษาหารือกัน
เกี่ยวกับ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีและเปนโอกาสอันดีที่คูความซึ่ง ผานขั้นตอนการคนหา
ขอเท็จจริงมาอยางดีแลว ทําการหาวิธีการระงับขอพิพาทที่เหมาะสมกับตน จนขอพิพาทยุติไดในชั้น
กระบวนการกอนการพิจารณาคดีนี้
ในการประชุมกอนการพิจารณาคดี จะมีการพิจารณาและดําเนินการเรื่อง
32
ตางๆ ดังนี้
1. การจัดรูปแบบและการทําใหงายขึ้นซึ่งประเด็นตางๆ รวมทั้งการขจัดขอเรียกรอง
หรือขอตอสูที่ไมสําคัญ
2. ความจําเปนหรือความตองการในการแกไขคําคูความ
3. ความเปนไปไดในการยอมรับขอเท็จจริงหรือเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงภาระ
การพิสูจนที่ไมจําเปน การรับกันในขอเท็จจริงของเอกสาร รวมทั้งการขอใหศาลวางขอกําหนดลวงหนา
เกี่ยวกับการยอมรับไดของพยานหลักฐาน
4. การหลีกเลี่ยงภาระการพิสูจนที่ไมจําเปน รวมทั้งพยานหลักฐานที่รวบรวม
ไว
5. การระบุพยานบุคคล พยานเอกสารที่จําเปน กําหนดการยื่นและแลกเปลี่ยน
แถลงการณกอนการพิจารณา รวมทั้งกําหนดวันนัดของการประชุมครั้งตอไปและกําหนดวันนัดพิจารณา
32

Rules 16 (c), Federal Rule of Civil Procedure.
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6. ความเป นไปได ในการเสนอเรื่ องต างๆ ให ผูพิ พากษาประจํ าศาลหรื อ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณา
7. ความเปนไปไดในการประนีประนอมหรือใชกระบวนการยุติธรรมพิเศษอื่นๆ
เพื่อระงับขอพิพาท
8. รูปแบบและเนื้อหาของคําสั่งกอนการพิจารณา
9. การยกเลิกคํารองที่คางการพิจารณา
10. ความจําเปนในการยอมรับเอากระบวนการพิเศษตางๆ เพื่อจัดการกับ
ความยุงยากหรือกระบวนการที่ยืดเยื้อ ซึ่งคาดหมายไดวาจะมีประเด็นที่ยุงยากซับซอนหรือปญหาที่เกี่ยวกับ
การพิสูจนอยางไมเปนปกติ
11. เรื่องอื่นๆ ซึ่งเอื้อประโยชนแกการจําหนายออกไป
ขั้นตอนในการประชุมกอนการพิจารณา จะมีขั้นตอนดังตอไปนี33้
1. การประชุมเพื่อกําหนดระยะเวลาในครั้งแรกและคําสั่งกําหนดเวลา ซึ่งเปนผลมา
จากกระประชุม
2. การประชุมกอนการพิจารณาเบื้องตน
3. การประชุมเพื่อคนหาพยานหลักฐาน
4. การประชุมเพื่อตกลงระงับขอพิพาท
5. การประชุมกอนการพิจารณาครั้งสุดทาย
คําสั่งระหวางกระบวนการกอนการพิจารณา เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมใดๆ
ตามบทบัญญัติที่ 16 นี้ ศาลจะตองมีคําสั่งเพื่อบันทึกผลการประชุมไว คําสั่งนี้จะเปนแนวทางในการ
ดําเนินการตอไป เวนแตจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคําสั่งอื่นๆ ตอมาภายหลัง คําสั่งหลังจากการประชุม
พิจารณาครัง้ สุดทายจะแกไขเปลี่ยนแปลงไมไดเลย เวนแตจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปองกันการไม
ยุติธรรมซึ่ง จะเกิดแกก ารดําเนินคดีตอ ไป 34 และวันนี้ คูความอาจตกลงยุติขอพิพ าทที่มีตอกันได
เนื่องจากไดผานกระบวนการสืบเสาะและคนพบขอเท็จจริง (discovery) มาแลว ซึ่งกระบวนการประชุมกอนการ
พิจารณา (pre-trial conference) มีรายละเอียดดังนี้
ในการประชุมผูพิพากษาจะมีบทบาทตั้งแตเริ่มแรกคือ ตั้งแตมีการเริ่มยื่น
ฟองในการประชุมผูพิพากษาดังกลาว ศาลจะเปนผูกําหนดระยะเวลาที่แนนอน เชน การกําหนดเวลา
ในการแกไขคําฟอง การยื่นคํารองกอนพิจารณา (pre-trial conference) การคนหาพยานหลักฐาน
33
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ใหสําเร็จสมบูรณ การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับพยานผูเชี่ยวชาญ การจัดประชุมเพิ่มเติม การกําหนด
วันพิจ ารณาในเบื้องตนหรือวันพิจ าณาที่แนนอน หลังจากการประชุมเพื่อกําหนดระยะเวลาแลว
ผูพิพากษาจะออกคําสั่งกําหนดระยะเวลาซึ่งระบุถึงวันเวลา ขีดจํากัดดานเวลา และขอจํากัดอื่นๆของ
กระบวนการกอนการพิจารณาคดีอันเปนผลมาจากการประชุมเพื่อกําหนดระยะเวลา หลังจากนั้น
ผูพิพากษาอาจดําเนินการประชุมกอนการพิจาณาเบื้องตน เพื่อกําหนดถึงกระบวนการอื่นๆ การคนหา
พยานหลักฐานและการตกลงระงับขอพิพาท เพื่อจํากัดประเด็นขอกฎหมายและขอเท็จจริงที่จะเขาสู
การพิจารณาใหแคบลง ผูพิพากษาจะพิจารณาถึงความสลับซับซอนของคดี ขอบเขตของการคนหา
พยานหลัก ฐาน เพื่ อกําหนดตัวแปรในการคนหาพยานหลั ก ฐานของคูความแต ล ะฝายซึ่ง รวมถึ ง
ขอจํากัดในดานจํานวนและขอบเขตในการบันทึกคําพยานไวลวงหนา กฎเกณฑและขอจํากัดในการสง
พยานเอกสารและการจัดตั้งสถานที่เ ก็บ พยานเอกสาร ในบางขั้นตอนของกระบวนการกอนการ
พิจารณา ผูพิพากษาตองประเมินถึงการเปนไปไดในการระงับขอพิพาทและมีคําสั่งใหมีการประชุมเพือ่
ยุติขอพิพาท (settlement conference) ซึ่งผูพิพากษาประจําศาล (magistrate) หรือผูเชี่ยวชาญ
(special master) โดยที่ผูเขารวมนอกจากทนายทั้งสองฝายเทานั้น แตรวมถึงตัวโจทก จําเลย และ
ผูรับมอบอํานาจในการดําเนินคดี ซึ่งมีอํานาจในการระงับขอพิพาทเขารวมในการประชุม เพื่อกําหนด
ทิศทางการระงับขอพิพาท35 ทั้งนี้การจัดการประชุมกอนการสืบพยานเชนวานี้อาจจัดขึ้นในเวลาใดๆ
หลังจากที่มีการยื่นคําคูความทั้งสองฝายไดเสร็จสิ้นลงแลวก็ได แตตองมีขึ้นกอนเริ่มตนสืบพยานใน
ศาลและในการสรุปผลการประชุมทนายของคูความทั้งฝายตองยกรางและลงชื่อในรายงานการประชุม
เกี่ยวกับเรื่องตางๆตามที่ไดตกลงกัน จุดมุงหมายของการวางขอกําหนดดังกลาวนี้ก็เพื่อการเรงการ
พิจารณาคดีและประหยัดคาใชจายในการดําเนินคดีดวยการขจัดเสียซึ่งพยานหลักฐานในเรื่องที่ไมได
เกี่ยวกับประเด็นการโตเถียงอยางแทจริง
ในการประชุมกอนการสืบพยานในศาลอยางนอยตองมีทนายอยางนอยคน
หนึ่งในคณะทนายของคูความแตละฝายมารวมในการประชุมกอนการพิจารณา และตองไดรับมอบ
อํานาจที่จะตัดสินใจยอมรับประเด็นตางๆที่จะมาถกเถียงกันในการประชุมรวมกัน ในกรณีมีเหตุอัน
สมควรศาลก็อาจแจงใหคูความมาปรากฏตัวตอศาลหรืออาจจะโทรศัพทพูดคุยกับคูความโดยตรง
เพื่อที่จะทําความตกลงกันในขอพิพาท36 และในการประชุมครั้งสุดทายจะเปนวันที่ศาลทําการแถลง
ปดกระบวนการกอนการพิจารณาคดี ผูพิพากษาจะเห็นถึงความเปนไปไดที่การพิจารณาคดีจะใชระยะ
เวลานานเทาใดและมีความยุงยากซับซอนมากเพียงใด โดยผูพิพากษาจะกําหนดประเด็นหนาที่นําสืบ
รายละเอียดวิธีก ารเสนอพยานหลัก ฐาน การซักถามและถามคานพยาน รวมถึง การออกคําสั่ง ใน
35
36
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ประเด็นอื่นๆ ซึ่งในวันนี้หากคูความทั้งสองฝายไดทําตามกระบวนการคนหาขอเท็จจริงเสร็จสิ้นแลว ก็
จะเปนประโยชนในการที่ผูพิพากษาจะกําหนดทิศทางและสามารถประเมินไดวาจะหาทางระงับขอ
พิพาทตอไปในทิศทางใด37 ซึ่งแมคดีจะไมสามารถสิ้นสุดไดในชั้นนี้ก็ตาม แตคดีก็ไดผานกระบวนการที่
กลาวมาทั้งหมดนี้จะเปนระเบียบ งายและสะดวกมากขึ้นตอการพิจารณาตอไป38
ในกรณีที่คูความหรือทนายความหรือคูความฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตาม
คําสั่งกอนการพิจารณาหรือไมมีคูความหรือทนายความ หรือคูความฝายใดฝายหนึ่งเขารวมในการ
ประชุมหรือคูความหรือทนายความของคูความไมตระเตรียมในการเขารวมประชุม หากคูความกลาว
อางหรือศาลเห็นเองศาลก็จะออกคําสั่งตามที่เห็นสมควรดังนี39้
1. คําสั่งปฏิเสธ ไมอนุญาตใหคูความฝายที่ฝาฝนคําสั่ง ดําเนินการคัดคาน
ขอเรียกรองหรือขอตอสูของอีกฝายหนึ่ง หรือหามมิใหคูความฝายนั้นนําเสนอพยานหลัก ฐานบาง
ประเด็น
2. คํ าสั่ง ยกคํา คูความทั้ง หมดหรือบางสว นหรือ ระงับ การพิจ ารณาไว
ชั่วคราวจนกวาจะไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งหรือยกฟองทั้งหมดหรือแตบางสวนหรือระงับการพิจารณา
ไวชั่วคราวจนกวาจะไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งหรือยกฟองทั้งหมดหรือแตบางสวนหรือมีคําพิพากษาซึ่ง
ไมเปนคุณกับคูความที่ฝาฝนนั้น
3. คําสั่งละเมิดอํานาจศาล เวนแตเปนการไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับการสงผล
ตรวจสภาพรางกายและจิตใจ
ผูพิพากษาอาจกําหนดใหคูความหรือทนายความของคูความนั้นหรือทั้งคู
ชําระคาใชจายตามสมควรที่เกิดขึ้น เนื่องจากการไมปฏิบัติตนตามกฎ ซึ่งรวมถึงคาทนายความแทน
การออกคําสั่งเชนวานั้นหรือเพิ่มเติมจากคําสั่งเชนวานั้น เวนแตจะเห็นเปนการไมปฏิบัติตนเชนนั้น มี
เหตุอันสมควรและเหตุแหงการกําหนดคาใชจายไมถูกตอง
นอกจากการลงโทษกรณีไมเ ป ดเผยขอ มูล ตามที่ศ าลสั่ง แลว ยัง มีก าร
กระทํากรณีอื่นๆ ที่ผูฝาฝนอาจถูกลงโทษได คือ
ก) กรณีไมเขารวมการบันทึกคําใหการพยานนอกศาล ไมวาจะเปนผูขอให
มีการบันทึกคําใหการนอกศาลหรือผูตองเบิกความนอกศาลไมเขารวม
ข) กรณีไมตอบคําถามในการบันทึกคําใหการพยานนอกศาล
ค) การไมยอมเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด
37
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ง) การไมยอมรับขอเท็จจริง
จ) การไมทําแผนการเปดเผยขอมูลกอนการสืบพยาน40
3.1.1.7 ขอจํากัดในการเปดเผยพยานหลักฐาน
1. เรื่องที่ตองการเปดเผยขอเท็จจริงนั้นตองไมเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์
คุม ครอง ซึ่ง หมายถึง ขอเท็จ จริง นั้นตองไมเ กี่ยวกับ ประเพณีป ฏิบัติซึ่ง เปนเอกสิท ธิ์ คุม ครองตาม
กฎหมายพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับความสัมพันธสวนตัว อาทิเชน ทนายความกับลูกความ แพทยกับ
คนไขหรือบาทหลวงกับผูลางบาป เปนตน หากคูความไดขอเท็จจริงเหลานี้มาศาลก็จะไมรับฟงเปน
พยานหลักฐานและหากศาลรับฟงพยานเหลานี้ก็อาจจะกระทบถึงความปลอดภัยแหงชาติไดดังกลาว
2. ขอเท็จ จริง นั้นจะตองไมเ ปนผลงานของทนายความซึ่งจัดเตรียมไว
สําหรับการดําเนินคดี รวมทั้งการบันทึกสวนตัวเกี่ยวกับการสอบปากคําพยานและมีการรวบรวมความ
คิดเห็นสวนตัวของทนายความผูนั้นไวเพื่อการพิจารณาคดีของตน ซึ่งเอกสารและขอเท็จจริงเหลานั้น
เรียกวา work product
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของสหรัฐอเมริกา ในชวงแรกไมไดกลาวถึง
ขอจํากัดของการสืบเสาะและขอเท็จจริงในเรื่อง work product มากอนตอเมื่อมีคดี Hickman V.
Taylor, 329 u.s. 495,91 L.Ed.451 (1947) เกิดขึ้นจึงไดมีหลักในเรื่องนี้ปรากฏอยู ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง
3. ขอมูลที่จะทําการเปดเผยจะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับประเด็นของคดี
ขอพิพาท ทั้งนี้แมวาขอมูลที่เปดเผยนั้นจะไมสามารถรับฟงเปนพยานในชั้นการพิจารณาคดีไดก็ตาม
แตหากขอมูลนั้นจะนําไปสูการสืบเสาะและคนพบพยานหลักฐานที่สามารถรับฟงได41
แมวาการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) จะเปนกระบวนการซึ่ง
ชวยลดขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล แตก็ยังมีฝายที่ไมเห็นดวยกับหลักการนี้โดยวิจารณ
วาการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) มีขอเสียซึ่งทําใหไมเกิดผลดีกับกระบวนพิจารณาตาม
วัตถุประสงค ขอเสียดังกลาวกอตัวขึ้นจากมุมมองของตัวความเองตอการดําเนินการสืบเสาะและการคนพบ
ขอเท็จจริง (discovery) โดยทนายความเรียกวา discovery abuse โดยสามารถแยกพิจารณาออกไดดังนี้
1. คาใชจายและคาธรรมเนียมวิชาชีพทนายความซึ่งสูงเกินไป เนื่องจากการ
ทํางานที่มากขึ้นหรือเกิดนความจําเปนของทนายความ ในขั้นตอนตางๆ ของการสืบเสาะและการคนพบ
ขอเท็จจริง (excessive discovery of over discovery) โดยตัวความจํายอมตองรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาวโดยไมมีทางโตแยงการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) เปนขั้นตอนที่จะตองดําเนินการ
40
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ตามกฎหมายในประเด็นนี้ที่ยกขึ้นกลาวอาง เนนถึงการขาดจรรยาบรรณในการทํางานของทนายความ ซึ่ง
มุงหาประโยชนจากการทํางานที่มากเกินความจําเปน (ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ) ทําใหกระบวนการสืบเสาะ
และการคนพบขอเท็จจริง (discovery) ตองเสียคาใชจายมากขึ้น อาจจะกลาวไดวาคาใชจายในกระบวนการ
สืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) เปนสิ่งที่ชดเชยสําหรับการลดระยะเวลาของการพิจารณาคดี
ชั้นสืบพยานลงไป42
2. คาใชจายที่สูงขึ้นยอมบีบใหตัวความคํานึงถึงผลชนะหรือแพคดีมากกวา
ความถูกตอง ยุติธรรมซึ่งนําไปสูปญหาการขโมย ซอน ทําลาย ดัดแปลงเอกสารหรือการกลาวขอความเท็จ
หรือปดบังขอเท็จจริงของตัวความในระหวางขั้นตอนการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery)
3. ตัวความที่เปนผูบริหารระดับสูงเริ่มเกิดความเบื่อหนายตอเทคนิคการดําเนิน
กระบวนการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) เนื่องจากคิดวาไดไมเทาเสียหรือไมคุมคาที่ตอง
เสียเวลาการทํางานหรือเสียโอกาสทางธุรกิจของตนไป ซึ่งเมื่อคิดคํานวณจากมุมมองทางธุรกิจแลว ตัว
ความก็จะใหความสนใจแกการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) นอยลงกวาการที่ตนจะตองไป
ศาลเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาซึ่งตนจักพลาดไมไดเลย
4. ตัวความที่ทราบจุดออนตามขอ 2. และขอ 3. ก็จะใชเวลาและคาใชจาย
เปนเครื่องตอรองในการเจรจา โดยเฉพาะในคดีซึ่งไมมีมูลคดีหนาแนนและตัวความที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดอยกวา ยอมตองใชจํานวนคาใชจายในกระบวนการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) เปน
เครื่องชวยในการตัดสินใจวาจะดําเนินคดีตอไปหรือไม อันจะทําใหผูที่มีฐานะทางการเงินดอยกวาจําตองยุติคดี
ไป โดยไมไดรับความเปนธรรมเทาที่ควร
สืบเนื่องจากปญ หาขางตน ศาลจึงตองเขามามีบทบาทเพื่อแกไขปญหา
โดยเนนการกําหนดมาตรการเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินการซึ่งไดแก43
การตัดจํานวนวันดําเนินการ โดยศาลจะกําหนดเรงการการสืบเสาะ และการ
คนพบขอเท็จจริง (discovery) ในทุกๆคดี คําสั่งนี้จะบีบใหทนายความตองดําเนินการสืบเสาะ และการ
คนพบขอเท็จจริง (discovery) ในแนวทางที่ถูกตองและจะไมเกิดผลเสียหรือผลกระทบตอวิชาชีพหรือ
ชื่อเสียงของตน เพราะเมื่อศาลมีคําสั่งแลว ทนายความจะตองเขาดําเนินการใหสอดคลองกับคําสั่ง
โดยเร็วที่สุด และหากขอเท็จจริงปรากฏวา ทนายความหลีกเลี่ยงที่จะเรงดําเนิน การสืบเสาะและการ
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คนพบขอเท็จจริง (discovery) โดยไมมีเหตุอันควรแลว ทนายความผูนั้นอาจถูกลงโทษในฐานกระทําผิด
ตอวิชาชีพ44
มาตรการที่ศาลเรียกพบเพื่อขอความคืบหนา รวมทั้งการประชุมกอนการ
สืบพยานในศาล โดยศาลอาจมีคําสั่ง ดวนใหทนายความเขาพบหรือมาที่ศาลเปนการดวน เพื่อขอ
ทราบความคืบ หนาของการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) และกําชับใหตัวความและ
ทนายความดําเนินการสืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) ตอไปจนเสร็จสมบูรณ โดยคํานึงถึง
เวลาและคาใชจายหรือหาทางยุติเรื่องราวระหวางกัน หากพบเห็นขอเท็จจริงที่ปรากฏออกมาจากการ
สืบเสาะและการคนพบขอเท็จจริง (discovery) ที่ผานมาวาตนเสียเปรียบในทางคดี
3.1.2 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศฝรั่งเศสในระบบไตสวน
ประเทศฝรั่งเศสไมมีกระบวนการเปดเผยพยานกอนสืบพยานหลักฐานแต ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดกําหนดบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูพิพากษา ในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาไวชัดเจน แตก็ยังคงหลักการพื้นฐานเดิมของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงคือ
"หลักความประสงคของคูความ" (le principe dispositif) คือ การฟองคดีจะเริ่มจากการเรียกรองสิทธิ
ของโจทกมิใชโดยการริเริ่มของศาล นอกจากนั้นคูความมีสิทธิในการยุติคดีโดยสมัครใจ การถอนฟอง
การยอมรับ หรือการตกลงประนีประนอมยอมความกัน เปนไปตามความประสงคของคูความ แตคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถจะยุติหรือแกไขการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ โดยฝายเดียวไดหากวามีผล
เปนการเสียหาย หรื อไมไดรับความยินยอมจากคูความอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนหลักพื้นฐานของกระบวน
พิจารณาแบบกลาวหา โดยมีแนวความคิดที่จะผสมผสานหลักกฎหมายทั้งสองดังกลาวขางตนไวดวยกัน
ในประมวลกฎหมาย โดยสวนหนึ่งไดปลอยใหเปนสิทธิของคูความในขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเริ่มตนคดี
และการดําเนินการกระบวนพิจารณา สวนผูพิพากษามีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลใหการดําเนิน
กระบวนพิจารณาเปนไปไดโดยความเรียบรอย กฎหมายฉบับตอมาที่ไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายนี้
ก็มีลักษณะไปในทํานองเพิ่มอํานาจของผูพิพากษาและยกเลิกบทบัญญัติที่เปนสาเหตุทําใหการดําเนิน
กระบวนพิจารณาตองลาชา โดยเฉพาะบทบาทและซึ่งเปนหลักพื้นฐานของกระบวนพิจารณาแบบกลาวหา
หนาที่ของผู พิพากษาที่ ทําหนาที่เป นผู รวบรวมขอเท็ จจริ งของคดีและสั่ งการต างๆที่เ กี่ยวกับ การ
ดําเนินคดีที่เรียกวา JME ผูพิพากษาดังกลาวมีบทบาทสําคัญที่จะกําหนดระยะเวลาตางๆในการที่คูความ
จะเสนอขอเท็จจริงตอศาล เพื่อใหขอเท็จจริงดังกลาวพรอมที่จะดําเนินการพิจารณาและพิพากษาโดย
องคคณะผูพิพากษา ซึ่งไดแก อํานาจในการควบคุมใหมีการสงเอกสารตางๆ รวมทั้งคําคูความระหวางคูความ
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และตอศาล อํานาจในการมีคําสั่งตางๆในการดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาโดยองคคณะ
ผูพิพากษา ในการดําเนินกระบวนพิจารณา รวมทั้งมาตรการหรือวิธีการตางๆที่เกี่ยวกับการคนหาความ
เปนจริงหรือความชัดเจนของขอเท็จจริงซึ่งเปนปญหาของคดี (les measures d'instruction) และอํานาจ
ในการสั่งปดการพิจารณาในชั้นรวบรวมขอเท็จจริง อํานาจตางๆดังกลาวของ JME มีสวนชวยใหการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นรวบรวมขอเท็จจริงของคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว
3.1.2.1 หลักการทั่วไป
ในประเทศฝรั่งเศสไมมีขั้นตอนการพิจารณาคดี (trial) ในความหมายเดียวกับ
ประเทศที่ใชร ะบบกฎหมายคอมมอนลอว45 แนวคิดในสมัยแรกๆ การดําเนินกระบวนวิธีพิจารณา
ความแพง ฝรั่ง เศสที่ปรากฏในระบบกฎหมาย เชน พระราชกําหนดของโกแบรท ค.ศ. 1667 หรือ
ประมวลกฎหมายนโปเลียนฉบับ ค.ศ. 1806 ยังเปนระบบที่มีลักษณะคอนไปในทางแบบกลาวหา
กระบวนการพิจารณาขึ้นอยูกับ การริเริ่ม ของคูความแตเ พียงฝายเดียว แมวาจะมีบทบัญ ญัติบ าง
ประการที่กําหนดใหเปนอํานาจของผูพิพากษาในการควบคุมดูแลการดําเนินกระบวนพิจารณาก็ตาม
แตในทางปฏิบัติศาลจะไมเขามามีสวนรวมในการรวบรวมขอเท็จ จริงของคดีและจะมีคําสั่ง ตางๆ
เกี่ยวกับ กระบวนพิจ ารณาเฉพาะกรณีที่คูความไดรองขอเทานั้น มีนอยครั้งที่ศาลจะมีคําสั่งตามที่
เห็นสมควรดวยตนเองและตามความเปนจริงแลวคดีจะเขาสูการพิจารณาพิพากษาคดีขององคคณะ
ผูพิพากษาเจาของคดีก็ตอเมื่อคูความฝายที่มีความกระตือรือรนใหมีการพิจารณาและพิพากษาคดีเห็น
วาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอแลว จึงไดรองขอใหมีการพิจารณาและพิพากษาคดีโดยองคคณะผูพิพากษา
ขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวา คูความมีบทบาทเกี่ยวกับการดําเนินคดีทั้งใน
สวนสาระของคดีและการดําเนินกระบวนพิจารณา ผูพิพากษาเพียงแตพิจารณาขออางและขอโตแยงที่
คูความเสนอมาวาฝายใดจะมีเหตุผลนาเชื่อถือมากกวากันเทานั้น ซึ่งเกิดจากการไดรับอิทธิพลจาก
แนวความคิดที่วา ผูพิพากษาไมควรเขาไปยุงเกี่ยวกับเรื่องที่เปนผลประโยชนของเอกชน
ต อ มาเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ในศตวรรษที่ 20 เพราะการที่
ผูพิพากษาไมมีบทบาท ในเชิงรุกเนื่องจากถูกจํากัดอํานาจในการสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนิน
กระบวนการพิจารณา มีผลทําใหคดีเกิดความลาชาในการดําเนินกระบวนพิจารณาในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด คูความฝายที่สุจริตจึงไดรับความเสียหายหรือเสียเปรียบคูความฝายที่มีเจตนาประวิง
คดี ปญหาดังกลาวทําใหมีการพัฒนาแนวคิดใหมในศตวรรษที่ 20 วาความยุติธรรมทางแพงเปนรัฐ
บริการอยางหนึ่งกฎหมายของประเทศตางๆ เชน ประมวลกฎหมายของเยอรมันใน ค.ศ. 1877 และ
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ประมวลกฎหมายของออสเตรีย ค.ศ. 1895 ไดเริ่มกําหนดขั้นตอนของกระบวนพิจารณาซึ่งมีลักษณะคอยไปทาง
แบบไตสวนมากขึ้น กฎหมายดังกลาวมีอิทธิพลตอฝรั่งเศสอยางมาก
ในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1935 มีการตรารัฐกฤษฎีกา กําหนดใหมีผูพิพากษาที่มี
บทบาทในการควบคุมติดตามการดําเนินกระบวนพิจารณาที่เรียกวา “le judge chargé de suivre
la procédure” แตไมประสบความสําเร็จในการบังคับใช เนื่องจากผูมีสวนรวมในการปฏิบัติบังคับใช
กฎหมาย คือ ผูพิพากษาและคูความไมใหความรวมมือ ตอมามีรัฐกฤษฎีกาฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม
ค.ศ. 1958 และฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1965 กําหนดใหมีผูพิพากษาซึ่งเรียกวา le judge des
mises en état ในศาลบางศาล ตอมาเปลี่ยนเปน le judge de la mise en état (JME) ซึ่ง
กําหนดใหศาลอื่นๆ จะตองมีผูพิพากษาดังกลาวปฏิบัติหนาที่ ในที่ สุดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงฉบับใหม ค.ศ. 1975 ซึ่งตราขึ้นโดยรัฐกฤษฎีกาที่ 75-1123 ลงวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1975
ไดกําหนดหลักการใหมีผูพิพากษาที่มีบทบาทในการควบคุมติดตามการดําเนินกระบวนพิจารณาเอาไว
ดวย46
3.1.2.2 วิธีการเปดเผยพยานหลักฐาน
1. รูป แบบของวิธีพิจ ารณาความแพง คดีจ ะเริ่ม ตนโดยการที่โ จทกสง
หมายเรียกใหแกจําเลย โดยพนักงานสงหมาย ซึ่งหมายเรียกดังกลาวมีผลเทากับเปนคําฟองของโจทก
โจทกจึงจําตองจัดการใหจําเลยอยูในสภาพที่พรอมจะตอสูคดีได โดยตองทําใหคูความอีกฝายหนึ่งมี
โอกาสทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของตน ซึ่งเปนไปตามหลักการเผชิญหนาของคูความหรือหลักฟง
ความทุกฝาย47 ดังนั้นในหมายเรียกจะตองระบุรายละเอียดตางๆ ใหไดรายละเอียดพอสมควร เชน
ระบุขอความเกี่ยวกับวัน เดือน ปของการออกหมายเรียก ชื่อ นามสกุล อาชีพและภูมิลําเนาของโจทก
และจําเลย เรื่องที่ฟอง เหตุและพฤติการณที่ฟอง ชื่อศาลที่จะพิจารณาคดี การแตงตั้งทนายความของ
46

ธิรพันธ รัศมีทัต, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส, (พระนคร : โรงพิมพ บํารุงนุกูลกิจ,
2508), น.11.
47
หลักการเผชิญหนาของคูความหรือรับฟงพยานหลักฐานทุกฝายนั้นเปนหนึ่งใน golden
rules หรือหลักการพิจารณาทั่วไปอยางหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความโดยมีเหตุเนื่องมาจากวา
ขอพิจารณาในคดีมีขอพิพาทนั้นเปนผลที่เกิดจากการเผชิญหนากันของคูความในคดี โดยวิธีการนํา
ขออางหรือขอตอสูตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ มาแสดงตอศาลโดยอิสระกรณีจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง ที่คูความทุก ฝายจะตองมีโ อกาสไดท ราบขอ เท็จ จริง ที่เ ปนขออางหรือขอตอสูตลอดจนพยาน
หลักฐานตางๆ ของคูความอีกฝายหนึ่งและมีโอกาสโตแยงตอสูทุกประเด็นของคดีที่ไดมีการพิจารณา
กันซึ่งสิทธิตางๆ เหลานี้อาจเรียกไดวา “หลักการตอสูคดีโดยอิสระ” (le principe de la liverté da
la défense)
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โจทกเปนตน ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนสงหมายเรียกและเมื่อระยะเวลาที่กําหนดใหจําเลยแตงตั้ง
ทนายความไดผานพนไปแลว ทนายความฝายโจทกจะเสนอคําฟองแกศาล โดยนํามายื่นตอพนักงาน
เจาหนาที่ศาลที่เรียกวา greffier เพื่อดําเนินการตอไป
การดําเนินกระบวนพิจารณาความแพงในศาลชั้นตนฝรั่งเศส จะเริ่มตน
ตั้งแตโจทกสงคําฟองใหแกจําเลย โดยพนักงานสงหมายจะเปนผูสงคําฟองใหแกจําเลยสําหรับเนื้อหา
ในคําฟองมีดังตอไปนี้
1. วัน เดือน ป
2. ชื่อ นามสกุล อาชีพ ภูมิลําเนา สัญชาติและวัน เดือน ป และสถานที่
เกิดสําหรับกรณีที่โจทกเปนบุคคลธรรมดา หากเปนกรณีที่โจทกเปนนิติบุคคลจะประกอบดวยชื่อ
สํานักงานที่จดทะเบียนและผูแทนทางกฎหมาย
3. ชื่อนามสกุล ที่อยู และลายมือชื่อพนักงานสงหมาย
4. ชื่อนามสกุล และภูมิลําเนาหรือสํานักงานที่จดทะเบียนของจําเลย
5. ชื่อศาลที่จะพิจารณาพิพากษาคดี
6. ขอความเกี่ยวกับขอเท็จจริงและมูลเหตุแหงการฟองรองคดี
นอกจากบทบัญญัติเฉพาะดังกลาวแลวตามมาตรา 1548 ไดวางหลักทั่วไป
โดยกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องหนาที่ ในการที่จ ะใหคู ความอีก ฝายหนึ่ง มี โ อกาสได ท ราบ
รายละเอียดตางๆ ของคดี ทั้งนี้เพื่อใหคูความอีกฝายหนึ่งโตแยงไดดังนี้
ประการแรก ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขออางหรือขอตอสูทั้งที่เปนขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่คูความแตละฝายไดยกขึ้นเปนขอสนับสนุนขอหาหรือขอตอสูของตน
ประการที่สอง มาตรา 15 ไดวางหลักทั่วไปตอไปวาคูความจะตองดําเนินการ
ใหคูความแตละฝายมีโอกาสไดทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ ที่ตนไดเสนอเขาสู
คดี พยานหลักฐานดังกลาวไมวาจะเปนวัตถุ เอกสารหรือในลักษณะดวยวาจาที่คูความประสงคใหศาล
เชื่อ ตามขอกลาวอางหรือขอตอสูของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงคําคูความตางๆ และพยานเอกสาร
ที่ไดเสนอตอศาล มีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือไม49
48

Article 15 The parties shall be held to make known in due time to each
other the set of facts giving rise to their claim, the items of evidence they shall
produce and points of law they shall rely upon so that each of them shall be in a
position to prepare his case.
49
พรพักตร สถิตเวโรจน และคณะ, การเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานในคดีแพง :
กรณีศึกษาเฉพาะประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
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ขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพง
เมื่อโจทกนําคดีมาฟองตอศาล ผูพิพากษาหัวหนาศาลจะพิจารณาจายคดี
ไปตามแผนกหรือองคคณะตางๆ ซึ่งผูพิพากษาหัวหนาแผนกจะเรียกทนายความของคูความมาศาลใน
วันนัดพิจารณาครั้ง แรก เพื่อพิจารณาวาเอกสารและขอเท็จ จริงในสํานวนคดีมีครบถวนเพียงพอ
หรือไม และมีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีการพิจารณาในชั้ นรวบรวมขอมูลและเอกสารในคดีโดย
ผูพิพากษาคนเดียวที่เรียกวา ผูพิพากษาเจาของสํานวน หรือ JME กอนที่จะมีการพิจารณาคดีโดยองค
คณะผูพิพากษาหรือไม
ในการสืบ พยานนั้น ผูพิพากษาซึ่ง มีห นาที่ สืบ พยาน มีบ ทบาทในการ
ซัก ถามพยานในประเด็นตางๆ ที่เ ห็นว าจะชวยใหองคคณะผูพิพากษาไดรับ ทราบถึงขอเท็จ จริง ที่
จําเปนโดยครบถวนหรือซัก ถามพยานที่คูความไดเ สนอแนะ การซักถามพยานจึงเปนอํานาจโดย
เด็ดขาดของศาลแตเพียงผูเดียว และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 214
วรรคหนึ่ง ยังไดบัญญัติหามมิใหคูความพูดสอดแทรกในระหวางที่พยานเบิกความหรือหามคูความ
ซักถามพยานโดยตรง หรือกระทําการใดๆ ที่จะทําใหมีอิทธิพลตอพยาน โดยกฎหมายมีเจตนารมณที่
ตองการจะหลีกเลี่ยงไมใหพยานถูกขัดขวางหรือรบกวน โดยการขัดจังหวะของคูความหรือโดยการตั้ง
คําถามที่อาจจะทําใหพยานหลงเขาใจประเด็นโดยผิดพลาด คูความที่ฝาฝนอาจถูกศาลสั่งขับไลออก
จากศาลได ศาลจึงมีบทบาทในเชิงรุกในการซักถามพยาน แตก็มิไดเปนการตัดสิทธิคูความโดยเด็ดขาด
เพราะมาตรา 214 วรรคสอง บัญญัติวา ภายหลังจากที่พยานไดใหการเสร็จสิ้นแลว คูความสามารถที่
จะเสนอใหศาลสอบถามพยานในบางประเด็นได แตก็ขึ้นอยูกับ ดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาวา
คําถามดังกลาวเกี่ยวกับประเด็นหรือไมและศาลอาจจะปฏิเสธไมถามพยานก็ได50
ผูพิพากษาที่มีหนาที่ในการซักถามพยานโดยหลักแลวเปนหนาที่ขององค
คณะผูพิพากษาเจาของสํานวน เพื่อที่จะไดสามารถรับรูขอเท็จจริงโดยตรงและสังเกตเห็นอากัปกิริยา
ของพยานในขณะเบิกความเพื่อชวยในการประกอบการวินิจฉัยคดี แตในทางปฏิบัตินั้นอาจกอใหเกิด
ความไมสะดวกในการที่จะใหผูพิพากษาทั้งองคคณะจะตองมาสืบพยานดวยตนเอง ซึ่งในบางครั้งการ
สืบพยานก็ไมไดกอใหเกิดประโยชนสําหรับคดีมากนักและเสียเวลาโดยไมจําเปน ดังนั้นจึงเกิดความคิด
ใหผูพิพากษาคนเดียวเปนผูสืบพยานโดยเจาหนาที่ศาลเปนผูบันทึกคําเบิกความไวและจัดทํารายงาน
ระบบการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน, รายงานผลการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมสํานักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.), น.15.
50
วรรณชัย บุญบํารุง, “การสืบพยานบุคคลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฝรั่งเศส :
ตัวอยางของกระบวนพิจารณาที่คอนไปทางแบบไตสวน,” เลมที่ 1 ดุล พาห 47 น.67 (มกราคมเมษายน 2543).
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การสืบพยานเสนอองคคณะผูพิพากษาตอไป ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส
มาตรา 225 ไดกําหนดวิธีการเลือกผูพิพากษาที่จะทําหนาที่สืบพยานไว 3 วิธีคือ51
1. กํ าหนดให องค คณะผู พิ พากษาเป นผู สื บ พยานในกรณี ที่เ ห็ นว าการ
สืบพยานบุคคลเปนประเด็นสําคัญแหงคดี
2. กําหนดใหผูพิพากษาคนเดียวซึ่งเปนองคคณะผูพิพากษาเปนผูสืบพยาน
ซึ่งเรียกผูพิพากษาคนเดียวที่ทําหนาที่นี้วา le juge commissaire หรือ le juge commis ผูพิพากษาคน
เดียวนี้เปนหนึ่งในองคคณะผูพิพากษาที่จะสามารถอธิบายหรือตั้งขอสังเกตตอผูพิพากษาคนอื่นๆ ในองค
คณะพิจารณาพิพากษาไดดี
3. กําหนดใหมีการเลือกผูพิพากษาคนอื่นในศาลเดียวกันเปนผูที่ทําหนาที่ใน
การสืบพยาน ในกรณีที่องคคณะผูพิพากษาไมสามารถสืบพยานได หรืออาจมีการสงประเด็นไปใหศาลอื่น
เปนผูสืบพยานบุคคลแทนได
กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ ง ของฝรั่ ง เศสไดกํ า หนดบทบาทให กั บ
ผูพิพากษาประเภทหนึ่งซึ่งเรียกวา “le juge de la mise en état” (JME) หรือที่เรียกวา preparatory
judge52 มีอํานาจหนาที่รวบรวมขอมูลและเอกสารของคดี อันจะทําใหคดีอยูในสภาพที่พรอมที่จะทํา
การพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีโดยองคคณะผูพิพากษา53 นอกจากนั้นยังชวยในการเริ่มตั้งทิศทางของคดี
ตั้งแตเริ่มตนดวย54 และเปนหลักประกันวาคูความจะไมประวิงการพิจารณาและยังเปนการทําใหเกิด
ความเทาเทียมกันในการตอสูคดี55 โดยมีการเริ่มใชวิธีการดังกลาวมาตั้งแต พ.ศ. 2508 จนกระทั่งไดมี
การบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใน พ.ศ. 2514-2515 คือ ผูพิพากษาประจํา
แผนกหรือคณะที่รับผิดชอบคดีซึ่งแตละแผนกหรือแตละคณะจะมี JME คือ ผูพิพากษาประจําแผนก
หรือคณะที่รับ ผิดชอบคดีซึ่ง แตละแผนกหรือแตละคณะจะมี JME หลายคนและผูพิพากษาหัวหนา
51
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แผนกหรือคณะจะเปนผูกําหนดวา JME คนใดที่จะรับผิดชอบคดีใด การดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ชั้นนี้ โดยหลักเปนหนาที่ของคูความที่จะตองกลาวอางขอกลาวหาหรือขอตอสูนั้น คําขอตางๆ และ
ประเด็นขอพิพาทแหงคดีใหศาลทราบซึ่งรายละเอียดดังกลาวจะตองระบุไวในคําคูความ
ในสวนของ JME นั้น คดีทุกคดีไมไดถูกสงเขาสูการพิจารณาพิพากษาคดี
ขององคคณะผูพิพากษาในทันที56 แตจะตองเขาสูการพิจารณาของ JME เสียกอน โดย JME จะเปน
ผูควบคุมดูแลใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นนี้เปนไปโดยถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
สงคําคูความและพยานเอกสารตางๆ ของคูความ
2. อํานาจของผูพิพากษาและสิทธิของคูความในกระบวนพิจารณา ตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส อํานาจหนาที่ของผูพิพากษา JME ที่เปนสวนสําคัญในการ
ชวยสนับสนุน รวบรวมขอมูลและเอกสารของคดี มี 6 ประการ คือ
1) อํานาจในการรับฟงคูความและประนีประนอมขอพิพาท ซึ่งตองกระทํา
ตอหนาคูความอีกฝายหนึ่ง เวนแตวาเมื่อคูความอีกฝายหนึ่งนั้นไดรับหมายเรียกแลวไมมาศาล ทั้งนี้
เพื่อที่ JME จะไดสอบถามและรับฟงขอเท็จจริงโดยตรงจากคูความ เพื่อพิจารณาประกอบกับคูความ
และพยานเอกสาร และผูรางกฎหมายยังเล็งเห็นวา การดําเนินการดังกลาวอาจเปนชองทางใหคูความ
ไดมีโอกาสที่จะประนีประนอมยอมความกันในที่สุด นอกจากนี้ JME ยังมีอํานาจที่จะฟงคําชี้แจงของ
ตัวความโดยตรง รวมทั้งผูแทนของตัวความดวย
2) อํานาจในการรวบรวมขอมูลและเอกสารของคดีใหเปนไปโดยเรียบรอย
หรืออํานาจในการสืบสวนตางๆ ที่เกี่ยวกับคดี กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศฝรั่งเศส
ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา ควรจะทําใหเกิดความยุติธรรมมากที่สุด ดังนั้นผูพิพากษาของฝรั่งเศสจึงมีอํานาจ
ที่จะคนหาความจริงไดดวยตนเอง โดยการสืบสวนขอเท็จจริงตางๆ รวมถึงคนหาพยานหลักฐานไมเฉพาะ
พยานหลักฐานที่คูความสงมาในคดีเทานั้น อํานาจสืบสวนของผูพิพากษาทําใหผูพิพากษาสามารถทีจ่ ะ
ถามคําถามหรือตั้ง ผูเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะสืบสวนขอเท็จจริงตางๆ ที่จ ะตองอาศัยความรูเปนพิเศษ
นอกจากนั้นยังมีอํานาจที่จะสั่งคูความใหมาปรากฏตัวตอหนาศาล เพื่อตอบคําถามหรือสอบสวนพยาน
มาตรการสืบสวนแตละอยางจะทําโดยคําสั่งของศาลภายใตขอกําหนดและขออางอิง ซึ่งรวมถึงกําหนด
วันและเวลาที่จะมีการสืบสวนและการจํากัดเวลาที่จะแลวเสร็จ รายงานการสืบสวนนั้นจะตองสรุป
รวมอยูในสํานวนคดีและสงใหแกคูความแตละฝายเพื่อใหรูถึงขอเท็จจริงในคดีของอีกฝายหนึ่งที่จะ
นํามาสูศาล57 สรุปไดวาผูพิพากษา JME มีอํานาจที่จะสืบสวนเกี่ยวกับคดี เชน ไปเผชิญสืบตรวจสอบ
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วัตถุพยานหรือสั่ง ใหพยานผูเชี่ยวชาญทําความเห็น รวมถึงสามารถจะตรวจสอบคูความและพยาน
ตางๆ ไดดวย
3) อํานาจในการสืบสวนสวนบุคคลของผูพิพากษา การสืบสวนสวนบุคคล
ของผูพิพากษา มีเจตนารมณที่จ ะใหอํานาจแกผูพิพากษาที่จะไดรับความรูเปนการสวนตัวสําหรับ
ขอเท็จจริงที่พิพาท ผูพิพากษาสามารถที่จะคนหาขอเท็จจริงในเรื่องนี้ได กระบวนการนี้ใหแนวทางแก
ผูพิพากษาที่จ ะไดรับ ความรูดวยตนเองในแงมุม ของคดีโ ดยไมจําเปนจะตองพึ่ง พาความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ กระบวนการนี้สามารถนําไปใชไดในทุกคดีที่การตรวจสอบวัตถุสิ่งของหรือสมมติฐานตางๆ
อาจจะชวยในการแกปญหาหรือใหเกิดความชัดเจนในคดีไดภายใตกระบวนการนี้ผูพิพากษาสามารถที่
จะไปดูการสาธิตในคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดไดเปนตน ถาความรูพิเศษนั้นมีความจําเปนเพื่อคนหา
ความจริง ผูพิพากษาหรือศาลอาจมีคําสั่งใหตั้งผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ ก็ได และ
เพื่อใหเ กิดความสมบูร ณ ผูพิพากษาก็มีสิท ธิที่จ ะพูดคุยกับ บุคคลอื่นๆ อีก เมื่อสืบ สวนเสร็จ แลว
ผูพิพากษา JME จะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงกอนการพิจารณาโดยวิธีอื่นๆ ตอไป58
สําหรับในเรื่องพยานหลักฐานนั้น หากคูความฝายใดอางอิงพยานเอกสาร
ใด จะตองเปดโอกาสใหคูความอีกฝายหนึ่งไดตรวจสอบพยานเอกสาร คูความอีกฝายหนึ่งอาจรอง
ขอใหศาลสั่งได ซึ่งอยูในดุลพินิจของศาลวาจะอนุญาตหรือไมก็ได คําสั่งของศาลดังกลาวเปนคําสั่ง
ระหวางพิจารณาตองหามอุทธรณในทันที คําสั่งของศาลดังกลาวจะกําหนดระยะเวลาและคาปรับใน
กรณีมีการฝาฝนคําสั่งและศาลอาจปฏิเสธไมยอมรับฟงพยานเอกสารที่ไมไดแลกเปลี่ยนกันภายในเวลา
อันสมควรได นอกจากนั้นผูพิพากษา JME ยังมีอํานาจที่จะมีคําสั่งใหรวมการพิจารณาเขากับคดีอื่นที่
เกี่ยวของ หรือแยกคดีออกเปนหลายคดีหรือมีคําพิพากษาเกี่ยวกับการสิ้นสุดของคดี เชน การทิ้งฟอง
การประนีประนอมยอมความ เปนตน (มาตรา 766 และมาตรา 769)59
4) อํานาจในการสั่ง ใหคูความมาปรากฏตัวตอหนาศาล มาตรการนี้เปน
มาตรการที่คลายกับมาตรการสืบสวนอื่นๆ การปรากฏตัวของคูความจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อศาลมีคําสั่ง
หรืออาจกลาวไดวาในกฎหมายฝรั่งเศสไมมีกฎเกณฑใดที่บังคับใหคูความมาปรากฏตัวตอหนาศาลโดย
ไมมีคําสั่งศาล ผูพิพากษา JME มีอํานาจที่จะเรียกทนายความของคูความใหม าศาลเพื่อสอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่สนับสนุนขอตอสูหรือขอกลาวหาที่คูความไมไดยกขึ้น
เพื่อใหอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่จําเปนตอการพิพากษาคดีหรือมีคําสั่ งให
คูความนําตนฉบับพยานเอกสารมาแสดงหรือเพียงแตสงสําเนามา นอกจากนี้ยังมีอํานาจสั่งใหคูความ
เรียกบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของเขามาเปนคูความ ถาหาก JME เห็นวาเปนการจําเปนตอการพิพากษา
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คดี การสั่งการดังกลาว JME จะกําหนดระยะเวลาใหคูความปฏิบัติ โดยคํานึงถึงลักษณะความเรงดวน
หรือความยากงายของการปฏิบัตินั้น และอาจมีการขยายระยะเวลาได หากคูความไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา JME อาจมีคําสั่งใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นรวบรวม
ขอมูลและเอกสารสิ้นสุดลง ซึ่งจะมีผลทําใหคูความไมสามารถยื่นพยานเอกสารหรือขอกลาวหาหรือ
ขอตอสูอื่นๆ ไดอีก
สําหรับความมุงหมายของการเชิญคูความใหมาปรากฏตัวตอศาล ก็เพื่อให
ผูพิพากษาไดรับคําตอบตางๆ ที่ตองการ โดยคําถามตางๆ จะถูกเตรียมไวลวงหนาโดยผูพิพากษาเอง
หรือโดยคูความทั้งสองฝายอาจจะสงบัญชีรายการคําถามที่ศาลอาจจะใชถามแกคูความฝายตรงขาม
คูความจะไมไดรับอนุญาตใหตอบคําถามโดยอานเอกสาร ซึ่งกฎเกณฑนี้มีไวเพื่อเปนการประกันวาจะ
ไดรับคําตอบในทันทีทันใด สวนน้ําหนักของคําตอบของคูความนั้นผูพิพากษาจะเปนผูประเมินและ
ผูพิพากษายังมีสิทธิที่จะอางกฎหมายในกรณีที่คูความปฏิเสธไมตอบหรือไมใหความรวมมือในการตอบ
คําถามนั้นได และไมวาผลจะเปนอยางไรคูความแตล ะฝายก็จะไดรับสําเนารายงานสรุป ของการ
พิจารณาแบบนี้ดวย60
5) อํานาจในการสั่งปดการพิจารณาคดีในชั้นรวบรวมขอมูลและเอกสาร
ของคดี การสั่งปดการพิจารณาในชั้นรวบรวมขอมูลและเอกสารของคดีโดยผูพิพากษา JME นี้มีไดใน
2 กรณีดังนี้
1. เมื่อ JME พิจารณาเห็นวาขอมูลและเอกสารที่จําเปนตอการพิจารณา
พิพากษาคดีครบถวนแลว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ สํานวนคดีพรอมที่จะทําการพิพากษาได JME จะ
มีคํ าสั่ ง ป ดการพิจ ารณาในชั้น รวบรวมข อมู ล และเอกสารของคดี และส ง สํ านวนไปยัง องคค ณะ
ผูพิพากษาที่เปนเจาของสํานวนเพื่อเปดโอกาสใหทนายความของคูความไดทําการแถลงดวยวาจา
เกี่ยวกับ ประเด็นขอ พิพาทตอหนาองคคณะผูพิพากษาตามวัน เวลา ที่ผูพิ พากษาหัวหนาศาลได
กําหนด
2. เปนกรณีที่มีลัก ษณะเปนการลงโทษคูความฝายที่ไมดําเนินกระบวน
พิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนด โดย JME อาจมีคําสั่งดังกลาวเองหรือโดยคูความอีกฝายหนึ่งรอง
ขอ แลวสงสํานวนไปยังองคคณะผูพิพากษาที่เปนเจาของสํานวน แตในกรณีที่คูความอีกฝายหนึ่งรอง
ขอ หาก JME จะปฏิเสธคํารองขอจะตองทําในรูปคําสั่งโดยมีเหตุผลประกอบคําสั่ง ซึ่งคําสั่งในกรณี
หลังนี้ตองหามอุทธรณ อยางไรก็ดีก็มีขอยกเวนตามมาตรา 776 (3) ที่สามารถอุทธรณได แตถาเปน
กรณีที่คูความทั้งสองฝายไมดําเนินกระบวนการพิจารณาอยางใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด
60
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แลว กรณีเห็นไดวาคดีจะไมสามารถอยูในสภาพที่จะทําการพิพากษาได ในกรณีนี้ JME อาจมีคําสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยมีเหตุผลประกอบคําสั่งดังกลาวตองหามอุทธรณ แตกอนที่
JME จะมีคําสั่งจะตองแจงใหทนายความของคูความทราบเสียกอน
กฎหมายหามอุทธรณคําสั่งปดการพิจารณาดังกลาวของ JME แตเคยมีคํา
พิพากษาฎีกา วินิจฉัยวาหากคําสั่งปดการพิจารณาของ JME มีผลเปนการกระทบตอสิทธิการตอสูคดี
ของคูความ ในกรณีนี้สามารถอุทธรณคําสั่งดังกลาวได
คําสั่งปดการพิจารณาในชั้นรวบรวมขอมูลและเอกสารของคดีนี้มีความสําคัญ
อยางมากในกระบวนพิจารณา โดยภายหลังจากที่ JME ไดมีคําสั่งดังกลาวแลว คูความไมสามารถที่จะ
ยื่นขอตอสูห รือขอกลาวหา รวมทั้งพยานตางๆ เขาสูก ารพิจารณาไดอีก การที่ก ฎหมายไดกําหนด
หลักการนี้ไว ก็เพื่อเปนการปองกันไมใหคูความพยายามที่จะประวิงเวลาในการพิจารณาคดีและเพื่อ
เรงรัดใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว
แตอยางไรก็ตาม การใชหลักการดังกลาวโดยเครงครัดอาจจะเปนผลเสียได
กฎหมายจึงกําหนดขอยกเวนใหมีการดําเนินกระบวนพิจารณาดังตอไปนี้ ภายหลังที่ JME ไดมีคําสั่งดังกลาว
แลวไดแก คํารองสอดเขามาในคดีโดยสมัครใจของบุคคลอื่นนอกจากคูความ คํารองขอเกี่ยวกับคาเชา
คางวดผอนสงชําระหนี้ ดอกเบี้ยและดอกผลอื่น รวมทั้งคาใชจายของทนายความที่เกิดขึ้น ภายหลัง
คําสั่งปดการพิจารณาและคํานวณถึงเวลากอนที่จะเริ่มกระบวนพิจารณาในชั้นองคคณะผูพิพากษา
เจาของสํานวน61
6) มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนคําสั่งปดการพิจารณา ในบางกรณีอาจมี
การเพิกถอนคําสั่งปดการพิจารณาดังกลาวของ JME ได ซึ่งการเพิกถอนคําสั่งปดการพิจารณานี้อาจ
ทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมาได ดังนั้นกฎหมายจึ งไดกําหนดเหตุดังกลาวไวคอนขางเครงครัด
เนื่องจากเปนบทยกเวน โดยกําหนดวาคําสั่งดังกลาวอาจถูกเพิกถอนได ในกรณีที่ JME หรือผูพิพากษาใน
องคคณะเจาของคดีพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอยางยิ่ง เชน มีขอเท็จจริงเกิดขึ้นใหมซึ่งจะมีผลทําให
ประเด็นแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป แตสําหรับกรณีที่มีการแตงตั้งทนายความภายหลังจากที่ JME มีคําสั่ง
ปดการพิจารณาดังกลาวนั้น ไมถือวาเปนเหตุจําเปนในตัวเองที่จะขอใหเพิกถอนคําสั่ง สวนในกรณีที่มี
คํารองสอดโดยสมัครใจของบุคคลภายนอกคดีนั้น คําสั่งดังกลาวจะถูกเพิกถอนไดก็ตอเมื่อเปนกรณีที่
องคคณะผูพิพากษาเจาของคดีไมสามารถที่จะทําการพิพากษาคดีไดทุกประเด็น เชน การรองสอดที่
ทําใหเกิดประเด็นขึ้นใหม ซึ่งจะตองทําการรวบรวมขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมโดย JME นอกจากนี้เพื่อเปนการ
หลีกเลี่ยงความพยายามที่อาจจะมีการรองขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว กฎหมายยังไดกําหนดวาการ
กําหนดวัน เวลา ที่คูความจะแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะผูพิพากษาเจาของคดีใหกําหนดวัน
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ดังกลาวโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได สวนปญหาที่วาใครจะเปนผูมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวนั้น
ตองพิจารณาวาในขณะนั้นสํานวนคดีอยูในอํานาจพิจารณาของใคร โดยกฎหมายไดกําหนดให JME
ยังคงมีอํานาจในการมีคําสั่งเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาไดแมจะเปนภายหลังที่ JME ไดมีคําสั่งปดการ
พิจารณาแลวก็ตาม62 ทั้งนี้จนกวาจะไดมีการพิจารณาในชั้นองคคณะผูพิพากษาเจาของคดี และเมื่อได
มีการพิจารณาโดยองคคณะผูพิพากษาแลว องคคณะผูพิพากษาดังกลาวเปนผูมีอํานาจในการมีคําสั่ง
มาตรการสําหรับผูไมปฏิบัติตามคําสั่งของ JME
ถาทนายความฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ JME กําหนดไว ศาล
ก็มีอํานาจที่จะยกขึ้นพิจารณาเองหรือโดยคูความอีก ฝายหนึ่ง มีคํารองขอสั่งปดการพิจารณาในชั้น
รวบรวมขอมูลและเอกสาร แลวสงคดีไปสูศาลในชั้นพิจารณาจริงๆ ถาไมมีทนายความฝายใดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ JME กําหนดดังกลาวเลย ศาลก็จะสงคําบอกกลาวใหแกคูความทั้งสองฝาย เพื่อสั่ง
จําหนายคดีตอไป63
3. มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดี (les measures d'instruction)
ในประเทศฝรั่งเศสนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดใหอํานาจ
แกผูพิพากษาในมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดี (les measures d'instruction) ไดดวยตนเองเพื่อ
คนหาขอเท็จ จริง ในคดีซึ่ง จําเป นตอการวินิจ ฉัยชี้ขาดคดี 64 แตอํา นาจของศาลฝรั่ง เศสในการสั่ ง
มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีไดนั้นไมไดเปนการปลดเปลื้องภาระหนาที่ของคูความในการที่ตอง
นําพยานหลักฐานมาสืบพิสูจนขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางแตอยางใด65
นอกจากนี้ผูพิพากษาในประเทศภาคพื้นยุโรปยังสามารถที่จะคนหาขอเท็จจริงใน
คดีไดดวยตนเอง วิธีการที่ไมจัดวาอยูในประเภทของพยานหลักฐาน ตัวอยางเชน โดยปกติแลวคูความ
ในคดีในประเทศภาคพื้นยุโรปไมสามารถใหการเปนพยานได66 เนื่องจากคําใหการของคูความในคดีไม
สามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานได แตผูพิพากษาสามารถที่จะเรียกคูความในคดีมาซักถามเพื่อคนหา
ขอเท็จจริง ในคดีได ในประเทศฝรั่ง เศสประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของฝรั่ง เศสไดให
อํานาจแกพิพากษาอยางกวางขวางในการคนหาขอเท็จจริงในคดีทั้งในชั้นเตรียมคดีและในระหวางการ
พิจารณาคดี ผูพิพากษาสามารถสั่งใหดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จ จริงในคดีไดดวยตนเองและ
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มาตรา 10 และมาตรา 143 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส.
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มาตรา 9 และมาตรา 146 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส.
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ตั้งแต ค.ศ. 1988 เปนตนมา ในประเทศเนเธอรแลนดคําเบิกความของคูความที่เปนบุคคลธรรมดา
สามารถรับฟงเปนพยานได
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สามารถที่จะเรียกใหคูความมาเบิกความในขอเท็จจริงใดที่เ ห็นว าจําเปนตอการวินิจฉัยคดีได และ
ผูพิพากษาสามารถที่จะเรียกคูความมาศาลเพื่อซักถามไดดวย 67 ซึ่งวิธีการเหลานี้แมจ ะไมจัดอยูใน
ประเภทของพยานหลักฐานแตก็มีอิทธิพลตอการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลในฐานะที่ศาลมีอํานาจใน
การใชดุลพินิจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนอิสระ
นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเรื่องมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลเพื่อ
แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่ม เติมในการพิจารณาพิพากษาคดีดวย มาตรา 10 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงของฝรั่งเศส ไดบัญญัติวา “ผูพิพากษามีอํานาจที่จะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
ใดก็ไดที่ชอบดวยกฎหมาย” และมาตรา 143 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญ ญัติ วา
“ขอเท็จจริงที่มีความสําคัญตอการชี้ขาดตัดสินคดีอาจไดรับการดําเนินการตามมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงทุ กประการที่ ชอบด วยกฎหมาย เมื่ อมีการรองขอจากคูความหรือเมื่อศาลเห็ นชอบ” เมื่ อ
พิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของผูพิพากษาในการรวบรวมขอมูลและเอกสารในคดีและในการแสวงหา
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาวมาขางตน ผูพิพากษาฝรั่งเศสในปจจุบันไมได
มีอํานาจหนาที่เ พียงควบคุมและเรง รัดการดําเนินกระบวนการพิจ ารณาคดีเ ทานั้น แตยังมีอํานาจ
หนาที่สําคัญที่จะตองเขามามีสวนรวมในคดีเพื่อดูแลใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปดวยดี ซึ่ง
การที่ผูพิพากษามีอํานาจสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง
ในคดีไดเองเมื่อเห็นชอบนั้น เปนการแสดงใหเห็นถึงความตองการจะนํากระบวนวิธีพิจารณาความแพง
ของฝรั่งเศสไปสูระบบการไตสวน ซึ่งผูพิพากษาจะมีบทบาทที่เดนชัดในการดําเนินกระบวนพิจารณาที่
เกี่ยวของกับพยานหลักฐาน
หลักเกณฑในการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 143 กําหนดไววา
เมื่อคูความรองขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควรเอง ขอเท็จจริงที่จําเปนตอการวินิจฉัยคดีของศาลสามารถ
นําเอามาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีทุกอยางที่กฎหมายรับรองมาใชได จากบทบัญญัติดังกลาว
เปนผลวาการสั่ง ใหมีม าตรการแสวงหาขอ เท็จจริง ในคดีขึ้นสามารถกระทําไดโ ดยการรองขอของ
คูความฝายใดฝายหนึ่งหรือโดยศาลสั่งเองเมื่อศาลเห็นสมควร
ตามมาตรา 10 และมาตรา 143 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงของฝรั่งเศสดังที่ไดกลาวไปขางตน มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงที่ศาลสั่งใหมีขึ้นจากการที่คูความ
ในคดีรองขอหรือที่ศาลเห็นชอบกําหนดใหมีขึ้นเอง มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลแกศาลในเรื่องที่จําเปน
เกี่ยวของกับ ขอเท็จจริง ที่มีความสําคัญในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาล ดัง นั้นจึงสามารถกําหนด
บทบาทและขอบเขตของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดดังนี้ มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงมีบทบาท
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 184-189.
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ในการใหความกระจางชัดแจงตอศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี สวนขอบเขตของมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงนั้นจํากัดอยูเฉพาะการพิสูจนขอเท็จจริงเทานั้น ศาลไมมีอํานาจสั่งใหมีมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงเพื่อทราบรายละเอียดของคดีเพิ่มเติมในเรื่องที่เปนปญหาขอกฎหมายไดโดยหลักแลวศาล
จะกําหนดมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงขึ้นมาในระหวางการพิจารณาเพื่อศาลจะไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่
จะทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีมีความกระจางชัดเจนขึ้น แตมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงนี้อาจจะ
มีขึ้นกอนที่จะมีการนําคดีขึ้นสูศาลก็ได ถามีเหตุอันสมควรกอนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ที่
จะตองเก็บรักษาหรือพิสูจนขอเท็จจริงใดซึ่งมีความจําเปนตอการพิจารณาพิพากษาคดี68 แตมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงลวงหนากอนคดีขึ้นสูศาลนี้เฉพาะผูมีสวนไดเสียเทานั้นที่จะรองขอตอศาลใหมีขึ้น
ศาลไมมีอํานาจที่จะหยิบยกขึ้นมาสัง่ เอง ดังเชนมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในระหวางการพิจารณา
มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงมีอยู 4 ประเภทดังนี้
1. การตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองของผูพิพากษา ผูพิพากษาอาจศึก ษา
ขอเท็จจริงที่พิพาทในคดีไดดวยตนเอง โดยตองมีคูความในคดีอยูดวยหรือคูความถูกศาลเรียกใหมา
ทั้งนี้เพื่อผูพิพากษาจะไดตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวดวยตนเอง ผูพิพากษาอาจทําการสังเกตการณ
ประเมิน วิเ คราะหหรือลําดับ เหตุการณที่ตนเห็นวาจําเปนได โดยอาจจะออกไปเดินเผชิญ สืบ ณ
สถานที่นั้นๆ เองก็ไดถาจําเปน69
การที่ผูพิพากษาไดไปตรวจอาคาร ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการ ที่ดิน
ในบางครั้งยอมจะทําใหผูพิพากษาไดรับรูขอเท็จจริงดวยความแนนอนยิ่งขึ้น นักกฎหมายบางทานเห็น
วา การตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองของผูพิพากษาไมมีประโยชน เนื่องจากผูพิพากษาไมมีความรู
ดานเทคนิคที่จําเปนอันจะทําใหไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาว อยางไรก็ตามในระหวาง
การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษา ผูพิพากษาสามารถใหผูชํานาญการมาชวยเหลือ
ได70 ผูชํานาญการนี้จะทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา ไมใชทําหนาที่เปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติ ผูชํานาญการจะใหคําปรึกษาดวยวาจาและพบวาผูพิพากษาฝรั่งเศสรับฟงความเห็นของผูชํานาญการ
บอยครั้งขึ้น71
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 145.
69
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 179.
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 181.
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M.N.Chehata, le rôle du juge dans l'administration de la preuve, en droit
francais en droit egyptien, these, Limoges, p.143. อางใน จารุณี ศิริวัฒน, “กระบวนการ
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การตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษามีวัตถุประสงคเพื่อใหผูพิพากษา
ไดมีความรูโดยตรงในองคประกอบของคดีบางอยาง โดยไมจําเปนที่จะตองใหขึ้นอยูกับความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญแตอยางเดียว แตมิไดหมายความวาการตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษาจะสามารถ
แทนผูเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในกรณีที่ความเห็นของผูชํานาญการเปนสิ่งที่มาสามารถแทนกันได
คําสั่งของศาลที่ผูพิพากษาจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงนี้สามารถที่
จะดําเนินการไดโดยทันทีถามีเหตุอันควร โดยผูพิพากษาจะเปนผูกําหนดสถานที่ วันและเวลาในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงผูพิพากษาจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองหรือวามอบหมายให
ผูพิพากษาคนอื่นที่อยูในองคคณะเปนผูดําเนินการก็ได72 ผูพิพากษาสามารถเรียกคูความมาซักถาม
ปญหาขอสงสัยในคดีหรือจะเรียกบุคคลใดที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการทําความจริงใหปรากฏให
มาใหการก็ได73
การตรวจพิสูจน การประเมิน การใหถอยคํา การจําลองเหตุการณ ในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษาใหจัดทําเปนรายงานกระบวนพิจารณา แตในกรณีที่คดีนั้นจะถูก
ตัดสินเปนคดีถึงที่สุดแลว การบันทึกไวในคําพิพากษาสามารถใชแทนการจัดทํารายงานได74
2. การให คู ความมาเบิ กความที่ ศาลด วยตนเอง มาตรา 184-198 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส ผูพิพากษาอาจสั่งใหคูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งมาศาล
ดวยตนเองไดทุกกรณี75 มาตรการแสวงหาขอเท็จ จริงที่ใหคูความมาศาลนี้ทําใหศาลมีโอกาสไดฟง
คูค วามโดยสวนตัว เพื่อที่จะนําเอาคําเบิกความของคูความไปประกอบการพิจารณาขอเท็จจริงทีพ่ พิ าท
ในคดี ซึ่งคําเบิกความของคูความนี้ศาลอาจจะถือเปนพยานหลักฐานตอไปก็ได คําสั่งของศาลที่สั่งให
คูความมาศาลดวยตนเองนั้นใหองคคณะผูพิพากษาที่มีอํานาจพิพากษาคดีหรือผูพิพากษาคนใดคน
หนึ่งในองคคณะซึ่งไดมอบหมายใหเปนผูไตสวนคดีนั้นเปนผูมีอํานาจสั่ง76
3. การใหบุคคลภายนอกมาเบิกความในคดี มาตรา 199 ถึงมาตรา 231 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส ในกรณีที่อาจรับฟงพยานบุคคลไดผูพิพากษาอาจรับฟง
คําเบิกความของบุคคลภายนอก ซึ่งจะทําใหเกิดความกระจางตอขอเท็จจริงที่พิพาทที่บุคคลภายนอก
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 180.
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70
นั้นไดทราบมาดวยตนเอง คําเบิกความนี้ใหทําเปนหนังสือหรือใหทําโดยการไตสวน แลวแตวาเปนการ
เบิกความโดยทําเปนหนังสือหรือเปนการเบิกความดวยวาจา77
4. การใหมีผูชํานาญการดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงมาตรา 232 ถึง
มาตรา 284-1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส ในกระบวนพิจารณาคดีในศาลมัก
พบปญหาทางเทคนิคอยูบอยครั้งที่ตองอาศัยความรูความชํานาญพิเศษ ซึ่ง ผูพิพากษาไมมีในการ
วินิจฉัยชี้ขาด ดังนั้นในกรณีนี้การใหผูชํานาญการเขามามีสวนรวมในคดีจงึ เปนสิ่งจําเปน
ตามมาตรา 232 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส
ผูพิพ ากษาอาจแตง ตั้ง บุคคลใดที่ ตนเห็ นว าเหมาะสมมาใหค วามกระจางชัด ขึ้น แก ตน โดยการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง การใหคําปรึกษา หรือการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญใหทํารายงานความเห็นเสนอใน
เรื่องที่เปนปญ หาขอเท็จ จริง ที่จําเปนตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญ การแตง ตั้ง ผูเชี่ยวชาญทํา
รายงานความเห็นเสนอศาลนั้นเปนวิธีการที่มีมาแตเดิม วิธีการนี้กอใหเกิดปญหาและความยุงยากเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนวิธีการที่ลาชา คาใชจายสูงและถูกนําไปใชใหบิดเบือนไปจากวัตถุประสงคโดย
คูความที่ประสงคจะใชวิธีการนี้แกไขความบกพรองในเรื่องพยานหลักฐานของตนและประสงคจ ะ
ถือเอาประโยชนจ ากความลาชาของมาตรการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ ดัง นั้นศาลจะสั่ง ใหมีก ารแตงตั้ง
ผูเ ชี่ยวชาญใหทํา รายงานความเห็ นเสนอต อศาลก็ต อเมื่อการแตง ตั้ง บุค คลให ทําการตรวจสอบ
ขอ เท็ จ จริง หรื อการแต ง ตั้ ง ใหบุ คคลใหคํ าปรึก ษาหารือ นั้น ไม เ พี ยงพอที่จ ะใหค วามกระจา งแก
ผูพิพากษานั้น78 คดีที่ไมมีขอยุงยากจึงไมมีความจําเปนที่จะตองมีการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ
อนึ่งมีขอสังเกตวาศาลไมสามารถสั่งใหมีมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงใน
เรื่องของการตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองของผูพิพากษาและการใหคูความมาเบิกความที่ศาลดวย
ตนเองกอนที่จะมีคดีขึ้นสูศาลได
เงื่อนไขในการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดี
1. ระยะเวลาในการมีคําสั่งตามมาตรา 144 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงของฝรั่งเศส มีอํานาจสั่งใหมีมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดตั้งแตมีคดี เขาสูการพิจารณา
ของศาลจนกระทั่งการพิจารณาคดีสิ้นสุดลง และศาลมีอํานาจออกมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดทั้ง
ในศาลชั้นตนและในศาลอุทธรณ เวนแตในชั้นฎีกาเทานั้นทีศ่ าลจะพิจารณาเฉพาะขอกฎหมายจึงไมมี
อํานาจสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงได
2. ผูพิพากษาที่มีอํานาจสั่ง จากหลักที่วาผูพิพากษามีอํานาจสั่งมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงในชวงใดของการพิจารณาคดีก็ได ทําใหศาลทุกศาลที่พิจาณาพิพากษาคดีมีอํานาจ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 199.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 263.
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สั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดไมวาศาลนั้นจะเปนองคคณะผูพิพากษาหรือผูพิพากษาคนเดียว แต
ในความเปนจริงแลวจะมีการกระจายอํานาจในการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง (la généralisation de
pouvoirs d'ordonné une mesure d'instruction) ออกไปยังผูพิพากษาในชั้นไตสวนคดีดวย
(le Juge de la mise en état devant les tribunaux de grande instance)
3. อํานาจในการใชดุลยพินิจของผูพิพากษาในการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดี
มีการใชดุลยพินิจพิจารณาถึงประโยชนของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงที่เหมาะสม
1) การใชดุลยพินิจพิจารณาถึงประโยชนของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
ผูพิพากษาตองปฏิเสธมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงที่ไมจําเปน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายและ
เวลาของคูความ ประโยชนของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงพิจารณาจากหลักเกณฑตอไปนี้
ก. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับประเด็นในคดี (pertinience des
faits) ผูพิพากษาจะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงใดก็ตอเมื่อขอเท็จจริงนั้นมีความเกี่ยวของกับ
ประเด็นในคดีผูพิพากษามีอํานาจอิสระในการใชดุลยพินิจพิจารณาถึงความเกี่ยวของกับประเด็นของ
ขอเท็จจริง อยางไรก็ตามผูพิพากษาไมไดมีอํานาจอิสระเด็ดขาด ศาลฎีกา (la cour de cassation) สามารถ
เขามาสอดสองดูวาขอกลาวหาและขอตอสู (les conclusions) ของคูความไมไดถูกเบี่ยงเบนไป และ
ศาลฎีกามีอํานาจยับยั้งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงที่เห็นวาขอเท็จจริงที่หยิบยกขึ้นอางนั้นเปนการ
สนับ สนุนขอกฎหมายที่คูความฝายที่รองขออางขึ้นมา เนื่องจากศาลไมมีอํานาจสั่งใหมีมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงเพื่อทราบรายละเอียดของคดีเพิ่มเติมในเรื่องที่เปนปญหาขอกฎหมายได
ข. ผู พิ พ ากษาไม มี ข อ เท็ จ จริ ง เพี ย งพอที่ จ ะพิ พ ากษาคดี79
ผูพิพากษาจะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงไดตอเมื่อ ผูพิพากษาไมมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิพากษาคดี
ในกรณีนี้ผูพิพากษาผูพิจารณาคดีมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจโดยอิสระ จากบทบัญญัติของมาตรา 144 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสจะเห็นไดชัดเจนวามาตรการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นมีลักษณะ
สําคัญในฐานะเปนบทเสริมที่จะทําใหองคประกอบของพยานหลักฐานที่จะอางตอศาลนั้นสมบูรณ การให
มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงมีบทบาทหลักในการแสวงหาพยานหลักฐานจึงไมอาจทําได
ค. คูความในคดีไมมีปจจัยเพียงพอที่จะพิสูจนขอเท็จจริงที่ตน
กลาวอาง ผูพิพากษาจะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง ก็ตอเมื่อคูความฝายที่กลาวอางขอเท็จจริงนั้น
ไมมีปจจัยเพียงพอที่จะพิสูจนขอเท็จจริงนั้นได80 ไมวาในกรณีใดผูพิพากษาไมอาจสั่งใหมีมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงเพื่อแกไขความบกพรองของคูความในการดําเนินการนําพยานหลักฐานเขาสืบ 81
79

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 144.
80
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 146 วรรค 1.
81
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส มาตรา 146 วรรค 2.

72
ดังนั้นจากบทบัญญัติในมาตรา 146 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส จึงเปน
การเนนย้ําถึงลักษณะที่เปนบทเสริมหรือลักษณะสํารองของมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงและจาก
บทบัญญัติตามมาตรานี้ผูพิพากษาจะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อแกไขความบกพรองของ
คูความไมได
2) การใชดุ ล พิ นิจ เลือ กมาตรการแสวงหาข อเท็จ จริง มาตรา 147
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส กําหนดวาผูพิพากษาจะตองเลือกสั่งมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงเทาที่เพียงพอตอการพิพากษาคดีโดยใชกระบวนการที่งายที่สุดและสิ้นเปลืองนอย
ที่สุด เนื่องจากการสั่งใหมีมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นจะตองเสียคาใชจายและใชเวลาในการดําเนินการ
ผูพิพากษาจึงมีความจําเปนที่จะตองเลือกสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงเทาที่เห็นวาจําเปน ดังนั้น
ผูพิพากษาจึง มีอํานาจใชดุล พินิจ สั่ง มาตรการแสวงหาขอเท็จ จริง ที่เ ห็นวาเหมาะสมที่สุดและถา
ผูพิพ ากษาเห็ นวา มาตรการแสวงหาข อเท็ จ จริ ง ใดที่คู ความฝา ยหนึ่ ง ฝา ยใดรอ งขอไมเ หมาะสม
ผูพิพากษาอาจสั่งไมรับคํารองขอนั้นและใชอํานาจสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงใดๆ ก็ไดทตี่ นเห็นวา
เหมาะสมที่สุดไดดวยตนเอง นอกจากนี้ถาผูพิพากษาเห็นวาเปนการสมควร ผูพิพากษาอาจสั่งใหรวม
มาตรการแสวงหาข อเท็จ จริง หลายๆ มาตรการเขา ดว ยกั นได ทุก เมื่ อ แมว ามาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงที่ไดสั่งใหมีขึ้นมากอนแลวนั้นจะอยูในระหวางการดําเนินการก็ตาม82 บทบัญญัติตามมาตรา
148 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสนี้แสดงใหเห็นถึงหลักประหยัดมาตรการ
แสวงหาขอเท็จจริงซึ่งกอใหเกิดความยืดหยุนเปนอยางมากในกระบวนวิธีพิจารณา
ขอสังเกตในเรื่องมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
1. การดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นจะตองคํานึงถึงหลักการ
พิจารณาคดีที่ตองใหโอกาสคูความแตละฝายโตแยงคัดคานได การดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
ของผูพิพากษาหรือของผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง จึงตองให
คูความแตละฝายไดโตแยงคัดคานกันตามรูปแบบที่เหมาะสมกับคูความแตละฝายและเปนเรื่องสําคัญ
ดวยวาการให มีก ารโตแยง คัดคานกันระหวางคูความนั้นจําเปนตองมีขึ้นใน 2 ขณะดวยกันคือ ทั้ง
ขณะที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดผลการดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จ จริงและขณะที่อยูในระหวางการ
ดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จ จริง นั้น เชน การมาเบิกความที่ศาลของคูความตามมาตรา 192
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสและการไตสวนบุคคลภายนอกที่มาเบิกความเปน
พยานตามมาตรา 209 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสนั้นตองกระทําตอหนา
ทนายความของคูความทุกฝายหรือโดยมีหมายเรียกทนายความเหลานั้นเขามา เชนเดียวกับกรณีการ
ทํารายงานความเห็นของผูเชี่ยวชาญเสนอศาลจักตองใหคูความแตละฝายโตแยงคัดคานไดดวย
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2. การดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล ถือเปนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสืบพยานที่อยูภายใตความรับผิดชอบของศาลเทานั้น ผูพิพากษาไมมีภาระหนาที่ที่จะตอง
นําพยานหลัก ฐานเขาพิสูจนดังเชนคูความในคดีแตอยางใด ดังนั้นการที่ผูพิพากษาไมใชอํานาจสั่ง
มาตรการแสวงหาขอเท็จจริง เมื่อคูความไมไดรองขอทั้งที่ผูพิพากษามีอํานาจที่จะดําเนินการสั่งเองได
นั้น คูความจะมากลาวหาใหผูพิพากษาตองรับผิดเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะผูพิพากษาไม
ดําเนินการสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงแทนตนไมได ในกรณีนี้มีความจําเปนตองศึกษาถึงความ
แตกตางระหวางภาระหนาที่ในการพิสูจนและการดําเนินการเกี่ยวกับการสืบพยาน ภาระหนาที่ในการ
พิสู จ น เ ป น การที่คู ค วามฝ า ยที่ ก ลา วอ างในคดี มี ภาระที่จ ะต องนํ าพยานหลั ก ฐานเข า สื บ พิ สู จ น
ขอเท็จจริงในคดีเพื่อสนับสนุนขอกลาวอางขางตน คูความฝายใดฝายหนึ่งที่ไมนําพยานหลักฐานเขา
สืบก็จะไดรับผลเสียของคดีตามมา ดังนั้นจึงกลาวไดวาภาระหนาที่ในการพิสูจนเปนความเสี่ยงในเรื่อง
พยานหลักฐาน กลาวคือ คูความฝายใดที่มีภาระหนาที่ในการสืบแตเพิกเฉยไมนําพยานหลักฐานเขา
พิสูจนขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางก็จะตองแพคดีไป แตการที่ผูพิพากษามีอํานาจสั่งมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงในทุกๆ เรื่องที่ชอบดวยกฎหมายเองในเมื่อคูความไมไดรองขอตามที่บัญญัติในมาตรา 10
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสนั้นเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการสืบพยานที่อยู
ภายใตความรับผิดชอบของผูพิพากษาเทานั้น ไมไดหมายความวาผูพิพากษามีภาระหนาที่ในการนํา
สืบพยานหลักฐานที่จะตองเสี่ยงตอความเสียหายของผลคดีที่อาจเกิดขึ้นดังเชนคูความดวย83
3.1.2.3 ขอจํากัดในการเปดเผยพยานหลักฐาน
ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส ศาลมีอํานาจออกหมายเรียก
คูความใหมาปรากฏตัวในชั้นรวบรวมขอมูลและเอกสารของคดีได แตการใชวิธีการนี้ก็มีปญหาในการ
ใชอํานาจดังกลาว 4 ประการคือ
1. คูความตองเสนอคํารองขอเปนพิเศษที่จะใหใชวิธีการนี้
2. หลักฐานที่ตองการจะตองมีความชัดเจนวาเกี่ยวของกับ ขอพิพาทใน
เรื่องนี้ เชน หลักฐานนั้นอาจเปนสัญญาประกันภัยซึ่งเกี่ยวของกับผูรับประกันภัย
3. แมวาศาลจะไดออกคําสั่งแลวก็ตาม แตบุคคลผูครอบครองหลักฐาน
ตางๆ นั้นก็อาจคัดคานได เชน ยกขออางเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของเอกสารขึ้นมาหรือยกขออาง
เกี่ยวกับเอกสิทธิ์หรือแมแตเรื่องความลับทางวิชาชีพเพื่อที่จะไมตองมาศาล
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4. ทนายความบางส วนคิ ดว ากระบวนการนี้เ ป นการละเมิ ดสิ ท ธิ ของ
คูความและพยานในการเปดเผยขอเท็จจริงมากเกินไป84
3.1.3 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศเยอรมันในระบบไตสวน
แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาความแพงเยอรมันไดรับอิทธิพลจาก
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการดําเนินกระบวนพิจารณาความแพงในกลุมประเทศในภาคพื้นยุโรปที่ใชระบบ
Civil Law ชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20 ซึ่งแตเดิมประเทศตางๆ ของยุโรปตะวันตก หรือ
กลุมประเทศในภาคพื้นยุโรปมีระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่มีลักษณะสําคัญรวมกันประการหนึ่ง
คืออํานาจศาลจะถูกจํากัดโดยสิทธิตางๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาของคูความหรือ “หลักความ
ประสงคของคูความ” (the dispositive system) อันเปนหลักดั้งเดิมหลักหนึ่งที่ไดรับการยอมรับเปนการ
ทั่วไป ขอบเขตของคดีและวิธีการสืบพยานเปนไปตามความประสงคของคูความซึ่งจะเปนผูตัดสินใจเลือกวา
ควรจะนําคดีมาสูศาลหรือไม รวมทั้งกําหนดขอบเขตของคดี และทิศทางหรือความเปนไปของกระบวน
พิจารณา รวมถึงเปนผูเลือกวาจะดําเนินกระบวนการพิจาณาตอไปจนกวาศาลมีคําพิพากษาหรือถอนคดี
ออกไป สวนศาลจะตองวางตัวเปนกลางโดยเครงครัดและไมมีบทบาทในเชิงรุกในกระบวนพิจารณา หลักนี้
จึงสงผลโดยปริยายทําใหกระบวนการพิจารณามีลักษณะเปนแบบกลาวหาอันมีลักษณะเปนแบบเสรีนิยม
(liberalism) ซึ่งเปนแนวคิดในชวงศตวรรษที่ 19 ตอมาในชวงปลายศตวรรษที่ 19 แนวคิดนี้ถูกวิพากษวิจารณ
อยางมาก การที่ผูพิพากษาไมมีบทบาทในเชิงรุกเพราะถูกจํากัดอํานาจในการสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณา มีผลทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินกระบวนพิจารณา ซึ่งรวมถึงความลาชา
ที่เกิดจากการกระทําของคูความที่ละเลยไมดําเนินกระบวนพิจารณา ในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คูความ
ฝายที่สุจริตจึงไดรับความเสียหายหรือเสียเปรียบคูความฝายที่มีเจตนาประวิงคดี ปญหาดังกลาวทําใหมีการ
พัฒนาแนวคิดใหมในศตวรรษที่ 20 วาความยุติธรรมทางแพงเปนรัฐบริการอยางหนึ่ง ดังนั้นจึงเปนธรรมดา
ที่ผูพิพากษาควรจะตองมีบทบาทโดยตรงในการใหบริการเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยมีอํานาจ
ในการควบคุมหรือกําหนดทิศทางในการดําเนินกระบวนพิจารณาภายใตเหตุผลสนับสนุนวารัฐมีภาระหนาที่
ที่จะอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน และเพื่อใหภาระหนาที่ดังกลาวบรรลุผลจําเปนที่จะตองจัดใหมี
บริการสาธารณะเกี่ยวกับความยุติธรรมซึ่งไดแก ศาล ผูพิพากษาซึ่งเปนกลไกที่สําคัญใหตองมีอํานาจหนาที่
อยางกวางขวางในการที่จะดูแลควบคุมใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปดวยความเรียบรอย ปราศจาก
อุปสรรคอันเกิดจากความไมรวมมือหรือการใชสิทธิโดยไมสุจริต ของคูความและบุคคลอื่นๆ
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ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของของเยอรมันใน ค.ศ. 1877 ไดเริ่มกําหนด
ขั้นตอนของกระบวนพิจารณาซึ่งมีลักษณะคอนไปทางแบบไตสวนมากขึ้น เพื่อใหกระบวนวิธีพิจารณาคดี
เปนไปโดยความรวดเร็วขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรคตางๆ จากการที่คูความไมกระตือรือรนในการดําเนินกระบวน
วิธีพิจารณา รวมถึงปองกันไมใหคูความใชสิทธิตามกฎหมายในการประวิงการพิจารณา
3.1.3.1 หลักการทั่วไป
กฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ งของเยอรมัน มีหลั กความตกลงของคูความ
เชนเดียวกันคือหลัก the principle of party presentation หมายถึงในคดีแพงคูความจะเปนผูที่กําหนด
ขอเท็จจริงและนําเสนอพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนคําฟองคําใหการของตนสวนศาลจะทําหนาที่พิจารณา
คดีโดยอาศัยขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนคําฟองคําใหมีการของตนสวนศาลจะทําหนาที่
พิจารณาคดีโดยอาศัยขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คูความนําเสนอเทานั้น85 และในเยอรมัน มีภาษิต
กฎหมายอยูวา "เมื่อปราศจากโจทกผูพิพากษาก็จะไมมี" (where therme is no planti themu is no
judge)86 กลาวคือ การกําหนดขอเท็จจริงและพิจารณาพิพากษาคดีนั้นผูพิพากษาจะตองตัดสินตามที่
คูความไดเสนอตอศาลเทานั้น ดังนั้นศาลจึงไมอาจหยิบยกพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงใดเพิ่มเติมไดในการ
พิจารณาพิพากษาตัดสินคดี นอกจากนี้การพิจารณาคดีแพงจะตองกระทําโดยเปดเผยซึ่งเปนหลักการทั่วไป
ที่เปนสากลทั้งระบบ Common Law และ Civil Law โดยในประเทศเยอรมันมีบทบัญญัติไวในมาตรา 169
ของธรรมนูญศาลเยอรมันและ มาตรา 128 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเยอรมัน (ZPO)
อยางไรก็ตามหากปรากฏวาเพื่อปองกันสิทธิสวนบุคคล หรือความลับทางการคาอาจพิจารณาเปนการลับ
ได87
ศาลเยอรมันเปนผูมีบทบาทอยางมากในการดําเนินกระบวนการเกี่ยวกับการรวบรวม
พยานหลักฐาน และการแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานแทนที่จะเปนทนายของคูความ ตามประเพณีกฎหมายที่
ปฏิบัติกันมาคือ เปนการเสนอใหมีการพิจารณาพยาน คูความแตละฝายจะนําเสนอขอเท็จจริงทั้งหมดที่
จําเปนตอการสนับสนุนขออาง หรือขอเถียงในคดี เปนหนาที่ของศาลที่จะพิจารณาตัดสินจากขอเท็จจริงที่
ไดมีการเสนอเขามาใหพิจารณา อยางไรก็ตามคูความอาจจะตองรับผิดโดยชดใชคาเสียหายหรือถูกลงโทษ
ทางอาญา ถากระทําผิดหรือพยายามกระทําความผิดโดยการเจตนาโกหก หลอกลวงหรือละเวนไมใหขอมูล
หรือรายละเอียดใหคูความอีกฝายทราบ ทั้งนี้ศาลตองการใหมีหลักประกันวาคูความในคดีจะนําแตเฉพาะ
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ขอเท็จจริงที่ถูกตอง และเกี่ยวพันกับคดีเขามาสูการพิจารณาของศาลเทานั้น เพื่อสงเสริมใหมีการนําเสนอ
ขอเท็จจริงมาพิจารณาในศาล88
3.1.3.2 วิธกี ารเปดเผยพยาน
การดําเนินกระบวนพิจารณาความแพงเยอรมันนั้นเริ่มจากการที่โจทกทํา
คํารองขอเพื่อใหศาลพิจารณาความเปนไปไดในการดําเนินคดีตอไป โดยศาลจะตองไตสวนมูลฟอง
รวบรวมขอมูล พยานหลัก ฐาน พยานบุคคล และคําคูความเพื่อพิจ ารณาคดี จากนั้นจะเขาสูก าร
พิจ ารณาคดี สืบ พยานโดยศาล ซึ่ง การสืบ พยานหลัก ฐานมัก จะกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณะ
(บทบัญญัติไวในมาตรา 169 ของธรรมนูญศาลเยอรมัน GVG และ มาตรา 128 ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงเยอรมัน ZPO) ทั้งนี้เพราะแนวคิดในการดําเนินกระบวนการพิจาณาความแพง
เยอรมันถือวา การรับฟงพยานหลักฐานมีความสําคัญนอยกวาคําฟองคําใหการและคํากลาวอางจุดประสงค
ของการเปดเผยตอสาธารณะก็เพื่อให
(1) เปดโอกาสใหมวลชนไดติดตามกระบวนการดําเนินคดี
(2) เปดใหมีการโตแยงเกี่ยวกับประเด็นการพิจารณา
(3) เปดใหคูความเปนผูเสนอทางเลือกเกี่ยวกับผลของคดี
ลักษณะการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาความแพงเยอรมัน
(1) ศาลเปนผูคนหาความจริงจากพยานหลักฐานภายใตคําเสนอแนะของ
ทนายความ
(2) ในเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณานั้นศาลเปนผู
รวบรวมและประเมินคุณคาของพยานหลักฐานในกระบวนการสืบพยาน ตามที่ทนายของคูความไดมี
การรองขอ
(3) ศาลจะเปนผูดําเนินกระบวนการในการตรวจสอบและบันทึกคําพยาน
โดยทนายความหรือ คูค วามจะเปน ผูแ นะนํา ให ศ าลถามคํ า ถามในบางประเด็ นแตท นายไมใ ช ผู
ตรวจสอบพยานคําใหการของพยานจะถูกบันทึกไวแตศาลจะบันทึกไวโดยการสรุปและรวบรวมไวใน
แฟมสํานวน ทนายความอาจไดรับสิทธิใหตรวจสอบความถูกตองของสํานวนที่สรุปนั้นไดเพื่อที่จะตรวจสอบ
วาการบันทึกสํานวนนั้นไมกอใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบกัน
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(4) กฎหมายเยอรมันแยกบทบาทระหวางคูความและพยาน ทนายความ
เปนผูเสนอชื่อพยานซึ่งคิดวาจะใหการเปนประโยชนแกลูกความของตนแกศาล หลังจากนั้นทนายจะ
ไมเกี่ยวของกับพยานนอกศาลอีก สิ่งนี้ถือเปนจรรยาบรรณในวิชาชีพและเพื่อการปกปองรูปคดีดวย
เนื่องจากศาลอาจตั้งขอสังเกตหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับคําใหการของพยานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการ
พิจารณารูปคดีรวมกับทนายหรือคูความ
(5) ศาลจะเปนผูเลือกและควบคุมการสืบพยานผูเชี่ยวชาญเอง
(6) การพิจารณาคดีแพงจะมีลักษณะกระทําดวยวาจาเปนหลักกลาวคือ การ
เสนอขอเท็จจริง พยานหลักฐาน และการเสนอขอกฎหมายตางๆ ตอศาลจะตองกระทําดวยวาจาโดย
จะปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเยอรมันมาตรา 128 I แตในกรณีที่เปนความ
ประสงคของคูความก็อาจมีขอยกเวนใหพิจารณาคดีดวยเอกสารได มาตรา 128 II
การเปดเผยพยานหลักฐานขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคูความ แมแตในการ
ตอสูคดีคูความฝายที่ถูกกลาวหาเพียงแตกลาวอางพยานหลักฐานตอคูความฝายที่กลาวหา โดยไมถูก
ผูกพันวาพยานหลักฐานที่นําเสนอนั้นตองเปนสวนหนึ่งของคําฟอง ในขณะเดียวกันก็ไมอาจเรียกรอง
ใหคูความอีก ฝายแสดงพยานหลักฐานที่เ กี่ยวกับ ประเด็นที่ยกมากลาวอางได การเรียกใหแสดง
พยานหลักฐานเปนสิทธิของศาลที่จะสั่งตอคูความใหแสดงพยานหลักฐานที่ตนยกมากลาวอางตาม
มาตรา 142 ซึ่งมาจากหลัก principle of party presentation ซึ่งในหลักนี้คูความเปนผูกําหนดเอง
วาจะนําเสนอพยานหลักฐานใดตอศาล ศาลไมสามารถยกขอเท็จจริงที่อยูนอกเหนือการกลาวอางของ
คูความมาพิจารณาเองได หลักดังกลาวเปนสวนหนึ่งของหลักความประสงคของคูความ
3.1.3.3 การคนหาขอเท็จจริงกอนการพิจารณา
กอนหนานี้ในเยอรมันกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการพิจารณา (pretrial discovery) ไมเปนที่รูจักการสืบพยานนั้นเปนเรื่องของศาลแตผูเดียวโดยเปนสวนหนึ่งของการพิจารณา
คดีดวยวาจา การเปดเผยเอกสารโดยคูความฝายหนึ่งนั้นถูกจํากัดโดยกฎหมายและใชไดเฉพาะในบางกรณี
เทานั้น คูความฝายตรงขามจะแสดงเอกสารถาหากวามีความรับผิดชอบตามที่กฎหมายไดกําหนดเอาไวตาม
มาตรา 422 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเยอรมัน (Zivilprozessordnung–ZPO) หรือเกี่ยวโยง
ไปถึงเอกสารของเขาเองมาตรา 423 เอกสารที่จะนํามาแสดงนี้ยังขยายรวมไปถึงการเขียนเอกสารหรือเนื้อหา
อื่นๆ โดยมีผูจัดทําขึ้นที่เคยถูกปฏิเสธจากศาล ทั้งนี้เปนไปตามที่ศาลไดเคยวางหลักทั่วไปและทฤษฎีไดกลาว
ไว คือ ไมไดเปนหนาที่ของคูความที่จะตองแสดงพยานหลักฐานเพื่อชวยใหคูความฝายตรงกันขามใหความ
ยินยอมทําตามในเรื่องภาระการพิสูจนของคูความฝายอื่น ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑนี้
เพื่อที่จะพัฒนาหลักเกณฑในเรื่องการเตรียมคดีและการหาขอเท็จจริงในประเด็นทีโ่ ตแยงและอีกฝายหนึ่งยัง
ไมรับในขอเท็จจริง การแสดงเอกสารหรือพยานเนื่องจากคูความฝายอื่นมีสิทธิรองขอนั้น ไมสามารถบังคับ
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ใหมอบในขณะกระทําการหรือระหวางการพิจารณาได ตามมาตรา 422 อยางไรก็ตามศาลมีแนวคิดโนมเอียง
โดยกําหนดมาตรการที่เปนโทษในกรณีที่คูความขัดขืนไมยอมนําพยานมาแสดงโดยไมสุจริตไดแก การ
ทําลายเอกสาร หรือเนื้อหา หรือกอใหเกิดความยุงยากสับสนในการเปดเผยเอกสารที่อยูในความรับผิดชอบ
ของคูความนั้นโดยไมมีเหตุอันควรศาลมีการจัดลําดับของความเปนไปไดในการจัดการสถานการณเชนนั้น
คือ จะดูวาคูความมีความสามารถอยางแทจริงในการนําเอกสารมาแสดงหรือไม ขอเท็จจริงที่ยังเปนประเด็น
สงสัยนั้นจะตองมีการพิจารณาเพื่อพิสูจนหรือไม หรือสามารถที่จะเปลี่ยนภาระการพิสูจนหรือไม ในทุกคดี
ศาลจะกระทําการพิจารณาเขาไปขางในโดยไมคํานึงถึงวาคูความจะมีเหตุผลที่จะสามารถปฏิเสธการเปดเผย
หรือไม อาทิเชนในเรื่องที่เปนความลับทางการคา89
ตามประเพณีกฎหมายที่ปฏิบัติกันมาคือ เปนการเสนอใหมีการพิจารณา
พยาน คูความแตละฝายจะนําเสนอขอเท็จจริงทั้งหมดที่จําเปนตอการสนับสนุนขออางหรือขอเถียงใน
คดีเปนหนาที่ของศาลที่จะพิจารณาตัดสินจากขอเท็จจริงที่ไดมีการเสนอเขามาใหพิจารณา
ในเยอรมันคูความโดยเฉพาะฝายจําเลยนั้นมีการกลาวกันวา “ไมมีหนาที่ที่จะยื่น
อาวุธในมือใหแกศัตรู” ภาระการพิสูจนตกอยูที่โจทกแตเพียงผูเดียวซึ่งเปนผูโตแยงและพิสูจนถึงความ
เสียหาย โดยการใชวิธีการและพยานหลักฐานที่โจทกเปนผูหามาเอง ในขณะที่จําเลยจะนิ่งเฉยไมมีการ
ตอบโตและไมตองเสนอเอกสารใดๆ หรือเปดเผยขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับคดี ดังนั้นกระบวนการเปดเผย
ขอเท็จจริงที่เปนมาตรการสําคัญในสหรัฐอเมริกาจึงไมสามารถนํามาใชได
ตามที่กลาวมานั้นกอน ค.ศ. 2002 ไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะชวยบังคับ
ใหมีการตรวจดูเอกสารและใหเปดเผยเอกสาร แตมีความพยายามในการดําเนินคดีทั้งกระบวนการวิธีพิจารณา
ความแพงหรือภายใตกฎหมายเกี่ยวกับพยาน สถานการณเชนนี้ไดถูกเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงดวยการเปลี่ยน
แปลงครั้งสําคัญในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในการตัดสินครั้งลาสุดของศาลสูงเยอรมันในวันที่ 2
พฤษภาคม 2002 ภายใตคําอางอิงที่เรียกวา fax card และมีการเผยแพรในเยอรมัน (GRUR 12/2002, 1046)90
ปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาใหมีการเปดเผยขอเท็จจริงใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทํา
ได91 ซึ่งมีผลบังคับใชในเดือนมกราคม ค.ศ. 2002 โดยกอนที่จะมีการแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงเยอรมันแทบจะเปนไปไมไดที่จะไดรับหรือมีคําสั่งใหเขาตรวจดูขอมูลเอกสารของคูความฝายตรง
89

Astrid Stadler, Konstanz, German National Report, World Congress of Comparative Law-Bristel July 1998. p.12. accessed 21 January, 2015, http:// www.wirtschaftsrecht.unifreiburg.de/gfr/Bristol/Stadler/stadler.pdf.
90
เดชอุดม ขุนนะสิทธิ,์ อางแลว เชิงอรรถที่ 88, น.70.
91
Germany: New perspectives on evidence, accessed 21 January, 2015, http:/
/www.managingip.com/?Page=17&ISS=12710&SID=473288.
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ขามในศาลแพงเยอรมัน นี่เปนคดีที่มีความยุติธรรม ถามีความเปนไปไดที่จะใหมีการสงมอบเอกสารจะ
ชวยใหขอเท็จจริงในคดีที่มีความซับซอนลดลง
บทบัญญัตินี้ไดมีการอภิปรายวาจะทําอยางไรใหสิทธิอันใหมนี้ในการยื่น
ขอเสนอและเขาตรวจสอบขอมูลในเอกสารและพยานอื่นๆ ใหสามารถบังคับใชตอหนาศาลเยอรมัน และทํา
อยางไรใหหลักการเปดเผยขอมูลในเยอรมันอันใหมนี้มีผลในรูปแบบเดียวกันกับการเปดเผยขอมูลของ
สหรัฐอเมริกาไดชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้โดยเหตุที่โจทกมีภาระในการพิสูจนทําใหบอยครั้งโจทกไมไดรับ
ความสะดวกที่จะไดรับทราบพยานหลักฐานของฝายตรงขาม
สถานการณภายใตก ฎหมายใหมที่แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความแพง ค.ศ. 2002 ตามมาตรา 142 และ 144 เพื่อที่จะกําหนดใหมีการยื่นเอกสารใหพิจารณาซึ่ง
อางโดยคูความฝายใดๆ บางครั้งตองเตรียมสงใหคูความอีกฝายหนึ่ง โดยไมขึ้นอยูกับวาใครมีภาระใน
การพิสูจน ยกตัวอยางเชน โจทกเสนอเอกสารที่มีความแนนอน ศาลสามารถเรียกเอกสารนี้จากจําเลย
โดยมีเงื่อนไขวาการตรวจสอบขอมูลนี้จะตองนํามาซึ่งประโยชนในการทําใหขอเท็จจริงในคดีมีความ
ชัดเจนมากขึ้น
3.1.4 การเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศไทย
แมวาประเทศไทยจะไมมีกระบวนการกอนการพิจารณาอยางแทจริง แตมีวิธีการ
ตางๆที่ตองกระทํากอนการสืบพยานในศาลอยูบาง กระบวนการเหลานี้เดิมนําเอาวิธีการของตางประเทศ
มาใช หากแตตางประเทศไดปรับ ปรุง กระบวนการกอนการพิจ ารณาคดีไปอยางมาก ทั้ง นี้ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศ โดยทีป่ ระเทศไทยไมไดมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเหลานี้เลย
ดังนั้นวิธีการตางๆ ที่มีในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน การชี้ส องสถาน การยื่นบัญ ชีระบุ
พยาน การสงสําเนาเอกสาร จึงมีลักษณะคลายกับวิธีการที่ใชอยูในประเทศคอมคอมลอวอยูบางซึ่งจะ
มีรายละเอียดของแตละวิธีการโดยสังเขปดังนี้
3.1.4.1 การชี้สองสถาน92
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183 ไมไดใหความหมาย
ของ “การชี้สองสถาน” ไวเพียงแตบัญญัติวาศาลตองดําเนินการอยางไรในวันชี้สองสถาน
การชี้สองสถานคือ กระบวนพิจารณาคดีแพงในศาลชั้นตนภายหลังที่โจทก
ยื่นคําฟองจําเลยยื่นคําใหการและคําใหการแกฟองแยง (ถาหากมี) เพื่อกําหนดประเด็นแหงคดีทั้งใน
ปญหาขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริง ในการนี้ศาลมีอํานาจตรวจคําคูความและคําแถลงรวมกัน
92

วินัย ล้ําเลิศ, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.ท.), น.464.
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ของคูความที่ตกลงกันกะประเด็นขอพิพาท แลวนําขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความและคําแถลงเสนอ
ประเด็นขอพิพาทเทียบกันดู และสอบถามคูความทุก ฝายถึงขออางขอเถียงวาฝายใดยอมรับ หรือ
โตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร ขอเท็จจริงใดที่คูความยอมรับกันก็เปนอันยุติไปตามนั้น สวนขอ
กฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งยกขึ้นอางแตคูความอีกฝายไมรับ และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
ประเด็นขอพิพาทของคูความ ใหศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาทและกําหนดใหคูความฝายใด
นําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใดกอนหรือหลังก็ได
หลักการและเหตุผลของการชี้สองสถาน จากบทบัญญัติมาตรา 182 แห ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จะเห็นไดวาการชี้สองสถานเปนขั้นตอนของวิธีพิจารณาคดีที่สําคัญ
ประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเราไมมีกระบวนการประชุมกอนพิจารณา (pre-trial conference หรือ discovery)
เชนกฎหมายของประเทศในสกุลคอมมอนลอว การแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเมื่อ พ.ศ.
2535 เพิ่มเติมบทบัญญัติเกีย่ วกับการสอบถามคูความในเรื่องของพยานหลักฐาน แตปรากฏวาผูที่ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายไมนิยมและเกิดความรูสึกตอตาน จึงตองมีการแกไขกฎหมายในเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อ พ.ศ.
2538 กลับไปใชหลักการเดิมกอนการแกไขเมื่อ พ.ศ. 2535
อยางไรก็ตามการชี้สองสถานยังเปนหลักการที่สําคัญในคดีแพง เพราะการ
ชี้สองสถานจะนําไปสูการพิจารณาคดีที่ถูกตองและเปนธรรมแกคูความ นอกจากนั้นยังมีสวนชวยให
การพิจารณาในศาลชั้นตนเปนไปอยางรวดเร็ว และอาจมีสวนชวยใหมีการประนีประนอมขอพิพาทใน
ชั้นศาลได หากคูค วามไดเห็นลักษณะของประเด็นขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการชี้สองสถาน
หลักการที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปคือ เรื่องการที่ใหคูความกําหนดประเด็นขอ
พิพาทเสนอศาล ซึ่งทําความยุงยากและลําบากใจแกคูความเปนอยางมาก อยางไรก็ตามยังคงไวซึ่ง
อํานาจศาลในการสอบถามขอเท็จจริงจากคูความ ไมวาโดยศาลถามเองหรือคูความฝายอื่นถาม ซึ่งจะ
ทําใหการชี้สองสถานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น การชี้สองสถานนั้นสมัยกรุงเกา เปนการที่ศาลสอบถามจําเลยวาจะรับหรือ
ปฏิเสธ (arraignment) คือรับสถานหนึ่งกับปฏิเสธอีกสถานหนึ่งซึ่งทําอยูในคดีอาญาจนกระทั่งบัดนี้
ในคดีแพง ปจ จุบัน การชี้สองสถานเปนการที่ศาลนัดคูความไปศาล แลวทําการสอบถามเกี่ยวกับ
ขอกลาวหาและขอตอสูเพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้นแลวกําหนดประเด็นขอพิพาท และกําหนดหนาที่นํา
สืบกอนหลัง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183)
(1) ศาลตองทําการชี้สองสถาน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 182 วรรคหนึ่งบัญญัติวา
“เมื่อไดยื่นคําฟอง คําใหการและคําใหการแกฟองแยงถาหากมีแลวใหศาลทําการชี้สองสถาน โดยแจง
กําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน ฯลฯ” ตามบทบัญญัติมาตรา 182
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วรรคหนึ่งนี้ในคดีแพงทุกคดีศาลตองทําการชี้สองสถาน เวนแตบางกรณีตามมาตรา 182 (1)–(6) ที่ไม
ตองทําการชี้สองสถาน93
ดังนั้น เมื่อจําเลยยื่นคําใหการแลวศาลจะนัดชี้สองสถาน การชี้สองสถาน
คือ การที่ศาลพิจ ารณาคําฟองโจทกและคําใหการจําเลยหากมีขอใดที่ฝายโจทกอางแลวจําเลยไม
ยอมรับ ศาลจะกําหนดเปนประเด็นขอพิพาทและกําหนดใหฝายใดฝายหนึ่งนําพยานหลั กฐานมาสืบ
ปจจุบันการชี้สองสถานมีแนวโนมที่ศาลจะนัดชี้สองสถานทุกเรื่อง ทุกคดี เพราะจะทําใหการพิจารณา
พิพากษาคดีงายขึ้น ยกเวนกรณีตอไปนี้ ไมตองมีการชี้สองสถาน คือ
1. จําเลยคนใดคนหนึ่ง ขาดนัดยื่นคําใหการ
2. คําใหการของจําเลยเปนการยอมรับโดยชัดแจงตามคําฟองของโจทก
ทั้งสิ้น
3. คําใหการของจําเลยเปนคําใหการปฏิเสธขออางของโจทกทั้งสิ้น โดยไม
มีเหตุผลแหงการปฏิเสธ ซึ่งศาลเห็นวาไมจําเปนตองมีการชี้สองสถาน
4. ศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหเสร็จไปทั้งเรื่อง โดยไมตองสืบพยาน
5. คดีมโนสาเรหรือคดีไมมีขอยุงยาก
6. คดีที่ศาลเห็นวามีประเด็นขอพิพาทไมยุงยาก หรือไมจําเปนที่จะตองชี้
สองสถาน
(2) ศาลตองแจงกําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 182 วรรคหนึ่งบัญญัติวา
“....ใหศาลทําการชี้สองสถานโดยแจงกําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหา
วัน....” เมื่อกําหนดวันชี้สองสถานแลว เปนหนาที่ของศาลตองแจงใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวัน เหตุที่กฎหมายกําหนดเวลาใหสิบหาวันก็เพื่อใหเวลาคูความในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในเรื่องอื่นๆ ที่กฎหมายบังคับใหกระทํากอนวันชี้สองสถาน94
ดังนั้น เมื่อจําเลยยื่นคําใหการ หรือการแกไขคําใหการแลว ศาลมีหนาที่
ตองชี้สองสถาน และตองแจงกําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
(3) อํานาจของศาลในวันที่มีการชี้สองสถาน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183 วรรคหนึ่งบัญญัติวา
“ในวันชี้สองสถาน ใหคูความมาศาล และใหศาลตรวจคําคูความและคําแถลงของคูความ แลวนํา
ขออางขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความและคําแถลงของคูความเทียบกันดู และสอบถามคูความทุกฝาย
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เพิ่งอาง, น.435.
เพิ่งอาง, น.435.
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ถึงขออางขอเถียง และพยานหลักฐานที่จะยื่นตอศาลวาฝายใดยอมรับหรือโตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร
ขอเท็จจริงใดที่คูความยอมรับกันก็เปนอันยุติไปตามนั้น สวนขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝาย
หนึ่งยกขึ้นอางแตคูความฝายอื่นไมรับ และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นขอพิพาทตามคําคูความให
ศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาทและกําหนดใหคูความฝายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็น
ขอใดกอนหรือหลังก็ได” ตามบทบัญญัติมาตรา 183 วรรคหนึ่งนี้ศาลมีอํานาจดังนี้
ก. ตรวจคําคูความและคําแถลงของคูความ ภารกิจประการแรกของศาล
ในการชี้สองสถานคือการตรวจคําคูความและคําแถลงของคูความ แลวนําขออางขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความ
และคําแถลงของคูความเทียบกันดู
ข. สอบถามคูความ ศาลมีอํานาจสอบถามคูความทุกฝายถึงขออางขอเถียง
และพยานหลักฐานที่จะยื่นตอศาลวาฝายใดยอมรับหรือโตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร ในการตอบ
คําถามคูความแตละฝายตองตอบคําถามทีศ่ าลถามเองหรือถามตามคําขอของคูความฝายอื่น ผลของ
การที่คูความไมตอบคําถามของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183 วรรค
สองบัญญัติวา “....ถาคูความฝายใดไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด หรือปฏิเสธขอเท็จจริงใดโดยไมมีเหตุ
อันสมควร ใหถือวายอมรับขอเท็จจริงนั้นๆ แลวเวนแตคูความฝายนั้นไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดง
เหตุผลแหงการปฏิเสธไดในขณะนั้น” กลาวคือ เมื่อศาลสอบถามคูความเพื่อใหไดความชัดในประเด็น
ขอพิพาท คูความมีหนาที่ตองตอบคําถามหากไมตอบถือวาไมมีประเด็นในคดีในเรื่องที่ศาลสอบถาม มี
ผลเทากับยอมรับขอเท็จจริงนั้นๆ และถาคดีไมมีประเด็นขอพิพาทในขอเท็จจริงอื่นอีก ศาลอาจสั่งให
งดสืบพยานได อยางไรก็ตามถาคูความที่ถูกถามไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุผลแหงการปฏิเสธ
ไดในขณะนั้นก็ไมถือวาคูความนั้นยอมรับขอเท็จจริงนั้น การสอบถามของศาลเพื่อใหไดความชัดใน
ประเด็นขอพิพาทโดยคูความยอมรับกันหรือโตแยงขออางขอเถียงนั้นจะกระทําเพื่อประเด็นใหมในชั้น
ชี้สองสถานนี้โดยไมมีการขอแกไขเพิ่มเติมฟองหรือคําใหการนั้นหาไดไม
ค. กําหนดประเด็นขอพิพาท เมื่อศาลสอบถามคูความทุกฝายถึงขออาง
ขอเถียงและพยานหลัก ฐานที่จ ะยื่นตอศาลวาฝายใดยอมรับหรือโตแยง ขออางขอเถียงนั้นอยางไร
ขอเท็จจริงใดที่คูความยอมรับกันก็เปนอันยุติไปตามนั้น สวนขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝาย
หนึ่งยกขึ้นอางแตคูความฝายอื่นไมรับ และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นขอพิพาทตามคําคูความให
ศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาท คําวา “ประเด็นพิพาท” หมายถึง ปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่
คูความฝายหนึ่งไมรับและปญหานั้นเกิดจากขออางขอเถียงตามคําฟองและคําใหการของคูความ ทั้ง
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ปญหานั้นจะมีผลทําใหคูความฝายใดฝายหนึ่งชนะหรือแพคดีทั้งหมดหรือบางสวน ศาลจะจดลงไวเปน
ประเด็นขอพิพาท95
ง. การกําหนดหนาที่นําสืบ เมื่อศาลไดกําหนดประเด็นขอพิพาทและจดไว
ในรายงานกระบวนพิ จารณาซึ่ งประเด็ นแห งข อพิ พาททั้ งปวงแล ว ศาลจะกํ าหนดใหคู ความฝ ายใดนํ า
พยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใดกอนหรือหลังก็ไดการกําหนดหนาที่นําสืบนี้ใหเปนไปตามหลัก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84
ดังนั้น ศาลมีอํานาจหนาที่ในวันชี้สองสถานคือ ตรวจคําคูความและคําแถลงของ
คูความ สอบถามคูความ กําหนดประเด็นขอพิพาท และการกําหนดหนาที่นําสืบ
(4) สิทธิและหนาที่คูความในวันที่มีการชี้สองสถาน96
1. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 182 วรรคสาม บัญญัติ
ใหสิทธิแกคูความอาจตกลงกันกะประเด็นขอพิพาทโดยการยื่นคําแถลงรวมกันตอศาล ซึ่งในกรณีเชนวานี้ก็
ใหศาลกําหนดประเด็นขอพิพาทไปตามนั้น แตถาศาลเห็นวาคําแถลงนั้นไมถูกตองใหศาลมีอํานาจที่จะยก
คําแถลงนั้นแลวดําเนินการชี้สองสถานไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 183
2. เมื่อศาลไดทําการชี้สองสถานและกําหนดประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบแลว ถาคูความฝายใดเห็นวาไมถูกตอง อาจใชสิทธิคัดคานโดยแถลงดวยวาจาในขณะนั้นหรือยื่นคํารอง
ตอศาลภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่ศาลสั่งกําหนดประเด็นขอพิพาทหรือหนาที่นําสืบ ศาลตองชี้ขาด
คําคัดคานนั้นกอนวันสืบพยาน
3. การสละประเด็นขอพิพาทนอกจากคูความจะรวมกันกะประเด็นขอพิพาท
แลว คูความฝายใดฝายหนึ่งอาจแถลงตอศาลในเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอสละประเด็นขอพิพาททั้งหมดหรือสละ
ประเด็นขอพิพาทเปนบางขอ โดยการแถลงดวยวาจาตอหนาศาลในวันชี้สองสถานหรือโดยการยื่นเปน
คําแถลงขอสละประเด็นขอพิพาททั้งหมด หรือบางสวนในเวลาใดกอนศาลมีคําพิพากษา
ดังนั้น คูความมีสิทธิหนาที่ในวันชี้ส องสถานคือ คูความอาจตกลงกันกะ
ประเด็นพิพาทได คูความฝายใดฝายหนึ่ง อาจแถลงตอศาลในเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอสละประเด็น
ขอพิพาททั้งหมดหรือสละประเด็นขอพิพาทเปนบางขอโดยการแถลงดวยวาจาตอหนาศาลโดยทําเปน
คําแถลงตอศาลหากคูความไมเห็นดวยกับการชี้สองสถานและกําหนดประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบของศาล สามารถใชสิทธิคัดคานโดยแถลงดวยวาจาได
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ธานินทร กรัยวิเชียร, การชี้สองสถาน, (กรุงเทพมหานคร : สหกรณออมทรัพยกระทรวง
ยุติธรรม, 2521), น.36.
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วินัย ล้ําเลิศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 92, น.467.
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(5) ผลของการที่คูความไมมาศาลในวันชี้สองสถาน97
ถาคูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันชี้สองสถาน ใหศาล
ทําการชี้สองสถานไป โดยศาลจะกําหนดประเด็นขอพิพาทและกําหนดหนาที่นําสืบแลวกําหนดวัน
สืบพยานตอไป ผลอันเกิดขึ้นกับคูความที่ไมมาศาลในวันชี้สองสถานมีดังนี้
(1) ใหถือวาคูความที่ไมมาศาลไดทราบกระบวนพิจารณาในวันนั้นแลว เชน ศาล
ไมตองหมายแจงวันนัดสืบพยานใหทราบอีก
(2) คูค วามที่ไมมาศาลนั้นไมมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบที่ศาลกําหนดไวนั้นไมถูกตอง เชน ศาลกําหนดประเด็นขอพิพาทและหนาที่นําสืบที่ไมอยูในคําฟองหรือ
คําใหการอันขัดตอบทบัญญัติมาตรา 183 วรรคหนึ่งเชนนี้คูความฝายที่ไมมาศาลในวันชี้สองสถานจะ
คัดคานไมได
ดังนั้น หากคูความฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายไมไมมาศาลในวันชี้สอง
สถานใหถือวาคูความที่ไมมาศาลไดทราบกระบวนพิจารณาในวันนั้นแลว เชน ศาลไมตองหมายแจงวัน
นัดสืบพยานใหทราบอีก และคูค วามที่ไมมาศาลนั้นไมมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบที่ศาลกําหนดไวนั้นไมถูกตอง
3.1.4.2 การยื่นบัญชีระบุพยาน
การยื่นบัญชีระบุพยานเปนระเบียบวิธีพิจารณาที่ใชกับพยานหลักฐานทุก
ประเภททั้งในคดีแพงและคดีอาญา และเปนกระบวนการพิจารณาที่มีความสําคัญมากกลาวคือ เปน
การแสดงความจํานงที่จะอางพยานหลักฐานใดไวลวงหนากอนการนําพยานหลักฐานนั้นเขาสืบ เพือ่ ให
ศาลพิจารณาไวในสํานวนความและใหคูความไดตรวจสอบความถูกตองของพยานหลักฐานนั้น98 การ
ยื่นบัญชีระบุพยานจึงมีวัตถุประสงค คือ เพื่อใหศาลไดตรวจสอบเบื้องตนวาพยานหลักฐานที่จะนํามา
สืบนั้นมีสภาพอยางไร เกี่ยวของกับประเด็นในคดีนั้นหรือไม อยางไร เพื่อที่ศาลจะไดดําเนินกระบวน
พิจารณาในการสืบพยานใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมแกกรณีตอไป 99 และเพื่อใหคูความไดรูถึง
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เพิ่งอาง, น.468-469.
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ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น แตศาลก็มีอํานาจพิเคราะหวาบัญชีระบุพยานเกี่ยวกับประเด็นหรือไม เปน
การประวิง คดีใหชักชาหรือไม หากเปนเชนนั้นก็ชอบที่จ ะไมรับ บัญ ชีรุบุพยาน (เว็บ ไซตศาลฎีก า
www.supremecourt.or.th) อางในอุดม รัฐอมฤต, เพิ่งอาง เชิงอรรถที่ 98, น.114.
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พยานหลักฐานที่คูความฝายตรงขามจะนํามาใชเพื่อยืนยันขออางขอเถียงของเขา อันเปนไปตาม
หลักการที่วา การดําเนินกระบวนพิจารณาตองโปรงใส ไมมีการซอนเรนพยานหลักฐาน
ดังนั้น การยื่นบัญชีระบุพยานมีวัตถุประสงคเพื่อใหศาลและคูความทราบ
ถึงพยานที่จะนําสืบ เปนการใหคูความอีกฝายเตรียมตัวที่ จ ะตอสูคดี เพราะระบบวิธีพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศไทยเปนการแสวงหาขอเท็จจริง โดยเปนหนาที่
ของคูความที่ตองนําเสนอพยานหลักฐาน ซึ่งตองแสดงรายละเอียดไวในบัญชีพยานที่ตองยื่นตอศาลจึง
จะสามารถอางพยานหลักฐานในบัญชีพยาน เพื่อพิสูจนขออางของเถียงไดในชั้นพิจารณา
(1) หลักเกณฑการยื่นบัญชีระบุพยาน
การยื่นบัญชีระบุพยานในคดีแพงสามารถกระทําได 3 ครั้ง คือ การยื่นบัญชี
ระบุพยานครั้งแรก การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและการยื่นบัญชีระบุพยานลวงเลยกําหนดเวลาปกติ
(1) การยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 88 วรรคหนึ่ง กฎหมายกําหนดใหคูความสงบัญชีระบุพยานครั้งแรกตอศาลกอนวันสืบพยานไมนอย
กวา 7 วัน ดังนั้นคูความจะตองสงบัญชีระบุพยานครั้งแรกตอศาลกอนวันสืบพยานนัดแรกไมนอยกวา 7
วัน100 ซึ่งในการยื่นบัญชีระบุพยานนั้นคูความตองยื่นตอศาลพรอมดวยสําเนาบัญชีระบุพยานตามจํานวน
คูความ เพื่อใหคูความฝายอื่นมารับไปจากพนักงานของศาล การยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกเปนหนาที่ของ
คูความทุกฝายตองยื่นเขามา เพราะหากไมไดยื่นครั้งแรกเสียแลวก็จะไปขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตาม
มาตรา 88 วรรคสองไมได
(2) การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 88 วรรคสอง เมื่อพนกําหนดการยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกแลว หากคูความที่ไดยื่นบัญชีระบุพยาน
ครั้งแรก ประสงคจะอางพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถทําได โดยการทําเปนคําแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม
ดวยบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม และสําเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับแตวันสืบพยานครั้งแรก
การที่กฎหมายบัญญัติใหการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมสามารถทําเปนคําแถลง แสดงใหเห็นวาการยื่นบัญชี
ระบุพยานเพิ่มเติมเปนสิทธิของคูความไมจําตองมีเหตุผลประกอบ
(3) การยื่นบัญชีระบุพยานลวงเลยกําหนดเวลาปกติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคสาม การยื่นบัญชีระบุพยานนี้เปนขอยกเวนของการยื่นบัญชีระบุพยาน
ซึ่งศาลจะตองใชดุลพินิจพิจารณาวาจะอนุญาตหรือไม ซึ่งคูความจะตองทําเปนคํารองและแจงเหตุอัน
100
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สมควรตอศาล ถาคํารองดังกลาวไมอางเหตุผลหรือเหตุที่อางมาฟงไมขึ้นศาลก็จะไมอนุญาตใหคูความยื่น
บัญชีระบุพยาน101 แตหากคูความมีเหตุผลที่สมควรและไมเปนที่เสียหายแกคูความอีกฝายศาลก็ยอมจะ
อนุญาต อยางไรก็ตามศาลอาจใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 87 (2) ตอนทาย
อนุญาตใหยื่นบัญชีระบุพยานได ทั้งนี้คูความไมจําตองยื่นคํารองขออนุญาตก็ได102 แมในชั้นอุทธรณฎีกา
คูความอาจยื่นคํารองขอระบุพยานเพิ่มเติมได หากมีเหตุตามมาตรา 88 วรรคสาม
ดังนั้น การยื่นบัญชีระบุพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของไทยไดกําหนดหลักเกณฑการยื่นบัญชีระบุพยานไว 3 ชวงคือ การยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรก การ
ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม และการยื่นบัญชีระบุพยานลวงเลยกําหนดเวลาปกติ ซึ่งการยื่นบัญชีระบุ
พยานเพิ่มเติมจะกระทํามิไดหากคูความไมเคยยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกตอศาล โดยคูความตองทํา
เปนคําแถลง สวนการยื่นบัญชีระบุพยานลวงเลยกําหนดเวลาปกติ คูความตองทําเปนคํารองพรอม
แสดงเหตุอันสมควรและศาลสามารถใชดุลยพินิจไมอนุญาตใหคูความยื่นบัญชีระบุพยานไดถาปรากฏ
วาคํารองดังกลาวไมอางเหตุผลหรือเหตุที่อางมาฟงไมขึ้นศาล
(2) สภาพบังคับหากมีการฝาฝน
เมื่อมาตรา 88 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดไวชัดเจน
วา คูความมีหนาที่ตองยื่นบัญชีระบุพยานหากคูความฝาฝนไมยื่นบัญชีระบุพยานกฎหมายจึงกําหนดสภาพ
บังคับไวในมาตรา 87 (2) คือ ศาลจะรับฟงพยานหลักฐานนั้นไมได คูความที่ไมไดยื่นบัญชีระบุพยานครั้ง
แรกแมจะแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมซึ่งมิอาจทําได ศาลก็จะรับฟงพยานหลักฐานตามบัญชีนั้น
ไมได แตหากไดยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกไวแลว ตอมาในการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ศาลยอมรับฟง
ได เพราะยื่ นเข ามาถู ก ต อง ส วนบั ญ ชี ระบุ พยานเพิ่ ม เติ ม ที่ ได ยื่ นเกิ นกํ าหนดนั้ นคู ความจะนํ าสื บ
พยานหลั ก ฐานนั้ นไม ได แต ในทางปฏิ บั ติ แม ว าคู ความฝ ายที่ นํ าสื บ พยานหลั ก ฐานจะไม ได ร ะบุ
พยานหลักฐานไวในบัญชีพยานใหถูกตองตามมาตรา 88 แตเมื่อไดนําพยานหลักฐานดังกลาวเขาสืบ คูความ
ฝายตรงขามมิไดโตแยงคัดคาน จึงมิอาจจะยกขอที่วาพยานหลักฐานนั้นมิไดระบุไวในบัญชีพยานขึ้นเปน
ประเด็นในการอุทธรณ ฎีกาได103
ดัง นั้ น เมื่ อคู ความไมยื่ นบั ญ ชีร ะบุ พยานกฎหมายห ามมิให ศาลรั บ ฟ ง
พยานหลักฐานที่คูความนํามาแสดง ถามิไดยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกแตคูความแถลงขอยื่นบัญชีระบุ
พยานเพิ่มเติม ก็หามมิใหศาลรับฟงพยานหลักฐานที่คูความนํามาแสดงอีกเชนกัน สวนบัญชีระบุพยาน
เพิ่มเติมที่ไดยื่นเกินกําหนดนั้นคูความจะนําสืบพยานหลักฐานนั้นไมได
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(3) ขอยกเวนของการยื่นบัญชีระบุพยาน
แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 จะกําหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการยื่นบัญชีระบุพยานไวแตก็มีบางกรณีเชนกันที่ไมตองทําตามหลักดังกลาว กรณี
เชนวานี้ไดแก
1. ศาลอนุญาตตามมาตรา 87 (2) แมจะเปนบทบัญญัติหามมิใหศาลรับฟง
พยานหลักฐานที่ไมไดยื่นตามมาตรา 88 แตมีขอยกเวนในตอนทายวา “แตถาศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรมจําเปนตองสืบพยานหลักฐานอันสําคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นขอสําคัญในคดีโดยฝาฝนตอบทบัญญัติ
ของอนุมาตรานี้ใหศาลมีอํานาจรับฟงพยานหลักฐานเชนวานั้นได” ดังนั้นแมคูความจะไมไดยื่นบัญชีระบุ
พยานเขามาศาลก็อาจรับฟงพยานหลักฐานเหลานั้นได104
2. สืบพยานในการไตสวนคํารอง บทบัญญัติมาตรา 88 ใชถอยคําวา “...เพื่อ
เปนพยานหลักฐานสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตน...” หมายความวา มาตรานี้จํากัดขอบเขตอยูแต
เพียงการยืนยันขอเท็จจริงตามคําคูความเทานั้น ดังนั้นการสืบพยานในการไตสวนคํารองอันมิใชเปนการ
สืบพยานตามประเด็นในคําฟองและคําใหการของคูความ ไมจําเปนตองยื่นบัญชีระบุพยานตามมาตรา 88
3. การแนบพยานเอกสารทายคําคูความ เอกสารที่คูความไดแนบมากับคําฟอง
คําใหการแลว ศาลฎีกาวินิจฉัยวาเอกสารเหลานี้เปนสวนหนึ่งของคําคูความ แมไมมีการอางอิงไวในบัญชี
ระบุพยาน คูความก็สามารถใชเปนพยานหลักฐานได
4. การยื่นพยานเอกสารประกอบการถามคาน ในการถามคานพยานของฝาย
ตรงขามถึงขอความที่พยานเคยกลาวไว และมีการบันทึกไวในเอกสาร ถาพยานรับวาตนเคยทําเอกสารนั้นไว
จริง ศาลยอมจะอนุญาตใหสงเอกสารนั้นเขาสืบเพื่อประกอบการถามคานไดโดยไมตองอางพยานเอกสารชิ้น
นี้ไวในบัญชีพยาน
5. พยานหลักฐานที่มิใช เปนพยานหลั กฐานโดยตรง พยานหลักฐานที่มิใช
พยานหลักฐานโดยตรง เชน คําแปลเอกสารจากหลักฐานที่เปนภาษาตางประเทศ หรือเอกสารประเภทคํา
รอง คําขอหรือคําแถลงของคูความ เอกสารเหลานี้ไมใชพยานหลักฐานโดยตรง ไมอยูในบังคับมาตรา 88
ดังนั้น แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดใหยื่นบัญ ชี
ระบุพยานทุกชนิดที่เกี่ยวของกับคดี แตก็มีพยานหลักฐานบางกรณีที่กฎหมายกําหนดวาไมตองแสดง
หรือยื่นบัญชีพยาน ไดแก แมคูความจะไมไดยื่นบัญชีระบุพยานเขามาศาลก็อาจรับฟงพยานหลักฐาน
เหลานั้นไดตามาตรา 87 (2) การสืบพยานในการไตสวนคํารอง เอกสารทายคําคูความ การยื่นพยาน
เอกสารประกอบการถามคาน และพยานหลักฐานที่มิใชเปนพยานหลักฐานโดยตรง
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3.1.4.3 การสงสําเนาเอกสาร
ในกรณีที่คูความอางสงเอกสารเปนพยานหลักฐาน จะตองสงสําเนาของ
เอกสารนั้นใหแกคูความอีกฝายและแกศาลดวย ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาตรา 90 และในกรณีที่สงตนฉบับเอกสารตอศาลแลวจะขอคืนก็ตองสงสําเนาเอกสารตอศาลไว
เปนหลักฐานในสํานวนคดีดังที่บัญญัติไวในมาตรา 127 ทวิ ซึ่งทั้งมาตรา 90 และมาตรา 127 ทวิ ซึ่ง
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 90 นี้ ใชบังคับเฉพาะคดีแพงเทานั้นไมมีผลใช
บังคับถึงคดีอาญา105
(1) ความหมายของพยานเอกสาร106
พยานเอกสาร หมายถึง พยานที่มีบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรหรือดวย
รูปรอยใดๆ อันเปนสื่อความหมายในภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังนั้นสาระสํา คัญ หรือองคป ระกอบของ
พยานเอกสารคือ การสื่อความหมายเปนภาษาของมนุษยไมวาภาษานั้นจะเปนภาษาใดก็ตาม พยาน
บางอยาง เชน ภาพถายหรือภาพวาดเขียน แมจะปรากฏเปนรูปเชนภาพถาย สถานที่เกิดเหตุ ภาพถายอาวุธ
ของกลาง ภาพถายบุคคลหรือแมภาพวาด เชน ภาพวาดทิวทัศน ภาพวาดเหมือนของตัวบุคคล ซึ่ง
ภาพถายหรือภาพวาดนั้นสื่อความหมายแสดงวาสิ่งในภาพคืออะไร แตก็มิใชเปนการสื่อความหมายใน
ภาษา ดังนั้นจึงไมใชพยานเอกสาร
ดังนั้น พยานหลักฐานคือ ขอความที่บันทึกไวไมวาจะดวยวิธีใดและไมวา
จะบันทึกในวัสดุใดที่สามารถสื่อหรือแสดงความหมายของสิ่งที่บันทึกไวใหศาลเขาใจได ขอความนัน้ จะ
เปนตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย สัญลักษณ จะเกิดขึ้นดวยการเขียนพิมพ แกะสลัก และจะทําลงบน
กระดาษ ผา ผนัง กอนหัน ไม โลหะก็ไดทั้งสิ้น ขอเพียงแตเสนอพยานนั้นเพื่อสื่อความหมายที่บันทึก
อยูในพยานชิ้นนั้นบางครั้งจึงสับสนระหวางพยานเอกสารกับพยานวัตถุ เชน นําสืบวาขอความที่สลัก
ลงบนกอนหินมีความหมายอยางไร เปนการนําสืบขอความในกอนหินในฐานะเปนพยานเอกสาร แต
ถานําสืบวาไดมีการสลักขอความไวทกี่ อนหินหรือไม เปนการนําสืบกอนหินที่มีขอความในฐานะเปน
พยานวัตถุกลาวคือ จะเปนพยานเอกสารไดคูความตองนําสืบถึงขอความในสื่อที่บันทึก มิใชการนําสืบ
ถึงการมีอยูของสื่อที่เปนตัวบันทึก
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(2) หลักเกณฑการสงสําเนาเอกสาร107
การอางเอกสารเปนพยานหลักฐานซึ่งจะตองมีการสงสําเนาเอกสารนั้น
ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพง มาตรา 90 กํา หนดใหคูความฝายที่ อางอิ ง เอกสารเป น
พยานหลักฐาน ตองยื่นสําเนาเอกสารนั้นตอศาลและสงสําเนาเอกสารนั้นใหคูความฝายอื่นกอนวัน
สืบพยานไมนอยกวา 7 วัน
ในกรณีที่มีการอางอิงเอกสารเปนพยานหลักฐานเพิ่มเติม เนื่องจากมีการ
ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตามมาตรา 88 ไมวาวรรคสองหรือวรรคสาม ก็จะตองยื่นสําเนาเอกสารนั้น
พรอมกับการยื่นคําแถลงหรือคํารองแลวแตกรณี กลาวคือ ถาเปนการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้ง
แรกภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันสืบพยานก็เพียงแตทําเปนคําแถลง สวนการยื่นบัญชีระบุพยาน
หลังจากนั้นตองทําเปนคํารอง อนึ่งศาลมีอํานาจอนุญาตใหยื่นสําเนาเอกสารภายหลังเมื่อมีเหตุสมควร
ก็ได
ดังนั้น เอกสารที่คูความประสงคจะอางอิงเปนพยานหลักฐาน คูความตอง
ยื่นเอกสารนั้นตอศาลและสงสําเนาเอกสารนั้นใหคูความฝายอื่นกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 วัน แต
หากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามมาตรา 88 วรรคสองหรือวรรคสาม ตองยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
ครั้งแรกภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันสืบพยานก็เพียงแตทําเปนคําแถลง
(3) ขอยกเวนในการไมตองสงสําเนาเอกสาร108
ความตอนทายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 90 ได
บัญญัติขอยกเวนในการอางเอกสารเปนพยานหลักฐานแลวไมตองสงสําเนาเอกสารไว 3 กรณีคือ
1. อางเอกสารเปนชุดซึ่งคูความฝายอื่นทราบดีอยูแลวหรือสามารถตรวจตราได
โดยงายถึงความมีอยูและความแทจริงแหงเอกสารนั้น
2. อางเอกสารที่อยูในความครอบครองของคูความฝายอื่นหรือของบุคคลภายนอก
3. การคัดสําเนาเอกสารจะทําใหกระบวนพิจารณาลาชา หรือมีเหตุผลแสดงวาไม
อาจคัดสําเนาเอกสารใหเสร็จในกําหนดเวลาที่ใหยื่นเอกสารนั้น
สําหรับตามขอ 1. และขอ 3. ผูที่อางอิงเอกสารอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดย
ทําเปนคํารอง อาจขออนุญาตงดการยื่นสําเนาเอกสารนั้นและขอยื่นตนฉบับเอกสารแทนเพื่อใหศาล
หรือคูความฝายอื่นตรวจดู
กรณีตาม 1. ไดแกเอกสารเปนชุดซึ่งคูความอีกฝายทราบดีหรือสามารถ
ตรวจสอบไดโดยงาย สวนกรณี 3. ไดแก การคัดสําเนาจะทําใหกระบวนพิจารณาลาชา เชน เอกสารมี
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จํานวนมากเปนเลมหรือเปนแผนใหญคัดลําบาก กรณีเชนนี้ควรใชวิธีสงตนฉบับเพื่อใหศาลและคูความ
ทุกฝายไดตรวจดู
ดังนั้น แมคูความจะอางเอกสารตอไปนี้ เอกสารเปนชุดซึ่งคูความฝายอื่น
ทราบดีอยูแลวหรือสามารถตรวจตราไดโดยงายถึงความมีอยูและความแทจริงแหงเอกสารนั้น หรือ
เอกสารที่อยูในความครอบครองของคูความฝายอื่นหรือของบุคคลภายนอก หรือการคัดสําเนาเอกสาร
จะทําใหกระบวนพิจารณาลาชา หรือมีเหตุผลแสดงวาไมอาจคัดสําเนาเอกสารใหเสร็จในกําหนดเวลา
ที่ใหยื่นเอกสารนั้นก็ไมจําตองสงสําเนาเอกสาร
(4) ผลของการไมสงสําเนาเอกสาร109
ผลของการไมปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา
90 วาดวยการสงสําเนาเอกสาร ไมรายแรงเหมือนกับการไมยื่นบัญชีระบุพยานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 ทั้งๆ ที่โดยผลของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 87
แลว พยานเอกสารที่ไมไดมีการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 90 วาดวย
การสงสําเนาเอกสารจะตองหามมิใหรับฟง ซึ่งแนวคําพิพากษาฎีกาในเรื่องการไมยื่นบัญชีระบุพยาน
ไดกําหนดผลไวชัดวา ศาลจะไมรับฟงพยานหลักฐานที่ไมไดมีการระบุพยานเอกสารตามมาตรา 88 แต
การไมสงสําเนาเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 90 นั้น ถึงแมผลในชั้น
ที่สุดจะถูกตองหามมิใหรับฟงก็ตาม แตก็มีคําพิพากษาฎีกาหลายฉบับวางเปนแนวบรรทัดฐานผอน
ปรนวา การไมสงสําเนาเอกสารนั้นเปนเพียงการดําเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 คูความอีกฝายหนึ่งตองทําการคัดคานเสียภายใน 8 วัน นับ
แตวันที่มีการสงเอกสารดังกลาวตอศาล หากปลอยใหลวงพนไปจะยกปญหาขอนี้ขึ้นโตแยงในภายหลัง
หรือในชั้นอุทธรณฎีก าไมได นอกจากนั้นในกรณีที่ศาลชั้นตนไดใชดุลพินิจ รับ ฟง พยานเอกสารซึ่ง
นําเสนอโดยผิดระเบียบ เชน ไมไดสงสําเนาใหแกคูความอีกฝายหนึ่ง ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ศาลชั้นตนได
ใชดลุ พินิจรับฟงพยานเอกสารนั้นไวแลว จึงสรุปไดวา หากศาลชั้นตนใชดุลพินิจรับฟงพยานเอกสารใด
โดยเห็นวาพยานหลักฐานนั้นเปนประเด็นสําคัญ ในคดีที่จําเปนตองสืบพยานนั้นเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 87 (2) ก็ไมมีเหตุที่จะคัดคานวา
ตองหามมิใหรับฟงเพราะไมไดสงสําเนาเอกสาร
ดังนั้น การไมสงสําเนาเอกสารใหคูความอีกฝายหนึ่งกฎหมายไมไดกําหนด
ไววาตองหามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน แตผลทายที่สุดก็ถูกตองหามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน
ซึ่ง การไมสง สําเนาเอกสารคูความอีก ฝายนั้น เปนการดําเนินกระบานพิจารณาที่ผิดระเบียบตาม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 โดยคูความสามารถคัดคานไดภายใน 8 วันนับแต
วันที่มีการสงเอกสารนั้นตอศาล
3.1.4.4 การรับขอเท็จจริงของคูความ
การขอใหคูความฝายอื่นรับ ขอเท็จ จริง มาจากหลัก คอมมอนลอวเ รื่อง
request for admission โดยคูความฝายหนึ่งอาจขอใหคูความอีกฝายหนึ่งรับขอเท็จจริงบางประการ
วาถูกตองหรือไม เพื่อใหประเด็นขอพิพาทลดลงหรือไมใหเกิดประเด็นขอพิพาท จนทําใหคดีเสร็จสิ้น
ไปจากศาลเร็วขึ้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย การใหคูความฝายอื่นรับขอเท็จจริง
โดยตอบคําบอกกลาวเปนหนังสือกอนวันสืบพยานนี้ เปนเรื่องที่หลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
สากลเรียกวา interrogation คือ กระบวนการที่ใหคูความในคดีแพงสามารถตั้งคําถามในปญหาขอเท็จจริงที่
เกี่ยวกับประเด็นขอพิพาทในคดีนั้นสงไปใหคูความฝายตรงขามกอนสืบพยาน ถาคูความฝายตรงขาม
ตอบขอเท็จจริงอะไรมา คูความฝายที่ถามจะไดขอเท็จจริงนั้นแถลงตอศาล เพื่อฟงเปนยุติในฐานะเปนคํารับใน
ศาลไมตองไปสืบพยานใหเสียเวลาเสียคาใชจายอีก ในตางประเทศใชวิธีการนี้กันมากเปนทางปฏิบัติ
ของทนายความปกติแทบทุกคดี หลังจากการชี้สองสถานรูประเด็นขอพิพาทแลวทนายความแตละฝาย
จะมาพิจารณาขอเท็จจริงวาขอเท็จจริงนาจะรับกันได ไมตองนําพยานหลักฐานมาสืบใหเสียเวลาและ
คาใชจาย วิธีการดําเนินการคือ ทนายความจะตั้งคําถามขอเท็จจริงนั้นสงเปนทางการไปใหคูความฝาย
ตรงขามพิจารณาวาจะรับขอเท็จจริงหรือไม ถาฝายตรงขามรับขอเท็จจริงใดก็ไปแถลงใหศาลทราบถา
คูความฝายใดรับคําถามปฏิเสธขอเท็จจริงใดก็ตองนําสืบพยานหลักฐานกัน ถาปรากฏวาฝายที่คําถาม
นําพยานหลักฐานมาสืบชัดเจน ถือไดวาคูความฝายที่ปฏิเสธดําเนินกระบวนพิจารณาไปในทางที่ไม
สุจริตและเปนการประวิงคดีเปนตนเหตุของความลาชาและเสียคาใชจายมากในคดีนั้น ฉะนั้นเวลาที่
ศาลพิพากษาจะนําเหตุผลนี้สั่งใหคูความฝายที่ปฏิเสธการตอบคําถามโดยไมมีเหตุอันสมควรรับผิดใช
คาฤชาธรรมชั้นที่สุดโดยไมคํานึงถึงผลแหงคดี ซึ่งในตางประเทศจะเสียคาใชจายสวนนี้สูงมาก จึงทําให
วิธีการ interrogation ใชไดผลทางปฏิบัติคอนขางมากสําหรับวิธีการใหคูความฝายอื่นรับขอเท็จจริง โดยตอบ
คําบอกกลาวเปนหนังสือกอนวันสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 100
ปรากฏวาในทางปฏิบัติไมมีตัวอยางในการบังคับใช วิธีการดังกลาวถูกมองขามไมมีการนํามาใชกัน ใน
การศึกษากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานก็แทบจะไมมีอยูเลย เหตุผลนาจะเปนเพราะการดําเนินคดี
ในประเทศไทยมุงใหฝายตนเองไดเปรียบทุกรูปแบบ หากมีการตั้งคําถามก็คงปฏิเสธในทุกคําถาม และ
แมวาศาลจะใหฝายที่ปฏิเสธคําถามรับผิดใชคาฤชาธรรมเนียม ก็เปนจํานวนไมมากทําใหมาตรการ
ดังกลาวไมมีผลบังคับใช
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(1) หลักเกณฑการขอใหคูความฝายอื่นรับขอเท็จจริง มีดังนี้
1. เมื่อคูความฝายหนึ่งฝายใดประสงคจะอางขอเท็จจริงใดและตองการให
คูความฝ ายอื่นรั บ ขอเท็จ จริง นั้น วาถูก ตอ งหรือไม ก็ให สง คําบอกกลาวเปนหนัง สือแจง รายการ
ขอเท็จจริงนั้นไปใหคูความฝายอื่นทราบกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 วัน คําบอกกลาวนั้นตองแจง
รายละเอียดขอเท็จจริง ซึ่งตนประสงคจะอางอิงวาขอเท็จจริงนั้นๆ คูความอีกฝายหนึ่งจะยอมรับเปน
ความจริงหรือไม
2. ในวันสืบพยานคูความฝายที่สงคําบอกกลาวตองรองขอตอศาล เพื่อให
ศาลสอบถามคูความฝายอื่นนั้นวา จะรับรองขอเท็จจริงตามที่ไดรับคําบอกกลาวหรือไม
3. ใหศาลสอบถามคูความฝายนั้นแลวจดคําตอบไวในรายงานกระบวน
พิจารณา และถาคูความฝายนั้นไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใดหรือปฏิเสธขอเท็จจริงใด โดยไมมี
เหตุแหงการปฏิเสธโดยชัดแจง กฎหมายใหถือวาคูความฝายนั้นยอมรับขอเท็จจริงนั้นแลว
(2) การเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง
แตเ ดิม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยการมาศาลของ
พยานและการซักถามพยานบุคคลมีหลักอยูวา พยานบุคคลตองมาศาลเพื่อเบิกความโดยการเบิกความ
นั้นพยานทุกคนตองเบิกความดวยวาจาและหามไมใหพยานอานขอความที่เขียนมา เวนแตจะไดรับ
อนุญ าตจากศาลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ 110 และเมื่อพยานมาเบิก ความในศาลกฎหมายกําหนดให
คูความฝายที่อางพยานไดซัก ถามพยานเสร็จ กอน แลวจึง ใหคูความอีกฝายถามคาน 111 จากหลัก
กฎหมายดังกลาวเห็นไดวา กฎหมายมุงประสงคใหผูที่มาเบิกความเปนพยานตอศาลตองเบิกความดวย
วาจาตอหนาศาลและคูความทุกฝาย โดยไมใหอานขอความที่เขียนมา เพื่อไมใหมีการเตรียมคําเบิก
ความลวงหนา หลักดังกลาวตรงกับกฎหมายลัก ษณะพยานของอังกฤษ ซึ่งพยานหมายถึง บุคคลที่
ประสบเหตุการณมาดวยตนเองและพยานคือ บุคคลที่มาเลาเหตุการณที่ตนประสบมาดวยตนเองนั้น
ใหศาลฟง โดยความทรงจําของตัวไมตองอาศัยการอานจากเอกสารหรือบันทึกเครื่องหมายใดๆ ตองไม
มีการเบิกความตามคําชี้แนะหรือบงการของบุคคลอื่นใด112 ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจากเห็นวาพยานที่มา
เบิกความดวยวาจาโดยไมมีการตระเตรียมขอความมาอานจะเบิกความตามจริง เพราะพยานไมมีเวลา
คิดแตงเติมคําเบิกความ ขอเท็จจริงที่จดจําไดและใหการจึงนาจะเปนความจริง ถาพยานจําไมไดและ
ตองอานขอความก็คงจะเปนเรื่องเท็จ
110

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 113.
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 117.
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จรัญ ภักดีธนากุล, กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร :
จิรรัชการพิมพ, 2549), น.447.
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(3) ผลของการยื่นบันทึกถอยคําพยาน
1. เมื่อมีก ารยื่นบันทึก ถอยคําพยานแลว คูความผูยื่นไมอาจถอนบันทึก
ถอยคําพยานนั้นไดและใหถือวาบันทึกถอยคําดังกลาวเปนพยานหลักฐานในคดีแลว
2. เมื่อมีการยื่นบันทึก ถอยคําพยานแลว หามมิใหแกไขเพิ่ม เติม บันทึก
ถอยคําที่ไดยื่นไวแลวตอศาล เวนแตเปนการแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย เนื่องจากบันทึก
ถอยคํานั้นเปรียบเสมือนคําเบิก ความของพยานในศาล ดังนั้น ถาจะแกไขเพิ่มเติม ก็ตองปรากฏใน
คําเบิกความเมื่อตอนพยานมาศาลและตอบขอซักถาม อันจะเปนประโยชนตอการชั่งน้ําหนักพยาน
นั้น113
3. พยานผูทําบันทึกถอยคําตองมาเบิกความรับรองบันทึกถอยคํานั้นและ
เมื่อพยานเบิกความรับรองแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของคําเบิกความตอบคําซักถาม
4. เมื่อผูทําบันทึกถอยคํามาศาลเพื่อรับรองบันทึกถอยคําแลว คูความฝาย
ที่อางพยานอาจซักถามขอเท็จจริงหรือความเห็นของพยานเพิ่มเติมได เพราะบันทึกถอยคําพยานอาจ
แทนการซัก ถามพยานเพียงบางสวน เมื่อเสร็จสิ้นการซักถามพยานแลว พยานตองเบิกความตอบ
คําถามคานและถามติงของคูความ
(4) น้ําหนักและความนาเชื่อถือของบันทึกถอยคําพยาน
1. หากพยานผูใหถอยคํามาศาลเพื่อรับรองบันทึกถอยคําและตอบคําถามคาน
กับคําถามติง ถอยคําของพยานก็จะมีน้ําหนักเชนเดียวกับการที่พยานมาเบิกความดวยวาจาตอหนาศาล
2. หากพยานผูใหถอยคําไมมาศาล ศาลจะปฏิเสธไมรับฟงบันทึกถอยคําของผู
นั้นเปนพยานหลักฐานในคดี แตถาศาลเห็นวาเปนกรณีจําเปนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ผูใหถอยคําไมสามารถมา
ศาลได ศาลอาจรับฟงประกอบพยานหลักฐานอื่นได เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
3. หากคูความได ตกลงกันให พยานไมตองมาศาลหรือคูความอีกฝ ายหนึ่ ง
ยินยอมหรือไมติดใจถามคานพยาน ดังนี้ใหศาลรับฟงบันทึกถอยคําดังกลาวเปนพยานหลักฐานในคดีได
ทั้งนี้ผูใหถอยคําไมจําตองสาบานหรือปฏิญาณตนกอนใหถอยคําและบัญชีพยานที่ระบุผูใหถอยคําเปน
พยานบุคคลก็ใชไดแลว ไมตองระบุบันทึกถอยคําของพยานเปนพยานเอกสารอีก
(5) การเสนอบันทึกถอยคําของพยานที่อยูตางประเทศ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง มาตรา 120/2 บัญ ญัติถึง การ
เสนอบันทึกถอยคําของพยานซึ่งมีถิ่นที่อยูในตางประเทศวา เมื่อคูความมีคํารองรวมกันและศาล
เห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตใหเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง หรือความเห็นของผูใหถอยคําซึ่ง
มีถิ่นที่อยูในตางประเทศตอศาลแทนการนําพยานบุคคลมาเบิกความตอหนาศาลได แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ
113
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ผูใหถอยคําที่จะมาศาลเพื่อใหการเพิ่มเติม สําหรับลายมือชื่อของผูใหถอยคําใหนํามาตรา 47 วรรค
สามมาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้นในศาลทั่วไปหากพยานบุคคลมีถิ่นที่อยูในตางประเทศ ตองการใช
บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นแทนการมาเบิกความตอหนาศาล คูความทั้งสองฝายตอง
มีคํารองรวมกันและศาลเห็นสมควรจึงจะใชวิธีการดังกลาวได คูความฝายใดฝายหนึ่งจะขอใชวิธีการ
ดังกลาวแตฝายเดียวไมได สวนรายการและเนื้อหาสาระของบันทึกถอยคําพยานที่อยูตางประเทศนั้น
เหมือนกับ บันทึกถอยคําพยานที่อยูในประเทศทุก ประการ ผลของการเสนอบันทึก ถอยคํา ยืนยัน
ขอเท็จจริง หรือความเห็นของผูใหถอยคําที่อยูตางประเทศมีความแตกตางกับกรณีของผูใหถอยคําอยู
ในประเทศที่สําคัญ ประการหนึ่ง คือ ผูใหถอยคําไมตองมาศาลเพื่อรับ รองบันทึกถอยคําหรือตอบ
คําถามคานและคําถามติงแตอยางใด ศาลก็รับฟงบันทึกถอยคํานั้นเปนพยานหลักฐานได เพียงแต
ความนาเชื่อถือหรือการมีน้ําหนักใหรับฟงเพียงใด เปนอีกเรื่องหนึ่งหลักเกณฑที่คูความตองมีคํารอง
รวมกันจึงจะขอศาลใชบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง หรือความเห็นของพยานไดนี้นาจะมีปญหา
ในทางปฏิบัติ เพราะคูความฝายที่ประสงคจะใชบันทึกถอยคําในกรณีดังกลาวมีความจําเปนตองไดรับ
ความรวมมือจากคูความฝายตรงขาม ซึ่งในความเปนจริงแลวนอกจากจะไมรวมมือแลว มักจะคัดคาน
และโตแยงกันอยูเสมอ

บทที่ 4
วิเคราะหเปรียบเทียบการเปดเผยพยานหลักฐาน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยโดยเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสืบพยานมี
ลักษณะเปนระบบผสมระหวางระบบกลาวกับระบบไตสวน ประกอบกับอิทธิพลจากแนวคิดในเรื่องการวางตัว
เปนกลางอยางเครงครัดของศาลทําใหบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการพิจารณาในเชิงรุกที่มีอยูใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกลายเปนบทบัญญัติที่ไรประโยชน ศาลแทบจะไมไดใชดุลยพินิจในการมี
คําสั่งตาง ๆ การกําหนดทิศทางและระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการพิจารณาจึงขึ้นอยูกับคูความซึ่งทําให
เกิดปญหาในเรื่องที่คูความพยายามใชชั้นเชิงในทางวิธีพิจารณาโดยเฉพาะในเรื่องการอางและการสืบพยาน ทําให
กระบวนการพิจารณาลาชา การแพชนะคดีสวนมากจึงเกิดจากชั้นเชิงทางวิธีพิจารณามิใชดวยเนื้อหาแหงคดี
ตัวอยางเชน แมจะมีการแกไขหลักการในเรื่องการชี้สองสถานใหมโดยพยายามเพิ่มบทบาทของศาลในการรวบรวม
ขอมูลและเอกสารของคดี และใหคูความมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานของคูความอีกฝายหนึ่ง
ในขณะที่แนวคิดประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปนกรณีศึกษาในระบบกฎหมาย Common Law
นั้นศาลมีบทบาทในเชิงรุกในการคนหาความจริง นอกจากนี้วิธีการพิสูจนพยานหลักฐานของระบบการคนหา
ขอเท็จจริงก็ไมมีหลักเกณฑที่เครงครัด หรือเขมงวดกวดขันดังเชนในระบบกลาวหา เพื่อใหศาลทํางานได
คลองตัว และมุงแตผลที่จะไดรูขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากกวา ดวยลักษณะดังกลาวสงผลใหการดําเนินกระบวน
พิจารณาความแพงตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานที่วาศาลจะตองเปนผูคนหาความจริงของคดี เพื่อเปนการอํานวย
ความยุติธรรม สวนในประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Civil Law อยางฝรั่งเศสนั้นปรับบทบาทของศาลใหเปนไปใน
เชิงรุกมากขึ้น เชน กระบวนการพิจารณาของฝรั่งเศสนั้น ศาลไมไดมีบทบาทเพียงแตรับฟงพยานหลักฐานอยาง
เดียวเทานั้น ในระหวางที่พยานใหการศาลยังมีบทบาทในการที่จะซักถามพยานในประเด็นตางๆ ที่เห็นวาสามารถ
ชวยใหไดรับทราบขอเท็จจริงที่จําเปนโดยครบถวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศสมีบทบัญญัติ
หามมิใหคูความพูดสอดแทรกระหวางที่พยานใหการตอศาล หรือใหคูความซักถามพยานโดยตรง หรือแมแต
กระทําการใด ๆ ที่จะทําใหมีอิทธิพลตอพยาน หลักการนี้มีเจตนารมณที่ตองการจะหลีกเลี่ยงไมใหพยานถูก
ขัดขวางหรือรบกวนโดยการขัดจังหวะของคูความ หรือโดยการตั้งคําถามที่อาจทําใหพยานหลงเขาใจประเด็น
ผิดพลาด อยางไรก็ตาม โดยอํานาจในเชิงรุกดังกลาวนี้ถูกควบคุมโดยการที่ศาลตองซักพยานตอหนาคูความและ
สงรายงานการสืบพยานใหคูความทราบ หลักการนี้ก็มีปรากฏในกระบวนวิธีพิจารณาความแพงของเยอรมัน
เชนกันแตเครงครัดกวาของฝรั่งเศสตรงที่เมื่อคูความเสนอพยานแลว ศาลเทานั้นที่จะเปนผูซักพยานเองคูความที่
ไปยุงเกี่ยวกับพยานจะถูกศาลตั้งขอสังเกต การซักพยานของศาลจะตองกระทําอยางเปดเผยตอสาธารณะซึ่งเปน
กลไกหนึ่งที่ควบคุมการใชอํานาจในเชิงรุกดังกลาว
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4.1 ปญหาขอจํากัดกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน
กระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานเปนวิธีการใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง ซึ่งทําใหคดี
ความเสร็จสิ้นไปจากศาลไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากคูความทั้งสองฝายสามารถรับ รูขอเท็จจริงและ
สามารถประเมินคดีของตนไดวาสมควรจะดําเนินคดีตอไปหรือไม เมื่อศึกษาถึงแนวทางและหลักการ
ดังกลาวแลว สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาดังนี้
4.1.1 ปญหาในเรื่องแนวทางในการดําเนินคดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประชุมคดี
กอนการพิจารณาเพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินคดี มีเพียงการชี้สองสถานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 183 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในวันชี้สองสถาน ใหคูความมาศาล และใหศาล
ตรวจคําคูความและคําแถลงของคูความ แลวนําขออางขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความและคําแถลงของ
คูความเทียบกันดู และสอบถามคูความทุกฝายถึงขออางขอเถียงและพยานหลักฐานที่จะยื่นตอศาลวา
ฝายใดยอมรับหรือโตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร ขอเท็จจริงใดที่คูความยอมรับกันก็เปนอันยุติไป
ตามนั้น สวนขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งยกขึ้นอางแตคําคูความฝายอื่นไมรับและ
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นขอพิพาทตามคําคูความใหศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาทและ
กําหนดใหคูความฝายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใดกอนหรือหลังก็ได” เชนนี้ในวันชี้สอง
สถานศาลตองดําเนินกระบวนการคือ พิจารณาตัดประเด็นขอพิพาทที่ไมสําคัญในคดี และสอบถาม
คูความใหยอมรับขอเท็จ จริงที่ส ามารถยอมรับ ไดในบางประเด็น นอกจากนั้นแลวศาลจะกําหนด
จํานวนพยานที่จ ะนําสืบ ทั้ง หมด โดยไมใหนําสืบพยานหลัก ฐานที่ไมจําเปนและจะกําหนดวันนัด
สืบพยานโจทกและจําเลยตั้งแตตนจนจบกระบวนพิจารณา แตมีการกําหนดเกี่ยวกับการประชุมคดีซึ่ง
กระทําโดยศาล อาจกําหนดนัดพรอมคูความทุกฝายหรือนัดชี้สองสถาน เพื่อกําหนดประเด็นในคดี
และเพื่อที่ จ ะทราบขอมู ล และพยานหลั ก ฐานทั้ง หมด 1 ถือ ไดว ากระบวนการดัง กลาวใหอํ านาจ
ผูพิพากษาใชดุลพินิจตามความเหมาะสม ทําใหมีความยืดหยุน แตขอเสียคือการกําหนดแนวทางนั้น
อาจแตกตางกันออกไปเพราะขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูพิพากษาแตละคน อีกทั้งไมสามารถกําหนดเวลา
ที่ชัดเจนวาคดีจะสิ้นสุดเมื่อไร ทําใหเสียคาใชจายจํานวนมากโดยไมสามารถควบคุมได

1

ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏิบัติในการนั่งพิจารณาคดีครบองค
คณะและตอเนื่อง พ.ศ. 2545 ขอ 7 วา “ใหศาลกําหนดใหมีการประชุมคดีโดยอาจกําหนดนัดพรอม
คูความทุกฝาย หรือนัดชี้สองสถาน เพื่อกําหนดประเด็นในคดี และเพื่อที่จะทราบขอมูลเกี่ยวกับพยาน
ทั้งหมด...”
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หากเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติในวันประชุมคดี โดยใหผูพิพากษาปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ 16 the federal rule of
civil procedure ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กลาวถึงเรื่องการประชุมกอนการพิจารณา การกําหนดเวลาและ
การบริหารจัดการ ซึ่งจะเห็นไดวา ทนายความของคูความหรือคูความมาประชุมพรอมกันที่ศาลกอน
เริ่มการพิจารณาเพื่อปรึกษากันเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินกระบวนพิจารณาตางๆ กอนการ
พิจ ารณาคดี ทั้ง นี้เ พื่อใหศาลไดทําการออกคําสั่ ง กําหนดวันที่ใหแนนอน ในการดําเนินกระบวน
พิจารณาดังกลาวใหเสร็จสมบูรณโดยจะครอบคลุมเรื่องเขตอํานาจ การแกไขเพิ่มเติมฟอง ประเด็นขอ
กฎหมายหรือขอเท็จ จริง ที่สําคัญของคดี คาทนายความ การตกลงระงับขอพิพาท ระยะเวลาและ
ขอจํากัดในการคนหาพยานหลักฐานทุกอยาง รวมทั้งบันทึกพยานที่เปนลายลักษณอักษร การบันทึก
คําพยานลวงหนาและคํารองใหสงพยานเอกสาร การไตสวนคํารองตางๆ ซึ่งอาจจะเปนเรื่องเกี่ยวของ
กับพยานหลักฐาน ดังนั้นการกําหนดเชนนี้ก็เพื่อกระตุนใหมีการบริหารจัดการในการดําเนินคดีที่ดี มี
ประสิทธิภาพ ขจัดกระบวนการที่ไมจําเปน สรางระบบการดําเนินและควบคุมเพื่อไมใหคดีถูกประวิง
หรือหนวงเหนี่ยว
ประเทศฝรั่งเศสนั้นจะไมมีการประชุมกอนการพิจารณา แตทุกคดีนั้นไมไดถูกสง
เขาสูการพิจารณาพิพากษาคดีขององคคณะผูพิพากษาในทันทีแตจะตองเขาสูการพิจารณาของ JME
เสียกอน โดย JME จะเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นนี้เปนไปโดยถูกตอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสงคําคูความและพยานเอกสารตางๆ ของคูความ ทั้งนี้เพื่อใหคดีอยูใน
สภาพที่พรอมที่จะทําการพิจ ารณาชี้ขาดตัดสินคดีโ ดยองคคณะผูพิพากษา เห็นไดวาแมป ระเทศ
ฝรั่งเศสจะไมมีการประชุมกอนการพิจารณาเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา แตการเขาสูการพิจารณา
ของ JME ของประเทศฝรั่งเศสนั้นมีลักษณะคลายคลึงกันกับการประชุมกอนพิจารณาคดีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา นั่นก็คือเพื่อใหคดีพรอมที่จะพิพากษาโดยองคคณะผูพิพากษา
ดังนั้นเมื่อพิเคราะหแลวเห็นวาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของ
ไทยและกฎหมายของประเทศเยอรมัน ไมมีบ ทบัญ ญัติเ รื่องการประชุม คดีกอนการพิจ ารณา แต
หลักการดังกลาวของไทยถูกกําหนดไวในระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏิบัติ
ในการนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่อง พ.ศ. 2545 ขอ 7 วา “ใหศาลกําหนดใหมีการประชุม
คดีโ ดยอาจกําหนดนัดพรอมคูความทุกฝาย หรือนัดชี้ส องสถาน เพื่อกําหนดประเด็นในคดี และ
เพื่อที่จะทราบขอมูลเกี่ยวกับพยานทั้งหมด...” ซึ่งไมมีกรอบเวลาที่ชัดเจนวาจะสิ้นสุดเมื่อใด โดยที่
ประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประชุมกอนการพิจารณาคดีและมีกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจนเหมาะสมกับ การนํามาปรับ ใชกับประเทศไทย เพื่อประโยชนของคูความในการไดรับ การ
พิจารณาคดีดวยความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม สวนในประเทศฝรั่งเศสนั้นแมไมมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับ การประชุมกอนการพิจ ารณาคดี แต ก็มีก ารพิจ ารณาของ JME ที่มีลักษณะคลายกับการ
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ประชุมกอนการพิจารณาของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหลักการของประเทศฝรัง่ เศสนัน้ ไมเหมาะสมกับ
ประเทศไทยเนื่องจากกระบวนการดังกลาวของฝรั่ง เศสมีความซับซอน ขั้นตอนการดําเนินหลาย
ขั้นตอน ทําใหกระบวนการพิจารณาคดีลาชา
4.1.2 ปญหาเรื่องกระบวนการสืบพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล
การสืบพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาลเปนอีกกระบวนการหนึ่งในกระบวนการ
คนหาข อเท็ จจริ งก อนการสื บพยานในศาล ซึ่ งระบบกฎหมายไทยยั งไม ได บั ญญั ติ ไว วั ตถุ ประสงค ของ
กระบวนการนี้ก็เปนเชนเดียวกับกระบวนการรับขอเท็จจริงและกระบวนการถามขอเท็จจริงระหวางคูความ
กลาวคือ เพื่อจะชวยเรงรัดการพิจารณาคดีและขจัดเสียซึ่งพยานหลักฐานในเรื่องที่ไมไดเปนประเด็นโตเถียงกัน
อยางแทจริงโดยที่ไมตองนําสืบในชั้นศาลอีก
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายในตางประเทศจะเห็นไดวาประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการ
สืบพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาล ซึ่งวิธีการสืบพยานนอกศาลกอนการสืบพยานในศาลเปนการ
กําหนดใหคูความทั้งสองฝายสามารถไปดําเนินการสืบพยานกันเองนอกศาล โดยมีการซักถาม ถามคานและถาม
ติงเชนเดียวกันกับการสืบพยานในศาล ซึ่งอาจเปนการดําเนินการในสํานักงานทนายความ หองประชุมหรือ
สถานที่ใดๆ ที่คูความตกลงกัน การสืบพยานนอกศาลแบงเปนการสืบพยานนอกศาลโดยการซักถามดวยวาจา
ซึ่งเปนวิธีที่เปดโอกาสใหทนายความของคูความสามารถตั้งคําถามแกบุคคลใดๆ ไมวาจะเปนตัวความหรือไมใน
เรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาของคดี บุคคลเชนวานี้เรียกวาผูใหการเปนพยาน ซึ่งอาจจะถูกดําเนินการภายใตคํา
สาบานตน โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบอาจเปนบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือเปนบุคคลที่คูความทั้งสอง
ฝายตกลงรวมกันใหทําหนาที่นี้ และคูความทั้งสองฝายจะเปนผูกําหนดหรือแตงตั้งผูบันทึกใหทําหนาที่บันทึก
คําถาม คําตอบและคําคัดคานใดๆ ในการสืบพยานนั้น และเมื่อการสืบพยานนอกศาลเสร็จสิ้นลง ผูทําบันทึก
จะตองเตรียมบันทึกนั้นใหผูใหการเปนพยานลงลายมือชื่อ บันทึกดังกลาวนี้สามารถนําไปใชอางอิงเปน
พยานหลักฐานในคดีได และการสืบพยานนอกศาลโดยการซักถามเปนลายลักษณอักษรนั้นเปนวิธีที่คูความอาจ
สงคําซักถาม คําถามคานและคําถามติงเปนลายลักษณอักษรไปยังบุคคลใดๆ และคูความอีกฝายหนึ่งได
ตามลําดับขั้นตอนของการสืบพยาน โดยมีหลักเกณฑเรื่องกําหนดระยะเวลาของการสงคําซักถาม การสงคําถาม
คานและคําถามติงดังกลาว ซึ่งมีผลทําใหคําถามและคําตอบที่ไดรับเปนพยานหลักฐานในคดีตอไป สวนใน
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันนั้นไมมีกระบวนการสืบพยานนอกศาลกอนสืบพยานในศาล
ดังนั้นเมื่อพิเคราะหแลวเห็นวากระบวนการสืบพยานนอกศาลกอนการสืบพยาน
ในศาลนั้นยังไมมีการนํามาใชในระบบการพิจารณาของศาลไทย จึงควรนํากระบวนการสืบพยานนอก
ศาลกอนการสืบพยานในศาลของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใชกับระบบกฎหมายไทย เพื่อจะชวย
เรงรัดการพิจ ารณาคดีและขจัดเสียซึ่งพยานหลัก ฐานในเรื่องที่ไมไดเปนประเด็นโตเถียงกันอยาง
แทจริงโดยที่ไมตองนําสืบในชั้นศาลอีก ทําใหกระบวนพิจารณาคดีดําเนินไปอยางรวดเร็ว
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4.1.3 ปญหาเกี่ยวกับอํานาจของผูพิพากษาในการแสวงหาขอเท็จจริง
มาตรการแสวงหาข อเท็ จ จริ ง โดยศาลของประเทศไทยนั้ น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจในการสั่งแสวงหาขอเท็จจริง
ของผูพิพากษา แตตามประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ซึ่งใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
และการดํารงตนของขาราชการตุลาการไดกําหนดวา “ในการนั่งพิจารณาคดี ผูพิพากษาจักตองวางตัว
เปนกลาง...”2 ซึ่งการดํารงไวซึ่งความเปนกลางนั้น ผูพิพากษาที่ทําหนาที่ในทางอรรถคดีตองอยูใน
ฐานะที่เปนกลางตองไมมีอคติกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง รวมทั้งจะตองไมมีผลประโยชนเกี่ยวของกับ
คดีที่ตนพิจารณาทั้งทางตรงทางออมตามหลัก no man can be judge in his own cause
จากขอกําหนดและหลักการดังกลาวทําใหผูพิพากษามีบทบาทในการคนหาความจริงคอยขางนอย ซึ่ง
ตามธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข องผู พิ พ ากษาส ว นมากศาลจะวางตั ว เป น กลางโดยพิ จ ารณาคดี จ าก
พยานหลักฐานที่คูความนําเสนอ ทําใหศาลมีเพียงหนาที่เปนกรรมการในการรับฟงและพิจารณาจาก
พยานหลักฐานที่คูความนําเสนอ
หากเปรียบเทียบกับ กฎหมายในตางประเทศจะเห็นไดวา มาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงของศาลในประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการพิจารณาพิพากษา
คดีดวย มาตรา 10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศส ไดบัญญัติวา “ผูพิพากษามี
อํานาจที่จะสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงใดก็ไดที่ชอบดวยกฎหมาย” และมาตรา 143 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในเรื่องเดียวกันวา “ขอเท็จจริงที่มีความสําคัญตอการชี้ขาดตัดสินคดี
อาจไดรับการดําเนินการตามมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงทุกประการที่ชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีการ
รองขอจากคูความหรือเมื่อศาลเห็นชอบ” เมื่อพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของผูพิพากษาในการรวบรวม
ขอมูลและเอกสารในคดีและในการแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาว
มาขางตน ผูพิพากษาฝรั่ง เศสในปจ จุบันไมไดมีอํานาจหนาที่เ พียงควบคุม และเรง รัดการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีเทานั้น แตยังมีอํานาจหนาที่สําคัญที่จะตองเขามามีสวนรวมในคดีเพือ่ ดูแลให
การดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปดวยดี ซึ่งการที่ผูพิพากษามีอํานาจสั่งมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
เพื่อหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงในคดีไดเองเมื่อเห็นชอบนั้น เปนการแสดงใหเห็นถึงความ
ตองการจะนํากระบวนวิธีพิจ ารณาความแพงของฝรั่งเศสไปสูร ะบบการไตสวน ซึ่งผูพิพากษาจะมี
บทบาทที่เ ดนชั ดในการดําเนิ นกระบวนพิ จ ารณาที่ เ กี่ยวข องกับ พยานหลั ก ฐานสํ าหรับ ประเทศ
2

ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ 3 บัญญัติวา “ในการนั่งพิจารณาคดี ผูพิพากษา
จักตองวางตัวเปนกลางและปราศจากอคติ ทั้งพึงสํารวมตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ แตงกาย
เรียบรอย ใชวาจาสุภาพ ฟงความจากคูความและผูเกี่ยวของทุกฝายอยางตั้งใจ ใหความเสมอภาค
และมีเมตตาธรรม”
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สหรัฐอเมริกาบทบาทของผูพิพากษาในการแสวงหาขอเท็จจริงนั้น กฎหมายกําหนดใหผูพิพากษาและ
คูความมีสวนรวมกันในการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินคดี โดยกําหนดใหศาลปรึกษาหารือ
กับ ทนายความหรือคูความ เพื่อกําหนดการประชุมกอนการพิจ ารณา การกําหนดเวลา และการ
บริหารจัดการ (pre-trial conference, scheduling and management) สวนประเทศเยอรมัน
สําหรับมาตรการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลนั้นแตกอนผูพิพากษานั่งเปนคนกลางในการตัดสินคดี
ความเพียงอยางเดียว ซึ่งเยอรมันเห็นวากระบวนการเชนนี้ไมมีความเปนธรรมมากพอจึงไดพัฒนา
กฎหมาย โดยปจจุบันผูพิพากษาเขามามีสวนรวมในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีดวย และการที่ผู
พิพากษามีบทบาทในเชิงรุกก็ชวยใหการเอาเปรียบกันในเชิงคดีลดลงซึ่ง ในประเด็นนี้ควรที่จะมีการ
ผลักดันใหมีการปฏิบัติกันอยางจริงจังในประเทศไทย
ดัง นั้น เมื่ อพิ เ คราะห แล วเห็น วา ประเทศไทยควรกํา หนดบทบาทหน าที่ ของ
ผูพิพากษาในการแสวงหาขอเท็จจริงสําหรับคนหาขอเท็จจริงกอนการสืบพยานไวโดยเฉพาะ เพื่อใหผพู ิพากษา
สามารถใชอํานาจดัง กลาวในการแสวงหาขอเท็จ จริง ไดอยางเต็ม ที่เ ปน เพื่อประโยชนในชั้นการ
พิจารณาทําใหกระบวนการพิจารณาของศาลที่จะมีขึ้นภายหลังกระบวนการคนหาขอเท็จจริงสามารถ
ดําเนินไปไดดวยความรวดเร็ว เนื่องจากไดมีการตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับประเด็น
แหงคดีแลวชั้นหนึ่งเปนการกลั่นกรองเอกสารและพยานหลักฐานกอนถึงการพิจารณา ทําใหลดโอกาส
ที่จะสืบ พยานในประเด็นอื่นที่ฟุมเฟอยไมเกี่ยวของกับ คดี เปนผลใหก ารพิจารณาคดีเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ
4.1.4 ปญหาเรื่องการนําเสนอขอเท็จจริง
ในประเทศไทยเมื่อเกิดขอพิพาทในคดีความตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีแพง คูความ
ทั้งสองฝายจะตองนําเสนอขอเท็จจริงสนับสนุนขออางขอเถียงของตน เพื่อใหตนมีโอกาสเปนฝายชนะคดีและ
แมกฎหมายโดยทั่วไปจะมีความเปนธรรม แตอาจเปนไปไดวาในบางกรณีอาจมีกฎหมายที่ไมสอดคลองกับความ
ยุติธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได เพราะกฎหมายบัญญัติเปนกรณีทั่วไปกําหนดไวลวงหนา เพื่อใหบุคคล
ทั่วไปทราบและถือเปนหลักประสานขอขัดแยงพิพาทกันในชุมชน จึงอาจมีกรณีที่มีพฤติการณพิเศษตางกับ
กรณีทั่วไปอื่นๆ หรือเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป ทําใหความไมเหมาะสม ไมเปนธรรมเกิดขึ้นไดและเชนเดียวกัน
ความเปนจริงตามกระบวนการยุติธรรม อาจไมใชความเปนจริงที่แทจริงหรือตามที่เกิดขึ้นจริง แตเปนความจริง
ที่สมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปได เนื่องจากเปนธรรมดาที่คนทําผิดมักจะปฏิเสธ หรือปกปดความจริง หรือ
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บิดเบือนขอเท็จจริงเขาขางตนเอง เพื่อใหรูปคดีของตนเหนือกวาคูความอีกฝายหนึ่ง จึงทําใหการคนหา
ขอเท็จจริงหรือความจริงในทางคดีเปนไปไดยาก3 สงผลใหคดีนั้นไมสามารถพิจารณาไดอยางเปนธรรม
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ประเทศเยอรมันนั้นในคดีแพงคูความจะเปนผู
ที่กําหนดขอเท็จจริงและนําเสนอพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนคําฟองคําใหการของตนสวนศาลจะทําหนาที่
พิจารณาคดีโดยอาศัยขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คูความนําเสนอเทานั้น ศาลเยอรมันเปนผูมีบทบาทอยาง
มากในการดําเนินกระบวนการเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานและการแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานแทนที่จะ
เปนทนายของคูความ ตามประเพณีกฎหมายที่ปฏิบัติกันมาคือ เปนการเสนอใหมีการพิจารณาพยาน คูความ
แตละฝายจะนําเสนอขอเท็จจริงทั้งหมดที่จําเปนตอการสนับสนุนขออางหรือขอเถียงในคดี เปนหนาที่ของศาล
ที่จะพิจารณาตัดสินจากขอเท็จจริงที่ไดมีการเสนอเขามาใหพิจารณา อยางไรก็ตามคูความอาจจะตองรับผิด
โดยชดใชคาเสียหายหรือถูกลงโทษทางอาญา ถากระทําผิดหรือพยายามกระทําความผิดโดยการเจตนาโกหก
หลอกลวง หรือละเวนไมใหขอมูล หรือรายละเอียดใหคูความอีกฝายทราบ ทั้งนี้ศาลตองการใหมีหลักประกัน
วาคูความในคดีจะนําแตเฉพาะขอเท็จจริงที่ถูกตอง และเกี่ยวพันกับคดีเขามาสูการพิจารณาของศาลเทานั้น
เพื่อสงเสริมใหมีการนําเสนอขอเท็จจริงมาพิจารณาในศาล
ดังนั้น การนําเสนอขอเท็จจริงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการพิจารณาคดีงายขึ้น แตถา
คูความในคดีนั้นเสนอขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง บิดเบือนไปจากความจริง ก็จะทําใหการพิจารณานั้นทําไดยาก
เชนกัน ซึ่งจากการศึกษากฎหมายตางประเทศและไทยแลว พบวา กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและ
ไทยนั้น การนําเสนอขอเท็จจริงที่ไมถูกตองยังไมมีบทลงโทษผูกระทําแตอยางไร เชนนี้อาจสงผลใหคูความใน
คดีนั้นอาจเสนอขอเท็จจริงที่ไมถูกตองเพื่อใหศาลพิจารณา ซึ่งจะทําใหกระบวนพิจารณาคดีลาชาขึ้น แมวาจะ
มีการเปดเผยพยานกอนก็ ตาม สวนในประเทศเยอรมันนั้นมีหลักประกันวาคูความในคดีจะนําแตเฉพาะ
ขอเท็จจริงที่ถูกตองและเกี่ยวพันกับคดีเขามาสูการพิจารณาของศาล ถาคูความในคดีนําเสนอขอเท็จจริงที่ไม
ถูกตอง บิดเบือนขอเท็จจริง โดยเจตนาโกหก หลอกลวงหรือละเวนไมใหขอมูลหรือรายละเอียดใหคูความอีก
ฝายทราบ คูความจะตองรับผิดโดยชดใชคาเสียหายหรือถูกลงโทษทางอาญา แสดงใหเห็นวาประเทศเยอรมันมี
บทลงโทษในการนําเสนอขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง เพื่อใหคูความในคดีเกรงกลัว เมื่อคูความในคดีเกรงกลัวตอ
บทลงโทษก็จะเสนอแตขอเท็จจริงที่ถูกตองเทานั้น ซึ่งเปนการงายตอกระบวนการพิจารณาคดีตอไป
ผูเขียนเห็นวา บทลงโทษของการเสนอขอเท็จจริงที่ไมถูกตองของประเทศเยอรมันนั้นจะ
ทําใหคูความในคดีเสนอแตขอเท็จจริงที่ถูกตอง ทําใหคดีงายตอการพิจารณา เพราะคูความจะเกรงกลัวตอ
บทลงโทษของกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยควรกําหนดบทลงโทษในการเสนอขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง อันจะนําไปสู
การแกไขปญหาคดีลาชาไดอยางเหมาะสม
3

กาญจนา ปญจกิจไพบูลย, “ศาลกับการมีสวนในการคนหาขอเท็จจริงในคดีแพง,” (วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), น.12.
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4.2 ปญหาขอจํากัดการปราศจากกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการสืบพยาน
ประเทศไทยไมมีกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนสืบพยาน แตมีวิธีการตางๆ ที่ตอง
กระทํากอนการสืบพยาน เชน การชี้สองสถาน การยื่นบัญชีระบุพยาน การสงสําเนาเอกสาร ซึ่งกระบวนการ
เหลานี้เดิมนําเอาวิธีการของตางประเทศมาใช แตตางประเทศนั้นไดปรับปรุงกระบวนการกอนการพิจารณาคดี
ไปอยางมาก เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ประเทศไทยไมไดมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเหล านี้เลย จึงเห็นไดวากระบวนการของไทยนั้นไมไดมีการพัฒนา เพื่อใหสอดรับกับสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อสังคมประเทศที่มีการเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่องยอมตองมีการติดตอสรางนิติสัมพันธกับคูคา ยอมเปนไปไดที่จะมีคดีความ (คดีแพง) ขึ้นสูการ
พิจารณาของศาลยุติธรรมเปนจํานวนตามเศรษฐกิจการคาที่ปรับตัวมากขึ้น เมื่อพิจารณาสถิติของคดีแพงที่ขึ้น
สูศาลยุติธรรม4 เห็นวา ศาลยุติธรรมไทยตองประสบกับปญหาในการพิจารณาและพิพากษาคดีเนื่องจาก
ปริมาณคดีแพงที่ขึ้นมาสูศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตลอดหลายปที่ผานมาและเมื่อประเทศไทยตองประสบกับภาวะวิกฤตทางดานเศรษฐกิจใน
พ.ศ. 2540 แตปรากฏวาจํานวนผูพิพากษามีจํากัดและไมไดสัดสวนกับปริมาณคดีที่เกิดขึ้น และยิ่งไป
กวานั้นเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 236 กําหนด ใหการนั่ง
พิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษาครบองคคณะ มีผลใหผูพิพากษาตองนั่งพิจารณาคดีรวมกันอยาง
นอย 2 คน ขึ้นไปเปนองคคณะ ทําใหตองใชเวลาในการพิจารณาและพิพากษาคดีมากขึ้นกวาเดิม ซึ่ง
สงผลกระทบตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การเพิ่มจํานวนผูพิพากษาไมสามารถทํา
ไดในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากขอจํากัดในดานงบประมาณ ประเทศไทยจึงมีความจําเปนตอง
พิจารณาหามาตรการทางกฎหมายเพื่อชวยแกไขปญหาดังกลาว เพื่อแกปญหาคดีลนศาลและคดีลาชา
คางการพิจารณา
เมื่อพิจ ารณาหลัก การของประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง ของไทย ซึ่ง มี
หลักการที่สําคัญคือ หลักการเปดเผยพยานหลักฐานใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบกอนมีการสืบพยาน
ทั้งนี้เพื่อใหคูความไดมีโอกาสทราบไดวา พยานหลักฐานที่คูความอีกฝายหนึ่งจะใชอางเปนพยานตน
นั้นมีมากนอยเพียงใดและสามารถหักลางไดหรือไม เพียงใด นอกจากนี้ยังชวยปองกันมิใหคูความใช
วิธีการปดบังพยานหลักฐานเพื่อเอาเปรียบในเชิงคดี หรือจูโจมคูความอีกฝายหนึ่งจนทําใหเสียหายใน
เชิงคดี หลักการเปดเผยพยานหลักฐานใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง เชน การเปดเผยพยานหลักฐานดวยการยื่นบัญชีระบุพยาน การสงสําเนาเอกสาร
ใหแกคูความอีกฝายหนึ่งทราบกอนการสืบพยาน เปนตน อยางไรก็ตามแมจะปรากฏวามีมาตรการใน
4

โปรดดูหัวขอที่ 2.5 สถิติคดีแพงของศาลทั่วราชอาณาจักร, น.30.
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การเปดเผยพยานหลักฐานหลายประการ แตระบบการเปดเผยพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของ
ศาลยุติธรรมไทยยังไมเพียงพอที่จะคุมครองสิทธิของคูความได
สวนระบบการพิจารณาคดีของศาลในตางประเทศ ปรากฏวามีกฎหมายเกี่ยวกับการ
เปดเผยพยานหลักฐานตอศาลในหลายขั้นตอน การเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูก ระบวนการ
สืบพยานในคดีแพงจึงเปนมาตรการที่มีความสําคัญมากที่สุดมาตรการหนึ่ง ซึ่งการพิจารณาคดีของ
ศาลในตางประเทศนั้นเปดโอกาสใหแกคูความทั้งสองฝายอยางมากมายที่จะเขาถึงพยานหลักฐานของ
คูความอีกฝายหนึ่งกอนถึงวันสืบพยานได ไมวาจะเปนการตรวจสอบเอกสาร การซักถามบุคคลกอน
วันสืบพยาน การตรวจสอบพยานวัตถุ เปนตน เพราะระบบการพิจารณาคดีของศาลในตางประเทศ
นั้นเห็นประโยชนของการเปดเผยพยานหลักฐานกอนวันสืบพยานในหลายกรณี โดยทําใหคูความไดมี
โอกาสตรวจสอบและตกลงกันเกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ กอนถึงวันสืบพยานไดและยังทําใหคคู วาม
สามารถตกลงกันในประเด็นขอพิพาทไดเร็วขึ้น เพราะไดมีโอกาสเห็นพยานหลักฐานของคูความอีก
ฝายหนึ่งและสามารถประเมินสถานการณในการตอสูคดีของตนเองได
ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนระบบกฎหมายคอมมอนลอวในระบบกลาวหา มี
กระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนวันสืบพยานเรียกวากระบวนการ pre-trial discovery ซึ่งเปน
กระบวนการที่พยายามขจัดความลาชาของการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยการจํากัดขอบเขตของ
ปญหาขอเท็จจริงและประเด็นขอพิพาทในคดี หรือเปนการตัดทอนประเด็นขอพิพาทในคดีใหนอยลง
อัน จะทํา ให เ ป นผลประการหนึ่ง ที่จ ะทํ าใหคู ความเสีย คา ใช จา ยในการดํา เนิ นคดีทั้ ง คดีน อยลง
เนื่องจากไมตองใชเวลาในการดําเนินคดีทั้งคดีมากเกินไป กระบวนการนี้ใหความสําคัญกับตัวคูความ
ในการดําเนินการตางๆ โดยกระบวนการนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 6 ประการคือ
1. เพื่อรักษาพยานหลักฐานซึ่งอาจไมอยูในชวงเวลาสืบพยานจริงๆ เชน ในกรณีพยานเปน
ผูสูงอายุ หรือปวยอยางรายแรง หรือไมอาจอยูในเขตศาลในเวลาสืบพยาน
2. เพื่อเปดเผยขอมูลหรือขอเท็จจริงบางอยาง
3. เพื่อชวยใหประเด็นตางๆถูกจํากัดอยูแตขอพิพาทแหงคดีเทานั้น
4. เพื่อทําใหคําเบิกความของพยานไมเปลี่ยนแปลงเพื่อปองกันไมใหพยานเบิกความ
เท็จในภายหลัง
5. เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับคดีทุกประการจะถูกเปดเผยใน
ชั้นพิจารณา
6. เพื่อใหคูความไดมีโอกาสประนีประนอมยอมความ5
5

พนมรัตน เรืองอําพัน, “การเรงรัดกระบวนพิจารณากอนวันสืบพยาน,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), น.12.
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กระบวนการ pre-trial discovery นี้เปนการคนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกอน
การสืบพยานเพื่อการตัดทอนพยานหลักฐานบางอยางที่คูความนํามาเสนอแลวศาลเห็นวา พยานหลักฐานในเรื่อง
นั้นไมไดเปนประเด็นในการโตเถียงกันอยางแทจริง ซึ่งจุดมุงหมายของกระบวนการนี้เปนไปตามหลักการทําให
กระบวนพิจารณากระชับ (principle of concentration) ซึ่งมีวัตถุประสงคใหกระบวนพิจารณาสามารถดําเนินไป
ดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในประเทศสหรัฐ อเมริกาพบวาการมีกระบวนการ pre-trial discovery ทําใหรอยละ
90 ของคดีแพงไมขึ้นถึงชั้นพิจารณา (trial) ซึ่งตองพิจารณาควบคูไปกับหลักโตแยงหรือคัดคานตอสูคดี
(principle of party contradiction) ที่มุงเนนถึงความยุติธรรมโดยมีหลักการที่สําคัญคือ การที่คูความฝายหนึ่ง
จะตองทราบขอเท็จจริงที่คูความอีกฝายกลาวอางมาและมีโอกาสโตแยงได ดังนั้น คูความแตละฝายมีหนาที่ที่
จะตองทําใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบขอเท็จจริงที่ฝายตนอาง เพื่อที่จะทําใหคูความแตละฝายสามารถที่จะตอสู
ทุกประเด็นของคดีได
ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเปนระบบกฎหมายซีวิวลอวในระบบไตสวน ไมมีขั้นตอนของ
การเป ด เผยพยานหลั ก ฐานในความหมายเดี ยวกั บ ประเทศที่ ใ ช ร ะบบกฎหมายคอมมอนลอว
(Common Law)6 แตกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสไดกําหนดบทบาทใหกับผูพิพากษา
ประเภทหนึ่งซึ่งเรียกวา “le juge de la mise en état” (JME) หรือที่เรียกวา preparatory judge7
มีอํานาจหนาที่รวบรวมขอมูล และเอกสารของคดี อันจะทําใหคดีอยูในสภาพที่พรอมที่จ ะทําการ
พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีโ ดยองคคณะผูพิพากษา 8 นอกจากนั้นยัง ชวยในการเริ่ม ตั้งทิศทางของคดี
ตั้งแตเริ่มตนดวย9 และเปนหลักประกันวาคูความจะไมประวิงการพิจารณาและยังเปนการทําใหเกิด
ความเทาเทียมกันในการตอสูคดี10 โดยมีการเริ่มใชวิธีการดังกลาวมาตั้งแต พ.ศ. 2508 จนกระทั่งไดมี
การบัญ ญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง พ.ศ. 2514-2515 คือ ผูพิพากษาประจํา
แผนกหรือคณะที่รับผิดชอบคดีซึ่งแตละแผนกหรือแตละคณะจะมี JME คือผูพิพากษาประจําแผนก
หรือคณะที่รับผิดชอบคดีซึ่งแตละแผนกหรือแตละคณะจะมี JME หลายคนและผูพิพากษาหัวหนา
6

C.N.Ngwasiri, Pre-trial Civil Proceedings in England and France : A Comparative Study, 10 Civel Justice Quarterly. 289, 291-292 (1991).
7
Christian Dadono and Susan Farran, The French Legal System, Second edition, (London
: Sweet & Maxwell), p.172.
8
John Bell Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law,
(oxford University Press Inc.,), p.93.
9
Ibid. p.172.
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แผนกหรือคณะจะเปนผูกําหนดวา JME คนใดที่จะรับผิดชอบคดีใด การดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ชั้นนี้ โดยหลักเปนหนาที่ของคูความที่จะตองกลาวอางขอกลาวหาหรือขอตอสูนั้น คํา ขอตางๆ และ
ประเด็นขอพิพาทแหงคดีใหศาลทราบซึ่งรายละเอียดดังกลาวจะตองระบุไวในคําคูความ สวนของ
JME นั้น คดีทุกคดีไมไดถูกสงเขาสูการพิจารณาพิพากษาคดีขององคคณะผูพิพากษาในทันที11 แต
จะตองเขาสูการพิจารณาของ JME เสียกอน โดย JME จะเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินกระบวน
พิจารณาในชั้นนี้เปนไปโดยถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสงคําคูความและพยานเอกสารตางๆ
ของคูความ
สวนในประเทศเยอรมันซึ่งเปนระบบกฎหมายซีวิวลอวในระบบไตสวน จะมีหรือไมมี
กระบวนการคนหาความจริงนั้น ขึ้นอยูกับคูค วามแตละฝายที่จะเปนผูตัดสินใจวาจะคนหาขอเท็จจริง
หลักฐานหรือไม คูความเพียงแตตอสูคดีดวยการนําพยานหลักฐานมากลาวอางตอฝายตรงขามหาก
คูความอีกฝายหนึ่งไดเสนอคํากลาวหา ปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาใหมีการเปดเผยขอเท็จจริงใหมากทีส่ ดุ
เทาที่จะทําได ซึ่งมีผลบังคับใชในเดือนมกราคม ค.ศ. 2002 โดยกอนที่จะมีการแกไขกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงเยอรมันแทบจะเปนไปไมไดที่จะไดรับหรือมีคําสั่งใหเขาตรวจดูขอมูลเอกสารของ
คูความฝายตรงขามในศาลแพงเยอรมัน การตัดสินครั้งลาสุดของศาลสูงเยอรมันในวันที่ 2 พฤษภาคม
2002 ภายใตคําอางอิงที่เรียกวา fax card และมีการเผยแพรในเยอรมัน (GRUR 12/2002, 1046) นี่
เปนคดีที่มีความยุติธรรม ถามีความเปนไปไดที่จะใหมีการสงมอบเอกสาร จะชวยใหขอเท็จจริงในคดีที่
มีความซับซอนลดลง
จากการศึก ษาเปรียบเทียบพบวา ประเทศสหรัฐอเมริก าและประเทศเยอรมันมี
กระบวนการคนหาขอเท็จ จริง กอนการสืบ พยานหลัก ฐาน ซึ่ง กระบวนการคนหาขอเท็จจริง ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันมีขอแตกตางกันกลาวคือ ในประเทศสหรัฐอเมริก ามี
กระบวนการคนหาขอเท็จจริงที่เปนระบบชัดเจนกําหนดไวในกฎหมาย แตกระบวนการคนหาความ
จริงของประเทศเยอรมันจะมีไดก็แตโดยความประสงคและความยินยอมของคูความแตละฝายวาจะ
คนหาขอเท็จจริงกอนการสืบพยานหรือไม สวนในประเทศฝรั่งเศสมีกระบวนการคนหาความจริง
เหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมัน แตมีกระบวนการคนหาขอเท็จจริงโดยกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงของฝรั่งเศสไดกําหนดบทบาทใหกับผูพิพากษาประเภทหนึ่งซึ่งเรียกวา “le juge
de la mise en état” (JME) หรือที่เรียกวา preparatory judge มีอํานาจหนาที่รวบรวมขอมูลและ
เอกสารของคดี อันจะทําใหคดีอยูในสภาพที่พรอมที่จะทําการพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีโดยองคคณะ
ผูพิพากษา กําหนดทิศทางของคดีและเปนหลักประกันวาคูความจะไมประวิงการพิจารณาและยังเปน
11

p.488.

Mauro Cappelletti and Bryant Garth, Access to Justice, (Italy : Tipografia Mori & C.s.n.c., 1978),
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การทําใหเกิดความเทาเทียมกันในการตอสูคดี ซึ่งคดีทุกคดีตองผานการตรวจสอบโดย JME กอนเขาสู
การพิจารณาขององคคณะ จะเห็นไดวา กระบวนการคนหาความจริงของประเทศฝรั่ งเศสแมจะมี
ลักษณะและวิธีการคนหาความจริงที่แตกตางจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมัน แตก็มี
จุดมงหมายเพื่อพยายามขจัดความลาชาของการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยการจํากัดขอบเขตของ
ปญหาขอเท็จจริงและประเด็นขอพิพาทในคดี หรือเปนการตัดทอนประเด็นขอพิพาทในคดีใหนอยลง
เนื่องจากไมตองใชเวลาในการดําเนินคดีในชั้นพิจารณาตลอดคดีมากเกินไป เปนผลใหการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาลเสร็จไปจากศาลดวยความรวดเร็วและเปนธรรม ลดปญหาการคั่งคางของ
คดีที่รอการพิจารณาพิพากษาอยูในศาล
ผูเขี ยนเห็นวาประเทศไทยไมมีกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการสืบพยานมี
เพียงหนาของศาลและคูความตามที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดใหศาลมีหนาที่ในการชี้สองสถาน
เพื่อกําหนดประเด็นพิพาทและภาระการนําสืบวาเปนของฝายใดในวันชี้สองสถาน ซึ่งคูความก็มีหนา
ยื่นบัญชีระบุพยาน เพื่อที่จะอางอิงพยานหลักฐานตางๆ ตามที่ปรากฏในบัญชีพยานเปนประโยชนใน
การสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของฝายตน กรณีดังกลาวชี้ใหเห็นวาในวันชี้สองสถานเมื่อมีขออางขอ
เถียงใดปรากฏตามคําฟองและคําใหการ หรือคําแกคําใหการ ศาลตองกําหนดประเด็นพิพาทตามคํา
คูความดังกลาวที่ยื่นตอศาลใหครบทุกประเด็นแมจะเปนประเด็นปลีกยอยแหงคดีก็ตาม ทั้งเมือ่ คูค วาม
เสนอบัญชีพยานตอศาล ศาลก็จําตองสืบพยานตามที่ระบุไวในบัญชีพยานไมวาจะเปนพยานหลักฐาน
ชนิดใดศาลก็จําตองสืบหากแมวาพยานเหลานั้นเกี่ยวกับประเด็นแหงคดีในขอที่มิใชสาระสําคัญอันจะ
นําไปสูการพิจารณาพิพากษาก็ตาม เชนนี้กระบวนการกอนสืบพยานของประเทศไทยก็ยังไมสามารถ
ขจัดความลาชาของการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยการจํากัดขอบเขตของปญหาขอเท็จจริงและ
ประเด็นขอพิพาทในคดี หรือเปนการตัดทอนประเด็นขอพิพาทในคดีใหนอยลงได
ดังนั้น การนําระบบการพิจารณาคดีในศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับวิธีใน
การคนหาขอเท็จจริง โดยการเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูกระบวนการสืบพยานในคดีแพงซึ่งเปน
มาตรการสําคัญที่สุด ที่ใหโอกาสคูความทั้งสองฝายเขาถึงพยานหลักฐานของคูความอีกฝายกอนการ
ถึงวันสืบพยานได ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นประโยชนของการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการ
สืบพยาน เนื่องจากจะทําใหคูความมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งของฝายตนเองและของอีก
ฝายหนึ่ง และตกลงกันเกี่ยวกับพยานหลักฐานได ทั้งจะทําใหคูความตกลงกันในเรื่องประเด็นพิพาทได
เร็วขึ้นเพราะ มีโอกาสเห็นพยานหลักฐานของอีกฝายจึงสามารถทําใหประเมินสถานการณเชิงคดีวามี
ความไดเปรียบเสียเปรียบอยางไร หรืออาจทําใหคูความประนีประนอมยอมความกันไดเ ร็วขึ้นซึ่ง
เพื่อใหการดําเนินคดีของประเทศเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม ลดปญหาการคั่งคางของคดีควรนํา
หลักและวิธีการเปดเผยพยานกอนการสืบพยานของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช
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4.3 ปญหาขอจํากัดการเปดเผยพยานหลักฐานภายใตหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
พิจารณาคดีแพง
4.3.1 ปญหาขอจํากัดภายใตหลักความเปนกลางของตุลาการ
หลักความเปนกลางถือเปนหลักการหนึ่งในหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (jus
naturale)12 ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิดพื้นฐานที่วา หากบุคคลมีอํานาจสั่งการในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสียอยู
บุคคลนั้นก็จะสูญเสียความเปนกลางและไมอาจวินิจฉัยสั่งการโดยปราศจากอคติในเรื่องนั้นๆได ดังนัน้
หลักการนี้จึงนํามาใชในองคกรของรัฐที่มีอํานาจวินิจฉัยในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนหลักความเปนกลาง
ของผูพิพากษาหรือตุลาการซึ่ง นํามาสูก ารคัดคานผูพิพากษาที่มีประโยชน ไดเ สียในคดีมิใหเ ปนผู
วินิจฉัยในคดีนั้น ในระบบกฎหมายของนานาอารยะประเทศตางยอมรับถึงความมีอยูของหลักความ
เปนกลางนี้ ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไปมาเปนเวลาชานานแลว อยางเชน ในประเทศทางยุโรปไดให
การรับรองไวในปฏิญญาสากลแหงยุโรปวาดวยการพิทักษสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales)
มาตรา 6-1 วรรคหนึ่ง ที่วาบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม เปดเผย และ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยองคกรฝายตุลาการที่มีความเปนอิสระและมีความเปนกลางที่จัดตั้งขึ้น
โดยกฎหมาย13
สําหรับหลักความเปนกลางและไมมีสวนไดเสียของผูพิพากษาและตุลาการนั้นมี
หลักการสืบเนื่องมาจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติขอหนึ่งที่วา ผูพิพ ากษาและตุลาการจะไม
พิจารณาคดีใดๆ ซึ่งตนมีสวนไดเสียหรือมีผ ลประโยชนเ กี่ยวของ (no man can be judge in his
own cause) ซึ่งหมายถึงสิทธิในการไดรับการพิจารณาพิพากษาโดยบุคคลที่ไมมีอคติ ไมวาจะเปน
อคติตามความเปนจริงหรืออคติโดยนัยก็ตามกลาวคือ ผูพิพากษาและตุลาการจะมีผลประโยชนหรือ
สวนไดเสียอยางใดๆ ในคดีมิได ไมวาจะเปนประโยชนทางดานการเงินหรือประโยชนอื่นใด และไมไดมี
ความสัมพันธที่ใกลชิดกับ คูความฝายใดฝายหนึ่ง นอกจากนั้น ผูพิพากษาและตุล าการยัง ตองไมมี
12

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “องคกรและวิธีการคุมครองประชาชนและควบคุมฝายปกครองภายใน
ฝายปกครองในประเทศไทย” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2531), น.171.
13
ปฏิญญาสากลแหงยุโรปวาดวยการพิทักษสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มาตรา 6-1
“Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
...”.
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พฤติกรรมใดๆที่อาจทําใหคูความฝายใดสงสัยในความเปนกลางของผูพิพากษาและตุลาการผูนั้นดวย
ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สงผลกระทบตอหลักความเปนกลางและไมมีสวนไดเสียของผูพิพากษาและ
ตุลาการไดดังนี14้
1. ผูพิพากษาและตุลาการมีสวนไดเสียหรือประโยชนทางการเงิน การมีสวนได
เสียหรือผลประโยชนทางการเงินที่ทําใหผูพิพากษาและตุลาการขาดความเปนกลางและไมมีสวนได
เสียนั้น คือ คําวินิจฉัยอยางใดๆ ของผูพิพากษาและตุลาการผูนั้นจะทําใหผูพิพากษาไดรับหรือเสีย
ผลประโยชนในทางสวนตัว โดยผลประโยชนดังกลาวนั้นจะตองคาดหมายไดและไมไกลเกินกวาเหตุ
2. การมีความสัมพันธสวนบุคคล การมีความสัมพันธสวนบุคคลนี้ อาจเปนกรณี
ของความสัม พันธทางเครือญาติไมวาจะเปนญาติทางสายโลหิตหรือญาติท างการแตง งาน และยัง
หมายความรวมถึงความสัมพันธสวนบุคคลในลักษณะอื่นที่อาจกอใหผูพิพากษาและตุลาการเกิดอคติ
ได
3. การตัดสินคดีลวงหนา สําหรับความเกี่ยวของของผูพิพากษาและตุลาการใน
กรณีนี้ อาจเกิดขึ้นไดสองกรณีคือ การแสดงความความเห็นไวกอนหนาและการเคยมีสวนเกี่ยวของกับ
คดีนั้น เนื่องจากเมื่อผูพิพากษาและตุล าการไดเ คยเกี่ยวของกับขอเท็จ จริง ใดมากอนแลว ย อมมี
แนวโนมที่จะนําเอาความเชื่อหรือขอเท็จจริงที่ตนเองเคยรับรูดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา
และพิพากษาคดี ซึ่งสงผลใหคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยที่อยูบนความเชื่อหรือขอมูลเชนนั้น ไมตั้งอยู
บนเหตุผลที่ปรากฏโดยชอบในกระบวนพิจารณา
สําหรับ บุคคลซึ่ง เปนคูความที่ เ ขาสูก ระบวนการยุติ ธรรม ไมวาจะเปนในชั้ น
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล ตางหวังเพื่อใหไดรับความยุติธรรมในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรม เพราะผลแหง การแพชนะคดียอมตองกระทบสิทธิของคูความซึ่ง อาจทําให
คูความเขาใจวาไมไดรับความยุติธรรมหากผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
กับ คูความฝายใดฝายหนึ่ง ดัง นั้นเพื่อปองกันปญ หาดังกลาวมิใหเ กิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายจึงเปดโอกาสใหคูความสามารถที่จะปองกันผูพิพากษาเจาของสํานวนและองคคณะมิใหเปนผู
พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีของตนได รวมทั้งผูพิพากษาเจาของสํานวนนั้นก็อาจพิจารณาขอถอนตัวจาก
การพิจารณาคดีที่ตนมีสวนไดเสียหรือตามขอหามที่กฎหมายบัญญัติไว โดยการคัดคานผูพิพากษาของ
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คูความนั้นไดมีการกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในหมวด 2 วาดวยการคัดคาน
ผูพิพากษา ในมาตรา 11 ถึง มาตรา 14 ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้15
1. ผูพิพากษานั้นมีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของในผลแหงคดี เชน ผูพิพากษาเจาของ
สํานวนเปนเจาของรวมในที่ดินกับโจทกที่มาฟองขับไลและเรียกคาเสียหายจากจําเลยที่บุกรุกที่ดิน เปนตน
2. เปนญาติเกี่ยวของกับคูความฝายใดฝายหนึ่งกลาวคือ เปนผูบุพการี ผูสืบสันดาน
ไมวาชั้นใดๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
3. เปนผูที่ไดถูกอางเปนพยาน โดยที่ไดรูไดเห็นเหตุการณหรือโดยเปนผูเชี่ยวชาญมี
ความรูเปนพิเศษเกี่ยวของกับคดีนั้น
4. ไดเปนหรือเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทน หรือไดเปนทนายความของคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งมาแลว
5. ไดเปนผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาลอื่นมาแลว หรือเปนอนุญาโต
ตุลาการมาแลว
6. ถามีคดีอีกเรื่องหนึ่งในระหวางพิจารณาซึ่งผูพิพากษานั้นเองหรือภริยาหรือญาติทาง
สืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผูพิพากษานั้นฝายหนึ่ง พิพาทกับคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือภริยา
หรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผูพ ิพากษานั้นฝายหนึ่ง
7. ผูพิพากษานั้นเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูความฝายใดฝายหนึ่ง
เมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 1-7 เกิดขึ้นแกผูพิพากษาคนใด ผูพิพากษา
คนนั้นสามารถที่จะขอถอนตัวจากการนั่งพิจารณาคดีนั้นได หรือคูความที่เกี่ยวของอาจยกขึ้นอางเพื่อ
คัดคานโดยทําเปนคํารองยื่นตอศาล หากผูพิ พากษาที่ถูก คัดคานไมยอมถอนตัวออกจากการนั่ง
พิจารณาคดีใหศาล (ผูพิพากษาคนอื่น) ฟงคําแถลงของคูความที่เกี่ยวของและของผูพิพากษาที่ถูก
คัดคานกับทําการสืบพยานหลักฐานที่บุคคลนั้นไดนํามาและพยานหลักฐานอื่นตามที่เห็นสมควรแลว
ออกคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งคําคานนั้นโดยคําสั่งเชนวานั้นเปนที่สุด
สําหรับความสัมพันธของหลักความเปนกลางของตุลาการกับการเปดเผยพยานหลักฐาน
ซึ่งผูพิพากษาตองเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐาน โดยผูพิพากษาเปนผูจัดการหรือ
ดําเนินการเปนคนกลางเพื่อการเปดเผยพยานหลักฐานแลว ผูเขียนเห็นวา ผูพิพากษาตองทรงไวซึ่ง
ความเปนกลางในการเปดเผยพยานหลักฐานของคูความทุกฝาย ผูพิพากษาจึงไมควรดําเนินการหรือ
จัดการเปดเผยพยานหลักฐาน อันยังผลใหคูความฝายใดฝายหนึ่ง เสียเปรียบในทางคดี ซึ่งความไม
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เหมาะสมของผูพิพากษาในการทําหนาที่ตอการเปดเผยพยานหลักฐาน กรณีดังกลาวมีอยูทั้งสิ้น 3
ประการ ดังนี้
ประการแรก ภายใตระบบไตสวน บทบาทของศาลมีขอบเขตเพียงการแสวงหา
ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐาน คูความสามารถตรวจสอบและโตแยงความถูกตองของพยานหลักฐาน
ไดเต็มที่ ศาลจึงไมควรเขาเกี่ยวของกับการเปดเผยพยานหลักฐานของคูความ เพื่อปองกันการเกิดอคติ
หรือการแสดงความเห็นในพยานหลักฐานซึ่งกรณีดังกลาวนํามาซึ่งการพิจารณาคดีที่ปราศจากความ
เปนกลาง
ประการที่สอง การเปดเผยพยานหลักฐานควรเปนหนาที่ของคูความ เนื่องจาก
คูความเปนผูทราบถึงการดํารงอยูและความสมบูรณของพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับขออางและขอเถียง
ของตน
ประการที่สาม การวินิจฉัยวาพยานหลัก ฐานใดเปนประโยชนแกคูความกรณี
ดังกลาวเปนการยากที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นการวิเคราะหในพยานหลักฐาน ผลคือหาก
ศาลเปนผูทําหนาที่ดังกลาว แมศาลกระทําโดยสุจริต กรณีเชนวานี้อาจตองหามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงเรื่องการคัดคานพยานหลักฐานได
ดังนั้น เพื่อเปนหลักประกันวาผูพิพากษาและตุลาการจะไมพิจารณาพิพากษาคดี
ใดๆ ซึ่งตนมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ กฎหมายจึงตองบัญญัติถึงเหตุบางประการที่มี
ลักษณะแหงความมีอคติและความไมเปนกลางของผูพิพากษาและตุลาการ ซึ่งจะทําใหผูพิพากษาและ
ตุลาการผูนั้นถูกหามมิใหทําหนาที่ตามกฎหมาย หรืออาจใหสิทธิแกคูความในคดีใชสิทธิรองคัดคาน
ผูพิพากษาและตุลาการผูนั้นได ผูพิพากษาหรือตุลาการจึงตองไมมีสวนไดเสียในคดีที่พิจารณาไมวา
ทางตรงหรือทางออม เพราะการมีสวนไดเสียในคดีที่ผูพิพากษาหรือตุลาการทําหนาที่อยูนั้น ยอม
กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความยุติธรรมและความเปนกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีโดย
ผูพิพากษาและตุลาการผูนั้นได
4.3.2 ปญหาขอจํากัดภายใตหลักความเสมอภาคเทาเทียมกันของคูความ
หลักความเสมอภาคในการดําเนินกระบวนการพิจารณา (principle of equal
treatment; judicial advice for uninformed parties) หลักความเสมอภาคของคูความใน
กระบวนการพิจารณาทั้งในแงแบบพิธีและในแงเนื้อหา โดยคํานึงถึงหลักการถวงดุลอํานาจตอรองที่ไม
เทาเทียมกัน โดยอาศัยบทบาทของผูพิพากษาในการใหขอมูลทั้งในแงขอเท็จจริงและในแงขอกฎหมาย
อาจกลาวไดวาองคกรตุลาการตองผูกพันตอสิทธิเสรีภาพที่ไดรับการรับรองตามกฎหมายสูงสุดของ
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ประเทศนั้นอันเปนหลักทั่วไปตามรัฐธรรมนูญของทุกประเทศใน 2 ลักษณะคือ16 (1) องคกรตุลาการ
ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ เปนองคที่ตรวจสอบความ
ผูกพันตอสิทธิเสรีภาพขององคนิติบัญญัติและองคกรบริหารหรือองคกรฝายปกครอง วาไดดําเนินการ
อันเปนการขัดสิทธิเสรีภาพหรือไม (2) องคกรตุลาการเองก็ตองผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพดวย นั่นคือ
องคกรตุลาการก็ตองผูกพันที่ไมอาจดําเนินการอันเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพดวย
สําหรับกรณีความผูกพันของฝายตุลาการตอหลักความเสมอภาคนั้น ในที่นี้แยก
พิจารณาได 3 ประการ คือ
1. ความเสมอภาคของประชาชนตอการฟองศาล หมายความวา ประชาชนมีสิทธิ
ที่จะโตแยงและฟองรองการกระทําทั้งหลายของรัฐ โดยถือเปนสิทธิที่รับรองคุมครองใหประชาชน
สามารถใชสิทธิในทางศาลได17 และโดยที่สิทธิในความเสมอภาคหรือหลักความเสมอภาคนั้นถือเปน
สิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่ง ฉะนั้นองคกรฝายตุลาการจึงตองผูกพันตอหลักความเสมอภาคใน
การฟองคดีตอศาลตามรัฐธรรมนูญ โดยเปนการรับรองสิทธิแกประชาชนทั้งหลายในการฟองรองหรือ
โตแยงการกระทําใดๆ ในทางศาลได
2. ความเสมอภาคของประชาชนตอหนาศาล หมายถึง การทําใหประชาชนมี
ความเทาเทียมกันในการดําเนินกระบวนพิจารณาตอหนาศาล เชน การใหคูกรณีในศาลนั้นไดมีโอกาส
ที่จะโตแยง แสดงพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขอกลาวอางของตนไดตามหลักการรับฟงคูความ ความ
เสมอภาคของประชาชนตอหนาศาลในลักษณะของการใหโอกาสแกคูกรณีไดมีโอกาสในการสนับสนุน
หรือหักลางขอกลาวอางของตนนั้น ศาลจะตองเปนผูที่รับฟงคูความอยางเทาเทียมกัน และจะตองเปด
โอกาสใหคูความอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือพยานหลักฐานของตนโดยหลักการ
สําคัญของการรับฟงคูความก็คือ จะตองถือวาคูความของคดีนั้นเปนบุคคลที่มีความสําคัญในคดีหรือ
เปนประธานแหงคดี หากการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีใดคูความตองตกอยูในฐานะเปนเพียง
ผูเขารวมในคดี โดยมิไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขอกลาวอาง
ของตน กระบวนวิธีพิจารณาคดีนั้นนอกจากจะละเมิดตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแลวยังขัดกับ
หลักความเสมอภาคของประชาชนตอหนาศาลดวย
กรณีที่เปนการขัดตอหลักความเสมอภาคของประชาชนตอหนาศาล เชน การที่
จําเลยในคดีใดคดีหนึ่งไดกลาวอางพยานหลักฐานสําคัญในการพิสูจนแกขอกลาวหาที่ตนไดรับ แตศาล

16

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐาน เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ
ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2547), น.107-110.
17
เพิ่งอาง, น.34.
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เห็นวาพยานหลักฐานนั้นไมสําคัญ และไดตัดโอกาสมิใหจําเลยไดพิสูจนพยานหลักฐานดังกลาว จึงเปน
การใชอํานาจที่ขัดแยงตอหลักความเสมอภาคของประชาชนตอหนาศาล18
3. ความเสมอภาคในการใชกฎหมายของศาลตอประชาชน หมายถึง ความผูกพัน
ของผูพิพากษาตอกฎหมายตางๆ ในทางสารบัญญัติ นั่นคือเปนหลักการที่หามมิใหศาลใชอํานาจตาม
อําเภอใจ ดังนี้
3.1 บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกัน เพื่อไมใหมีการใชกฎหมาย
ใหตางไปจากที่กฎหมายบัญญัติ โดยรัฐจะตองดําเนินการใหเ ปนไปตามองคป ระกอบและผลของ
กฎหมายในเรื่องนั้นๆ
3.2 บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันในการใหใชบทบัญญัติของ
กฎหมาย หมายความวา บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองใหมีการปรับใชกฎหมายที่ตรงกับกรณีของตน อาจ
กลาวไดวาเปนกรณีเรียกรองใหรัฐผูกพันตนเองตอกฎหมายอยางเครงครัด
3.3 บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันในการใหศาลใชดุลพินิจของ
ตนโดปราศจากขอบกพรอง หมายความวา บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองวากรณีที่ศาลตองใชดุลพินิจนั้น
ศาลจะตองใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรองใดๆ19
ดังนั้น หลัก ความเสมอภาคนั้นคํานึงถึง หลัก การถวงดุล อํานาจตอรองที่ไมเทา
เทียมกัน โดยอาศัยบทบาทของผูพิพากษาในการใหขอมูลทั้งในแงขอเท็จจริงและในแงข อกฎหมาย
อาจกลาวไดวา องคกรตุลาการตองผูกพันตอสิทธิเสรีภาพที่ไดรับการรับรองตามกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ซึ่งการทําใหประชาชนมีความเทาเทียมกันในการดําเนินกระบวนพิจารณาตอหนาศาล เชน
การใหคูกรณีในศาลนั้นไดมีโอกาสที่จะโตแยง แสดงพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขอกลาวอางของตน
ไดตามหลักการรับฟงคูความ ความเสมอภาคของประชาชนตอหนาศาลในลักษณะของการใหโอกาส
แกคูกรณีไดมีโอกาสในการสนับสนุนหรือหักลางขอกลาวอางของตนนั้น ศาลจะตองเปนผูที่ รับฟง
คูความอยางเทาเทียมกันกลาวไดวา หลักความเสมอภาคเทาเทียมกันของคูความนั้นสงผลถึงรูปแบบที่
ตองดําเนินคดีโดยความยุติธรรมที่เขาถึงคูความทุกฝายอยางเทาเทียม
4.3.3 ปญหาขอจํากัดภายใตหลักการไกลเกลี่ยขอพิพาท
การไกลเกลี่ยขอพิพาท (mediation) มีพื้นฐานหรือหลักเกณฑแตกตางจากวิธี
อนุญ าโตตุลาการ ผูไกลเกลี่ยที่ก ระทําการในฐานะเปนคนกลางเปนผูชวยเหลือ (facilitator) ใน
ระหวางที่มีการเจรจาตอรองตางๆระหวางคูความ จุดประสงคของการชวยเหลือเกื้อกูลกันก็เพื่อให
18
19

เพิ่งอาง, น.35.
เพิ่งอาง, น.36.
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ระงับขอพิพาทดวยความสมัครใจเปนชัยชนะของทั้งสองฝาย (win/win settlement) ยอมรับวาเปน
การตกลงที่เปนธรรมถึงแมวาจะไมมีฝายใดไดประโยชนครบถวนตามที่เรียกรองมาในการเริ่มตนขอ
พิพาทก็ตาม การเจรจาตอรองกันโดยสุจริตเปนหัวใจสําคัญ แมตามหลักปฏิบัติทั่วไปผูไกลเกลี่ยจะ
ไมใหคําแนะนําหรือใหคําตัดสินหรือออกความเห็นวาคูพิพาทควรตกลงกันอยางไรก็ตาม แตผูไกลเกลีย่
มักจะเสนอแนวคิดริเริ่ม (creativity) โดยใชการสอบถามที่มีความชํานาญ (through the skillful
use of question) ผูไกลเกลี่ยจะแยกขอเท็จจริงสําคัญๆ ออกจากขอเท็จจริงที่ไม เกี่ยวของโดยเร็ว
และมุงคํานึง ถึงผลประโยชนและสวนไดเสียของคูพิพาทมากกวาการเจรจาของคูพิพาทที่มีการใช
อารมณจะหมดไปดวยความอดทน และตั้งใจฟงอยางชํานิชํานาญของผูไกลเกลี่ยในขอพิพาทที่เปน
ปญหาทางเทคนิคผูไกลเกลี่ยไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคนั้น เพราะวาผูไกลเกลี่ย
ไมไดเปนผูชี้ขาดขอพิพาท ถามีความจําเปนคูพิพาทจะทําการหาผูเชี่ยวชาญเอง แตผูไกลเกลี่ยควรเปน
ผูชวยเหลือที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางระดับมืออาชีพ โดยทําหนาที่ของตนเสมือนผูควบคุมวงดนตรี
แมวาการควบคุมวงจะไมมีการเลนดนตรีชิ้นใดได แตความรูความชํานาญในการควบคุมวงดนตรีของ
เขายอมชวยเหลือใหนักดนตรีเลนไดอยางไพเราะ20 ซึ่งในอดีตการระงับขอพิพาทมักเปนเรื่องที่เอกชน
ดําเนินการแกไขปญหากันเอง หากตกลงกันไมไดมักเปนการทําใหเกิดการแกแคนตอบสนองกันอยาง
ไมมีที่สิ้นสุด ตอมากระบวนการดังกลาวถูกสถาบันทางปกครองภายในชุมชนเขาควบคุมแทรกแซงมิให
เกิดขึ้นตามอําเภอใจ ผูป กครองหมูบานและผูเฒาผูแกมักมีบทบาทในการชวยไกลเกลี่ยประนอมขอ
พิพาทใหคูกรณีเลิกรางกันไป โดยตางฝายตางยอมใหกันเทาที่จะทําได การเขามาไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในทางแพงซึ่งเอกชนสามารถตกลงกันไดจึงเปนกระบวนการที่สถาบันทางปกครองชุมชนไดยอมรับ
และใหการสนับสนุน แตในปจจุบันประชาชนไดนําขอพิพาทออกนอกชุมชนทั้งทางแพงและทางอาญา
ไปใหองคกรนอกหมูบานเปนผูตัดสินหรือชวยเหลือในการไกลเกลี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหศาลยุติธรรม
ตองรับภาระในการตัดสินคดีมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจากคดีความมีมากกวากําลังคนของศาลที่จะใหบริการ
ได จึงมีจํานวนคั่งคางของคดีจํานวนมาก การตัดสินคดีจึงเกิดลาชา คูความตองเสียเวลาและทรัพยสิน
ไปเพื่อการฟองคดีและติดตามคดีมากยิ่งขึ้น ผูที่มองเห็นปญหาจึงติดตามคิดหาหนทางที่ปรับปรุงแกไข
กลไกการระงับขอพิพาทที่เ คยมีในทองถิ่นในอดีตใหมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น ประชาชนจะไดใช
บริก ารนี้แทนที่จ ะนําคดีไปฟองศาลในทันที แนวคิดในการจัดตั้ง และสนับ สนุนสถาบันประนอม
20

Derri T. Warren Q.C. and Franr W. Roston, “Alternative Dispute Resolution in
International Commercial Dispute,” อางใน สม อินทรพยุง , “การประนอมขอพิพาทและ
ทางเลือกอื่นในการระงับขอพิพาทนอกศาล,” (กลุมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพงและอนุญา
โตตุลาการ : สภาวิจัยแหงชาติ), วันที่ 14-15 กันยายน 2543 ณ องคการสหประชาชาติ, น.6 (คัด
สําเนา).
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ขอพิพาทจึงเกิดขึ้น21 ดังนั้นรัฐบาลทุกสมัยจึงใหความสําคัญตอกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท เพื่อ
ลดจํานวนคดีที่ขึ้นในศาลใหนอยลงและจบกระบวนการที่การระงับขอพิพาทนี้เอง คดีจึงดําเนินไป
อยางรวดเร็วตรงตามความประสงคของคูความแมไมสมบูรณตามขอเรียกรองทุกประการแตก็เปนการ
ที่คูความตางฝายตางเสียผลประโยชนนอยที่สุดจนเปนที่ยอมรับกันไดของคูความทั้งสองฝาย จนเปน
ที่มาขององคกรรัฐที่ทําหนาที่ในการระงับขอพิพาทที่มีอยูหลายสถาบัน เชน กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานอัยการ กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม เปนตน โดยจะจําแนกองคกรที่ทํา
หนาที่ไกลเกลี่ยคือ ศาลและองคกรอื่นดังนี้
1. ศาลทําหนา ที่ไกลเ กลี่ย ขอพิ พาท ในที่นี้ จ ะกลา วถึง ศาลชํา นัญ พิ เ ศษของ
ประเทศไทย ยกตัวอยางเชนศาลแรงงาน ไดมีการนํากระบวนการไกลเกลี่ยในคดีแรงงานมาปรับใชใน
การพิจารณาคดีเห็นไดจาก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
มาตรา 38 บัญญัติวา “เมื่อโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลว ใหศาลแรงงาน ไกลเกลี่ยใหคูความไดตก
ลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน โดยใหถือวาคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวย
ความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อที่ทั้ง สองฝายจะไดมีความสัมพันธกันตอไป” แสดงใหเห็นวาในวันนัด
พิจารณาศาลแรงงานจะตองดําเนินการไกลเกลี่ยกอนทั้งนี้ก็เพื่อใหคูความตกลงกันหรือประนีประนอม
กัน การตกลงกันนั้นอาจจะทําใหคูความตกลงเลิกคดีกันหรือตกลงรับประโยชนอยางใดอยางหนึ่งแลว
คดีเลิกกัน และโจทกยื่นคํารองขอถอนฟอง (ถาโจทกขอถอนฟองแลวจะนํามาฟองใหมไมได) แตถามี
การทําสัญญาประนีป ระนอมกันคูความยังมีหนาที่ที่ปฏิบัติตอกัน เชน จะตองมีการชําระหนี้ตาม
สัญญา ศาลจะจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความใหโจทกจําเลยลงชื่อและศาลจะพิพากษาตาม
ยอม หมายถึงพิพากษาใหเปนไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ในการไกลเกลี่ยนั้นศาลจะใช
กระบวนการไกลเกลี่ยอยางใดอยางหนึ่งก็ได เชน จะดําเนินการเปนการลับเฉพาะคูความฝายใดฝาย
หนึ่งก็ได ถาการไกลเกลี่ยไมอาจจะทําใหคูความตกลงกันไดศาลก็จะดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป22
นอกจากนี้ยังมีมาตรา 43 ที่บัญญัติใหการไกลเกลี่ยสามารถกระทําไดเสมอทุกเวลาของกระบวนการ

21

บรรลือ คงจันทร, “การจัดตั้งสถาบันประนอมขอพิพาทของประชาชนในหมูบานและการ
ดําริแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ อํานาจ หนาที่ของนายอําเภอเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีแพง ,” เนติ
บัณฑิตสภา 36 น.150-151 (2536).
22
เกษมสันต วิลาวรรณ, คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน, พิมพครั้งที่ 16, (กรุงเทพมหา
นคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2553), น.15.
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พิจารณากอนศาลพิพากษา23 การไกลเกลี่ยขอพิพาทตองอาศัยความสมัครใจของคูความทั้งสองฝายจึง
จําเปนตองใหเวลาในการตัดสินใจของฝายหนึ่งฝายใด เพื่อจะไมใหติดใจในขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวาง
กันจึงจะถือเปนการยุติขอพิพาทโดยแทจริง การดําเนินกระบวนการพิจารณาไปจนถึงมีคําพิพากษา
โดยไมไดเ ขากระบวนการไกลเ กลี่ยขอพิพาทตามมาตรา 38 ถือวาเปนการขัดตอเจตนารมณของ
กฎหมายซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมาก24 เมื่อพิจารณาจากสถิติ25 จะเห็นไดวาคดีที่เขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ย (นัดแรก) มีสถิติเปนไปอยางนาพอใจ ทําใหคดีคางไปสูกระบวนการพิจารณาที่นอยลง วันนัด
พิจารณาตอเนื่องของศาลแรงงานกลางไมเกิน 3 เดือนและยังสงผลใหกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายคุมครองแรงงานอื่นอีกดวย เชน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่
กําลังวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.251826 การไกลเกลี่ยขอ
พิพาทนั้นมีการดําเนินการในศาลชํานัญพิเศษทุกศาล ทั้งนี้ก็เพื่อใหคดีจบโดยเร็วและเปนไปตามความ
ประสงคของคูความแตละฝาย

23

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 43 บัญญัติวา “ไม
วาการพิจารณาคดีจะดําเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลแรงงานมีอํานาจที่จะไกลเกลี่ยใหคูความตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกัน ตามนัยที่บัญญัติไวในมาตรา 38 ไดเสมอ”
24
คําพิพากษาฎีกาที่ 6630/2542 วินิจฉัยขอกฎหมายไววา คดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษอันควร
ระงับไปดวยความเขาใจอันดีตอกัน ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 38 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 เมื่อไมปรากฏวาศาลแรงงานไดไกลเกลี่ยใหโจทกจําเลยไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกัน ศาลฎีกาจึงใหศาลแรงงานดําเนินกระบวนการพิจารณาใหมตั้งแตการไกลเกลี่ย
โจทกจําเลยตามมาตรา 38 เปนตนไป แลวมีคําสั่งคําพิพากษาใหมตามรูปคดี
25
รายละเอียดในภาคผนวก (ก) สถิติคดีไกลเกลี่ยตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555.
26
คําพิพากษาฎีกาที่ 2157/2543 วินิจฉัยขอกฎหมายไววา ลูกจางยื่นคํารองขอตอคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธวานายจางเลิกจางอันเปนการกระทําที่ไมเปนธรรม ขอใหนายจางจายคาเสียหาย ตอมาไดนําเหตุแหง
การเลิกจางไปฟองยังศาลแรงงานขอใหนายจางชดใชคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรม คาชดเชย และ
สินจางแทนการบอกกลาวลางหนา แลวคดีตกลงกันทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยนายจางจาย
คาชดเชยใหจํานวนหนึ่ง ลูกจางไมติดใจคาเรียกรอง คาเสียหายหรือเงินใดๆอีก ศาลพิพากษาตามยอม แมตอมา
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธจะวินิจฉัยวานายจางจะกระทําการอันไมเปนธรรม และมีคําสั่งใหนายจางจาย
คาเสียหาย ก็ตองถือวาคาเสียหายดังกลาวระงับสิน้ ไปแลวโดยผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ
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2. องคกรอื่นที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท นอกจากศาลที่ทําหนาที่ในการไกล
เกลี่ยขอพิพาทแลว ยังมีหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาททั่วไปใหแกประชาชน
ดังนี้
2.1 คณะกรรมการหมู บ า น 27 คณะกรรมการหมู บ า นจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 28 ตรี โดยใหผูใหญบานดํารงตําแหนงเปน
ประธาน มีกรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูชวยผูใ หญบาน สมาชิกสภาองคกรทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาใน
หมูบาน ผูแทนกลุมหรือองคก รในหมูบาน และมีก รรมการผูท รงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน มาจากการ
เลือกตั้งของราษฎรในหมูบานโดยนายอําเภอเปนผูแตงตั้ง ซึ่งมีหลัก เกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยขอ
พิ พ าทตามข อ บั ง คั บ กระทรวงมหาไทยว า ด ว ยการปฏิ บั ติ ง านประนี ป ระนอมข อ พิ พ าทของ
คณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2530 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
2.1.1 การเขาสูกระบวนการ ในกรณีที่ขอพิพาทเกิดขึ้นในหมูบานหรือ
คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง มีภูมิลําเนาในหมูบาน หากเปนขอพิพาทเกี่ยวกับ คดีแพงหรือคดีอาญาใน
ความผิดตอสวนตัว คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งแสดงความประสงคระงับขอพิพาทตอผูใหญบานได28
2.1.2 การแตงตั้งผูไกลเกลี่ย เมื่อคูพิพาททุกฝายตกลงบันทึกยินยอมให
คณะกรรมการหมูบานประนีประนอมขอพิพาทคณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการจํานวนไมนอ ย

27

ตะวัน มานะกุล, กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทย, โครงการสํารวจองคความรูเพื่อ
ปฏิรูปประเทศไทย มู ลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, รายงานผลการวิจัย สืบคนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558,
http://v-reform.org., น.5-6.
28
ขอบัง คับ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติง านประนีป ระนอมขอพิพาทของคณะ
กรรมการหมูบาน พ.ศ. 2530
ขอ 4 ใหคณะกรรมการหมูบานทําการประนีประนอมขอพิพาทไดเมื่อ
(1) เปนขอพิพาทเกี่ยวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความรับผิดอันยอมความได
(2) คูกรณีทั้งสองฝายตกลงใหคณะกรรมการหมูบานประนีประนอมขอพิพาท และ
(3) ขอพิพาทดังกลาวเกิดขึ้นในหมูบานหรือคูก รณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูใน
หมูบาน
ขอ 5 เมื่อมีขอพิพาทตามขอ 4 เกิดขึ้น และคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายประสงคจะ
ใหขอพิพาทนั้นยุติลงในระดับหมูบาน ก็ใหแจงผูใหญบานทราบ และผูใหญบานแจงคูกรณีทั้งสองฝาย
มาตกลงทําบันทึกยินยอมใหคณะกรรมการหมูบานประนีประนอมขอพิพาทตามแบบทายขอบังคับนี้
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กวา 2 คน เปนผูดําเนินการแทนรวมถึงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เห็นสมควรมารวม ทั้งนี้คณะกรรมการ ตองนัด
หมายทําประนีประนอมขอพิพาทโดยไมชักชา29
2.1.3 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ใหคณะกรรมการหมูสอบถามขอเท็จจริงจาก
คูพิพาทหรือบุคคลที่เกี่ยวของ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุหรือสถานที่ที่เกี่ยวของตามความยินยอมของ
เจาของหรือผูครอบครอง แลวประนีประนอมตอหนาคูพิพาททุกฝาย โดยอาศัยหลักกฎหมายหรือจารีต
ประเพณีทองถิ่นที่ไมขัดตอกฎหมาย นอกจากนี้ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอ ตํารวจยศนายรอยตรีขึ้นไปในเขต
อําเภอและพนักงานอัยการใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนชวยเหลือสนับสนุนในการฝกอบรมใหความรู
คณะกรรมการหมูบานในเขตทองที30่ หากคูพิพาทตกลงกันไดใหทําสัญญาประนีประนอม หากไมสําเร็จ
ใหยุติแลวรายงานใหนายอําเภอทองที่ทราบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป31

29

ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบตั ิงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบ า น

พ.ศ. 2530
ขอ 5 เมื่อมีขอพิพาทตามขอ 4 เกิดขึ้น และคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายประสงคจะ
ใหขอพิพาทนั้นยุติลงในระดับหมูบาน ก็ใหแจงผูใหญบานทราบ และผูใหญบานแจงคูกรณีทั้งสองฝาย
มาตกลงทําบันทึกยินยอมใหคณะกรรมการหมูบานประนีประนอมขอพิพาทตามแบบทายขอบังคับนี้
ขอ 6 เมื่อผูใหญบานไดดําเนินการตามขอ 5 แลว ใหนัดหมายคณะกรรมการหมูบานซึ่งอยูในหมูบาน
ขณะที่นัดหมายทําการประนีประนอมขอพิพาทโดยมิชักชา
ในการทําหนาที่ประนีประนอมขอพิพาท คณะกรรมการหมูบานจะมอบหมายใหกรรมการไม
นอยกวาสองคนดําเนินการแทนก็ได
เพื่อประโยชนในการประนีประนอมขอพิพาท คณะกรรมการหมูบานหรือคูกรณีจะเชิญบุคคล
อื่นที่เห็นสมควรเขามารวมทําการประนีประนอมขอพิพาทดวยก็ได
30
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบ า น
พ.ศ. 2530
ขอ 7 ในการประนีประนอมขอพิพาทใหคณะกรรมการหมูบานดําเนินการ ดังนี้
(1) สอบถามขอเท็จจริงจากคูกรณีและบุคคลอื่นที่เห็นวาเกี่ยวของกับขอพิพาท
(2) เชิญผูที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริงในกรณีที่จําเปน
(3) ตรวจสอบเอกสาร หรือวัตถุ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของตามความยินยอมของเจาของหรือผูครอบครอง
การประนีประนอมขอพิพาทใหกระทําโดยเปดเผยตอหนาคูกรณี
การประนีประนอมขอพิพาทใหกระทํา ณ ที่ทําการผูใหญบานหรือสถานที่อื่นตามที่คณะ
กรรมการหมูบานเห็นสมควร
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2.2 อําเภอและเขต32 ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 กําหนดใหนายอําเภอมีหนาที่ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทในเรื่องพิพาททาง
แพงเกี่ยวกับที่ดิน มรดก ขอพิพาททางแพงที่ทุนทรัพยไมเกิน 200,000 บาท ในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่ง
มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอและในคดีอาญาความผิดตอสวนตัวที่ไมใชเรื่องเพศที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอ
ทั้งนี้พระราชบัญญัติกําหนดวาในสวนเนื้อหาเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาททางแพงนั้น ให
ใชบังคับในเขตกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม ซึ่งมีหลักเกณฑและวิธีการประนอมขอพิพาทตาม
กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงวาดวย
การไกลเกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
2.2.1 การเขาสูกระบวนการ สําหรับคดีแพง ตามกฎกระทรวงวาดวยการ
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553 กําหนดใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งที่ประสงคใหมี
การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทสามารถแจงความประสงคเปนคํารองขอตอนายอําเภอ แลวให
ขอ 8 เมื่อคณะกรรมการหมูบานไดขอเท็จ จริง จากคูก รณี หรือพยานบุคคล หรือพยาน
เอกสาร วัตถุพยาน หรือสถานที่ที่เกี่ยวของแลว ใหประนีประนอมขอพิพาทโดยอาศัยหลักกฎหมาย
หรือจารีตประเพณีแหงทองถิ่น ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูกรณี
ถามีปญหาในการประนีประนอมขอพิพาท คณะกรรมการหมูบานจะเชิญบุคคลตามขอ 12
มาใหคําปรึกษาก็ได
ขอ 12 ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอ ขาราชการตํารวจยศตั้งแตนายรอยตรีขึ้นไปภายในเขต
อําเภอและพนักงานอัยการใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนรวมกันชวยเหลือสนับสนุนในการฝกอบรม
ใหความรูแกคณะกรรมการหมูบานในเขตทองที่ เมื่อไดคําแนะนําปรึกษาแลว ใหบันทึกไวในสมุดตรวจ
การปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบาน (ปค. ๒ ก)
31
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบตั ิงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบ า น
พ.ศ. 2530
ขอ 9 ถาคูกรณีตกลงกันไมได ใหยุติการประนีประนอมขอพิพาทนั้น และแจงใหคูกรณีทราบ
แลวรายงานใหนายอําเภอทองที่ทราบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ถาคูกรณีตกลงประนีประนอมกันได ใหคณะกรรมการหมูบานทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความขึ้น 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน อานและอธิบายขอความใหคูกรณีเขาใจและใหลงลายมือ
ชื่อในสัญญานั้น โดยใหคณะกรรมการหมูบานอยางนอยสองคนลงนามเปนพยานในสัญญา มอบให
คูกรณีถือไวฝายละฉบับ คณะกรรมการหมูบานเก็บไวบันทึกยินยอมใหประนีประนอมขอพิพาทหนึ่ง
ฉบับใหผูใหญบานสงอําเภอหนึ่งฉบับพรอมกับแบบรายงานตามขอ 11
32
ตะวัน มานะกุล, อางแลว เชิงอรรถที่ 27, น.6-10.
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นายอําเภอแจง และสอบถามคูพิพาทฝายที่เ หลือวาประสงคจ ะเขารวมกระบวนการหรือไม หาก
คูพิพาททุก ฝายยินยอมใหเ ริ่ม ดําเนินการ 33 สวนคดีอาญา ตามกฎกระทรวงวาดวยการไกลเ กลี่ย
ความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 กําหนดวาหากความผิดที่มีโทษทางอาญาเกิดขึ้นในเขตอําเภอ
ใด ผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหาสามารถแจงความประสงคตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอในเขตนั้น
หลังจากนั้นใหนายอําเภอแจงและสอบถามคูพิพาทฝายที่ เหลือวาประสงคจะเขารวมกระบวนการ
หรือไม หากคูพิพาททุกฝายยินยอมใหเริ่มดําเนินการ34
2.2.2 การแตงตั้งผูไกลเกลี่ย ขอพิพาททางแพง ตามพระราชบัญญัติร ะเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 14 กําหนดวาเมื่อคูพิพาทยินยอมเขาสูกระบวนการ ให
แตละฝายเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่เปนคณะบุคคลผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ฝายละ 1 คนและใหนายอําเภอ พนักงานอัยการประจําจังหวัด หรือปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมายคน
หนึ่งเปนประธานคณะบุคคลผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท โดยกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ย
และประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553 กําหนดใหคูกรณีเปนผูเลือกวาจะใหนายอําเภอ พนักงาน
อัยการประจําจัง หวัด หรือปลัดอําเภอเปนประธานคณะบุคคลผูไกลเ กลี่ย หากตกลงกันไมไดให
นายอําเภอเปนประธานคณะบุคคลผูไกลเกลี่ย สวนขอพิพาททางอาญา กําหนดใหนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย35
2.2.3 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ สําหรับคดีแพง ตามตามกฎกระทรวงวา
ดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553 กําหนดใหประธานคณะผูไกลเกลี่ยนัด
ประชุมผูไกลเกลี่ยภายใน 7 วันนับแตวันแตงตั้งผูไกลเกลี่ยครบถวน36 หากพิจารณาแลวเห็นวาผูรอง
ขอใชสิทธิโดยไมสุจริตหรือดําเนินการจะสงผลใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกคูพิพาทฝายใดฝาย
33

กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553
ขอ 11 “ในกรณีที่คูฝายใดฝายหนึ่งประสงคใหมีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหแจง
ความประสงคเปนคํารองตอนายอําเภอ...”
34
กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553
ขอ 3 บรรดาความผิดที่มีโ ทษทางอาญาที่เ กิดขึ้นในเขตอําเภอใด ถาผูเ สียหายและผูถูก
กลาวหายินยอมหรือแสดงความจํานงใหมีการไกลเกลี่ย ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอนั้นเปนผูไกล
เกลี่ยตามสมควรแกกรณี
35
เพิ่งอาง เชิงอรรถที่ 34.
36
กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553
ขอ 12 “เมื่อมีการเลือกหรือกําหนดผูไกลเกลี่ยและประธานคณะผูไกลเกลี่ยแลว ใหประธาน
คณะผูไกลเกลี่ยนัดประชุมคณะผูไกลเกลี่ยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคณะผูไกลเกลี่ยครบถวน...”
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หนึ่ง ใหมี ม ติ ไมรั บ คํา รอ งแต ห ากที่ป ระชุ ม มี ม ติรั บ คํา รอ งกอ นเริ่ม กระบวนการใหป ระธานคณะ
กรรมการผู ไกลเกลี่ยชี้แจงวิธีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหคูพิพาททราบ หลังจากนั้นให
ผูไกลเกลี่ยรับฟงขอเท็จจริงเบื้องตนตอหนาคูกรณีทุกฝาย เปดโอกาสใหเสนอขอผอนผันตอกัน เสนอ
ทางเลือก แลวทําการไกลเกลี่ยทั้งสองฝายพรอมกันหรือแยกกันก็ได โดยคณะผูไกลเกลี่ยตองมาปฏิบตั ิ
หนาที่ครบทุกคนทุกครั้ง สวนฝายคูพิพาทนั้นถาไมไดแจงเหตุผลหรือขอเลื่อนวันนัดหมายแลว ฝายใด
ฝายหนึ่งไมมาตามกําหนดทั้งที่คูพิพาทเปนผูยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทเอง หรือ
คูพิพาทไมมาทั้งสองฝายใหคณะผูไกลเกลี่ยสั่งจําหนายคํารองและยุติเรื่อง หากกรณีคูพิพาทตกลงกัน
ไดแลวมีสัญญาประนีประนอม ภายหลังฝายใดฝายหนึ่งไมทําตามขอตกลง ใหอีกฝายหนึ่งยื่นคํารองตอ
พนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจรับผิดชอบในทองที่ยื่นคํารองตอศาลใหอ อกคําบังคับใหตามสัญญา37
สวนขอพิพาททางอาญา กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553
กําหนดใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่รับขอพิพาทไวไกลเกลี่ยแจงใหผูเ สียหายหรือผูถูกกลาวหา
ทราบวาฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกการไกลเกลี่ยเมื่อใดก็ได แตหากทั้งสองฝายไดทําหนังสือตก
ลงยินยอม กรณีเชนนี้สิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ อยางไรก็ตามหากภายหลังไมปฏิบัติตามความ
ตกลงยินยอมใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอจําหนายขอพิพาทออกจากสารบบการไกลเกลี่ยคดีอาญา
และหามไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาวอีก
2.3 สํ า นั ก ระงั บ ข อ พิ พาท 38 สํ า นั ก ระงั บ ข อ พิ พาทสั ง กั ด สํ านั ก งานศาล
ยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มีหนาที่
สงเสริม ประสานงาน และดําเนินการอนุญาโตตุลาการและการไกลเกลี่ยขอพิพาททั้งในและนอกศาล
ในสวนภารกิจการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีการออกขอบังคับวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการดังนี้
2.3.1 การเขาสูก ระบวนการ ให คูพิพาทที่ตอ งการเขาสู ก ระบวนการ
ไกลเกลี่ยยื่นคํารองตอสํานักระงับขอพิพาท หลังจากนั้นใหสํานักระงับขอพิพาทสงเรื่องใหคูพิพาทอีก
ฝายทราบโดยเร็ว หากมีการตอบกลับเปนลายลักษณอักษรวาเห็นชอบ ใหสํานักระงับขอพิพาทนัด
ประชุมคูพิพาทเพื่อแตงตั้งผูไกลเกลี่ย แตหากตอบปฏิเสธหรือไมตอบกลับใน 15 วันใหงดการดําเนินการ39

37

ตะวัน มานะกุล, อางแลว เชิงอรรถที่ 27, น.8-9.
เพิ่งอาง, น.10-11
39
ขอบังคับวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ 2 ใหคูพิพาทที่ประสงคจะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยยื่นคํารองตอสํานักระงับขอพิพาท
ตามแบบคํารองขอไกลเกลี่ย (เอกสารแนบทายขอบังคับหมายเลข 1)
38
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2.3.2 การแตงตั้งผูไกลเกลี่ย ใหสํานักระงับขอพิพาทแตงตั้งผูไกลเกลี่ยโดย
คํานึงถึงคุณสมบัติ ทักษะและความเหมาะสมแกลักษณะขอพิพาท รวมถึงตองไดรับความเห็นชอบจาก
คูพิพาท โดยอาจแตงตั้งจากผูที่มีชื่อในทะเบียนผูไกลเกลี่ยของสํานักระงับขอพิพาทหรือจากบุคคลซึ่ง
คูพิพาทเห็นพองรวมกัน เมื่อแตงตั้งเสร็จใหแจงใหผูไกลเกลี่ยที่ไดรับการแตงตั้งทราบภายใน 7 วันนับ
จากวันแตงตั้ง เมื่อไดรับการแตงตั้ง ผูไกลเกลี่ยตองตรวจประวัติและขอมูลของตนวามีเหตุไมเหมาะสม
ในการทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยหรือไม หลังจากนั้นใหยื่นประวัติการศึกษาและการทํางาน พรอมแถลง
ขอเท็จจริงถึงความเปนกลางและความเปนอิส ระของตนใหสํานัก ระงับขอพิพาททราบ รวมทั้งให
เปดเผยขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่อาจทําหึคูพิพาทเกิดความสงสัยในความเปนอิสระและความเปน
กลาง หากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเห็นวาผูไกลเกลี่ยมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับคูพิพาท ใหแจง
ใหผูไกลเกลี่ยและคูพิพาทอีกฝายทราบ หลังจากนั้นหากผูไกลเกลี่ยไมถอนตัว คูพิพาทมีสิทธิแจงเรื่อง
ดังกลาวตอสํานักระงับขอพิพาทเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร40

ขอ 3 ใหสํานักระงับขอพิพาทสงสําเนาคํารองใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งโดยเร็วเพื่อตอบเปนลาย
ลักษณอักษรภายใน 15 วัน หากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งตอบปฏิเสธหรือไมตอบกลับมาภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ใหงดการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ 4 หากคูพิพาทไดรับสําเนาคํารองเห็นชอบในการเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยใหสํานัก
ระงับขอพิพาทนัดประชุมคูพิพาทเพื่อแตงตั้งผูไกลเกลี่ยและดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยตอไป
40
ขอบังคับวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ 5 ใหสํานักระงับขอพิพาทแตง ตั้ง ผูไกลเ กลี่ยโดยคํานึ ง ถึงคุณสมบัติ ทัก ษะและความ
เหมาะสมแกลักษณะขอพิพาท และผูที่จะไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับความเห็นชอบจากคูพิพาททุก
ฝาย
ผูที่จะไดรับ การแตงตั้ง ใหเปนผูไกลเกลี่ยอาจเปน ผูที่มีชื่อในทะเบียนผูไกลเกลี่ ยของสํานัก
ระงับขอพิพาท หรือบุคคลอื่นซึ่งคูพิพาทเห็นพองรวมกันใหเปนผูไกลเกลี่ยก็ได
ขอ 6 ใหผูจะไดรับการแตงตั้งเปนผูไกลเกลี่ยยื่นประวัติการศึกษาและการทํางานซึ่งไดจัดทํา
ขึ้น พรอมแถลงขอเท็จจริงถึงความเปนกลางและความเปนอิสระของตนใหสํานักระงับขอพิพาททราบ
ตามแบบแถลงขอเท็จจริงแสดงความเปนอิสระและความเปนกลาง (เอกสารแนบทายขอบังคับหมาย
เลข 2) โดยผูไกลเกลี่ยจะตองลงนามและวันที่ในเอกสารทั้งสองฉบับ
ขอ 7 กอนยื่นแบบตามขอ 6 ให ผูที่จ ะไดรับ การแตง ตั้ง เปนผูไกลเกลี่ยตรวจสอบประวัติ
สวนตัวและขอมูลจากสํานักงานของตนเพื่อพิจารณาวามีเหตุที่จะทําใหไมเหมาะสมจะเปนผูไกลเกลี่ย
หรือไม
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ทั้งนี้ขอบัง คับกําหนดใหมีผูไกลเกลี่ยคนเดียวยกเวนคูพิพาทจะตกลงไว
41

เปนอยางอื่น

2.3.3 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ใหผูไกลเ กลี่ยดําเนินกระบวนการตามที่
คูพิพาทตกลงกันไวโดยเร็ว หากไมไดตกลงใหดําเนินการตามนัยแหงขอบังคับพื้นฐานความเปนธรรม
เปนกลาง เปนอิสระ และเปนไปตามความประสงคของคูพิพาท โดยไมมีอํานาจตั้งขอกําหนดหรือ
ขอบังคับใหคูพิพาทเห็นชอบกับความเห็นของตน 42 ระหวางดําเนินการผูไกลเกลี่ยสามารถประชุม
คูพิพาทพรอมกันหรืออาจแยกประชุมหรือติดตอเฉพาะฝายใดฝายหนึ่งไดตามสมควร โดยสามารถ
เปดเผยขอมูลหรือสาระสําคัญของคูพิพาทฝายหนึ่งใหอีกฝายหนึ่งทราบไดยกเวนผูใหขอมูลระบุวา เปน
ความลับ ทั้งนี้ขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการทั้งหมดถือเปนความลับยกเวนคูพิพาทตกลงกันไวเปน
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งประกอบดวยการคนหาความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนทาง
วิชาชีพ ใหผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผูไกลเกลี่ยเปดเผยขอเท็จจริงและพฤติการณที่อาจทําใหคูพาท
เกิดขอสงสัยในความเปนอิสระและความเปนกลาง และในขณะจะลงนามในแบบนั้นหรือในเวลาใดใน
ระหวางที่ทําการไกลเกลี่ยหรือหลังจากการไกลเกลี่ยดังกลาวหากไมมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเชนวา
นั้น ใหผูที่จ ะไดรับการแตงตั้งระบุในคําแถลงขอเท็จจริง วาไมมีเหตุที่ทําใหตนไมเหมาะสมที่จะทํา
หนาที่เปนผูไกลเกลี่ย
ขอ 8 ใหสํานักระงับขอพิพาทแจงใหผูไกลเกลี่ยทราบถึงการแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ยภายใน
7 วันนับตั้งแตวันแตงตั้ง
ขอ 9 คูพิพาทซึ่งเชื่อวาผูไกลเกลี่ยผูไดรับการแตงตั้งหรือผูที่จะไดรับการแตงตั้งมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับผูพิพาทฝายใด ใหแจงเรื่องดังกลาวแกผูไกลเกลี่ยและคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบ
ทันที หากผูไกลเ กลี่ยไมถอนตัวหรือคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมพอใจในการไมถอนตัวดั งกลาว ใหผู
ไกลเกลี่ยไมถอนตัวหรือคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งแจงเรื่องดังกลาวตอสํานักระงับขอพิพาทเพื่อพิจารณา
ตามที่เห็นสมควรในการยุติการขัดแยงทางผลประโยชนซึ่งอาจรวมถึงการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยคนใหม
โดยเร็ว
41
ขอบังคับวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ 21 ใหมีผูไกลเกลี่ยคนเดียว เวนแตคูพิพาทจะตกลงเปนอยางอื่น
42
ขอบังคับวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ 10 ใหผูไกลเกลี่ยดําเนินกระบวนการตามที่คูพิพาทตกลงกันไวโดยเร็ว หากไมไดตกลงให
ดําเนินการตามนัยแหงขอบังคับพื้นฐานความเปนธรรม เปนกลาง เปนอิสระ และเปนไปตามความ
ประสงคของคูพิพาท ทั้งนี้ไมมีอํานาจจะตั้งขอกําหนดหรือขอบังคับใหคูพิพาทเห็นชอบกับความเห็น
ของผูไกลเกลี่ยในการระงับขอพิพาท
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อยางอื่น หรือมีกฎหมายกําหนดใหเปดเผย หรือเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนในการปฏิ บัติตามหรือ
บังคับใหเปนไปตามขอตกลง43 กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ้นสุดเมื่อถอนฟอง ศาลมีคําพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คูพ ิพาทฝายใดฝายหนึ่งถอนตัว หรือเมื่อผูไกลเกลี่ยเห็นวาการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไมสามารถระงับขอพิพาทได44
2.4 อั ยการ 45 ระเบี ย บสํ า นัก งานอัย การสูง สุด ว าด ว ยการไกล เ กลี่ ยและ
ประนอมขอพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. 2555 กําหนดใหการไกลเกลี่ยและประนอม
ขอพิพาทในกรุงเทพมหานครเปนหนาที่ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย สวนใน
ตางจังหวัดใหเปนความรับผิดชอบของสํานักงานอัยการจังหวัดในทองที่ที่พนักงานสอบสวนสงสํานวน
มา ในกรณีที่พนัก งานสอบสวนสง สํานวนใหสํานัก งานอัยการคดีศาลแขวง สํานัก งานอัยการคดี

43

ขอบังคับวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ 16 ในระหวางดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยชอบที่จะประชุมหรือติดตอกับ
คูพิพาทพรอมกัน หรืออาจประชุมหรือติดตอกับคูพิพาทแตละฝายโดยลําพังก็ไดตามที่ผูไกลเกลี่ย
เห็นสมควร
ขอ 17 เมื่อผูไกลเกลี่ยไดรับขอมูลเกี่ยวกับขอพิพาทของคูพิพาทฝายหนึ่งผูไกลเกลี่ยอาจจะ
เปดเผยสาระสําคัญของขอมูลดังกลาวใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบก็ได แตหากคูพิพ าทใหขอมูลกับ
ผูไกลเกลี่ยระบุวาเปนความลับ หามมิใหผูไกลเกลี่ยเปดเผยขอมูลดังวานั้นใหแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง
ขอ 18 ขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการไกลเกลี่ยใหเก็บรักษาไวเปนความลับเวนแตคูพิพาท
จะตกลงกันเปนอยางอื่น หรือกฎหมายกําหนดใหเปดเผยหรือเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติตามหรือบังคับใหเปนไปตามขอตกลงในผลของการระงับขอพิพาท
44
ขอบังคับวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
ขอ 14 ในกรณีตอไปนี้ ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง
(1) ถามีการฟองคดีแลว คูความสามารถระงับขอพิพาทไดดวยการถอนฟองหรือการขอให
ศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
(2) คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดถอนตัวจากกระบวนการไกลเกลี่ย
(3) ถามีการกําหนดการสิ้นสุดการไกลเกลี่ยไวและผูไกลเกลี่ยไมอาจไกลเกลี่ยใหเปนผลสําเร็จ
ไดภายในเวลาที่กําหนด
(4) ผูไกลเกลี่ยเห็นวาขอพิพาทไมอาจยุติไดดวยการไกลเกลี่ย
45
ตะวัน มานะกุล, อางแลว เชิงอรรถที่ 27, น.11-13.
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เยาวชนและครอบครัวจังหวัด ใหสํานักงานที่ตั้งอยูในทองที่อําเภอหรือจังหวัดนั้นมีหนาที่รับผิดชอบ
แลวแตกรณี46
2.4.1 การเขาสูกระบวนการ เมื่อสํานักงานอัยการพิเศษฝาย47 ชวยเหลือ
ทางกฎหมายหรือสํานักงานอัยการจังหวัดที่ไดรับสํานวนการสอบสวนคดีอาญาในความผิดตอสวนตัว
จากพนักงานสอบสวน และพิจารณาแลวเห็นวาคดีไมมีลักษณะตองหามเนื่องจากผูตองหาประกอบ
อาชญากรรมเปนอาชีพ กระทําความผิดติดเปนนิสัย หรือมีขอเท็จจริงเปนที่แนชัดวาพนักงานอัยการ
จะตองมีคําสั่งยุติการดําเนินคดีเพราะเหตุอื่น ใหมีหนังสือแจงสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.) หรืออัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบงาน
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกป ระชาชนประจําสํานักงานอัยการจัง หวัด (อจ.สคช.)
โดยเร็วเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทโดยไมตองรอสงสํานวนไปดวย หากจังหวัดใด
ไมมี อจ.สคช. ใหอัยการจังหวัดนั้นมอบหมายพนักงานอัยการผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญา
เรื่องนั้นเปนพนักงานอัยการเจาของเรื่องในกรณีที่สํานวนการสอบสวนสงไปที่สํานักงานอัยการคดีศาล

46

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทคดีอาญาในชั้น
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2555
ขอ 7 ในกรุง เทพมหานคร การไกลเ กลี่ยและประนอมขอพิพาทคดีอาญา ใหเ ปน หนาที่
รับ ผิด ชอบของสํา นั ก งานอัย การพิ เ ศษฝ า ยช วยเหลือ ทางกฎหมาย ส วนในจั ง หวัด อื่น นอกจาก
กรุง เทพมหานคร ใหสํานัก งานอัยการจัง หวัดในทองที่ที่พนัก งานสอบสวนสง สํานวนมามีห นาที่
รับผิดชอบ
สํา หรั บ การไกล เ กลี่ ย และประนอมข อ พิ พ าทคดี อ าญาที่พ นั ก งานสอบสวนในท อ งที่ ที่
รับ ผิดชอบสง สํานวนมาใหสํานัก งานอัยการคดีศาลแขวง หรือสํ านัก งานอัยการคดีเ ยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด ที่มีทองที่เดียวกันกับสํานักงานอัยการจังหวัดที่ตั้งอยู ณ ตัวจังหวัดหรือสํานักงาน
อัยการจังหวัดที่ตั้งอยู ณ ตัวอําเภอใด ใหสํานักงานอัยการจังหวัดที่ตั้งอยู ณ ตัวจังหวัดหรือสํานักงาน
อัยการจังหวัดที่ตั้งอยู ณ ตัวอําเภอนั้น แลวแตกรณีมีหนาที่รับผิดชอบ
47
สํานักงานอัยการพิเศษฝาย หมายถึง สํานักงานอัยการพิเศษฝายตามประกาศคณะกรรมการอัยการ
วาดวยการแบงหนวยงานและการกําหนดอํานาจและหนาที่ของหนวยงานภายในของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญา อางใน ตะวัน มานะกุล, กระบวน การไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศ
ไทย, โครงการสํารวจองคความรูเพื่อปฏิรูปประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, รายงานผลการวิจัย
สืบคนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558, http://v-reform.org, น.11.
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แขวง หรือสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจัง หวัด ก็ใหมีห นัง สือแจงสํานักงานอัยการ
จังหวัดโดยเร็วเชนกัน48
2.4.2 การแตงตั้งผูไกลเกลี่ย เมื่อสํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทาง
กฎหมาย สคช. หรือ อจ.สคช. ไดรับหนังสือแจงใหมอบหมายพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนที่
รับผิดชอบงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนรับผิดชอบเปนเจาของเรื่อง49
48

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทคดีอาญาในชั้น
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2555
ขอ 8 เมื่อสํานักงานอัยการพิเศษฝาย หรือสํานักงานอัยการจังหวัด ไดรับสํานวนการสอบ
สวนคดีอาญาในความผิดตอสวนตัวจากพนักงานสอบสวน และคดีไมมีลักษณะตองหามตามขอ 9 ใหมี
หนังสือแจง สคช. หรือ อจ.สคช. แลวแตกรณีโดยเร็ว เพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
โดยไมตองสงสํานวนไปดวย
กรณีสํานักงานอัยการจัง หวัดใดไมมี อจ.สคช. ประจําอยูใหอัยการจังหวัดนั้นมอบหมาย
พนักงานอัยการซึ่งมิใชผูรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญาเรื่องนั้น เปนพนักงานอัยการเจาของเรื่อง
สําหรับสํานักงานอัยการคดีศาลแขวง หรือสํานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตามขอ
7 วรรคสอง ใหมีหนังสือแจงสํานักงานอัยการจังหวัดโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ภายหลังดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหพนักงานอัยการผูรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญา
พิจารณาคดีนั้นตอไปตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของสํานักงาน
อัยการ โดยไมตองรอผลการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท และเมื่อมีคําสั่งถึงที่สุดแลว ใหมีหนังสือ
แจง สคช. หรือ อจ.สคช. แลวแตกรณี ทราบทันที
หนังสือแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบ ปน.1 ทายระเบียบนี้
ขอ 9 คดีอาญาในความผิดตอสวนตัวที่พนักงานอัยการจะดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอม
ขอพิพาทตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) คดีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทําความผิดของผูตองหาเปนการประกอบอาชญากรรม
เปนอาชีพ หรือเปนผูกระทําความผิดติดนิสัย
(2) คดีที่มีขอเท็จ จริงเปนที่แนชัดแลววาพนักงานอัยการจะตองมีคําสั่ง ยุติก ารดําเนินคดี
เพราะเหตุอื่น
49
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทคดีอาญาในชั้น
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2555
ขอ 10 เมื่อสํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย สคช. หรือ อจ.สคช. ไดรับ
หนังสือตามขอ 8 วรรคหนึ่งแลว ใหลงสารบบประนอมขอพิพาท และดําเนินการมอบหมายพนักงาน
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2.4.3 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ เมื่อพนักงานอัยการทราบเรื่องแลวตองแจง
ผูเสียหายและผูตองหาภายใน 5 วันทําการ ใหมาพบหรือสงผูแทนมาพบตามวันเวลาที่นัดหมายซึ่งวัน
ดังกลาวตองไมเกิน 15 วันนับแตวันที่ออกหนังสือ หากมีเหตุสมควรใหเลื่อนนัดออกไปไดไมเกิน 15
วันนับแตวันนัดครั้งแรกหรือเลื่อนตามเห็นสมควร แตหากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมมาตามนัดโดยไม
แจงเหตุขัดของไมมีเหตุผลอันสมควร หรือไมสามารถติดตามตัวได ใหพนักงานอัยการเจาของเรื่อง
เสนออัย การพิ เ ศษฝา ยช วยเหลือ ทางกฎหมาย หรือ อจ.สคช. เพื่ อเสนออัย การจั ง หวัด สั่ ง ยุ ติ
กระบวนการ แลวแจงใหอธิบดีอัยการ สคช. หรืออธิบดีอัยการภาคทราบ50
อัยการคนหนึ่งหรือหลายคนที่รับผิดชอบงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
รับผิดชอบเปนเจาของเรื่องผูรับผิดชอบ
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันไดรับเรื่อง ใหพนักงานอัยการเจาของเรื่องแจงไปยังผูเสียหาย
และผูตอ งหาใหม าพบหรือ มอบหมายใหผูแ ทนมาพบพนัก งานอัยการ ณ สํานั ก งานอัย การเพื่ อ
ดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามวันและเวลาที่พนักงานอัยการกําหนด โดยตองไมเกิน
กวา 15 วันนับแตวันที่ออกหนังสือ ทั้งนี้การแจงใหทําเปนหนังสือตามแบบ ปน.2 ทายระเบียบนี้ โดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ พรอมทั้งใหประสานงานทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือ
วิธีการอื่นใดเพื่อใหคูกรณีทราบ
50
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทคดีอาญาในชั้น
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2555
ขอ 10 วรรคสอง ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันไดรับเรื่อง ใหพนักงานอัยการเจาของเรื่อง
แจงไปยังผูเสียหายและผูตองหาใหมาพบหรือมอบหมายใหผูแทนมาพบพนักงานอัยการ ณ สํานักงาน
อัยการเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามวันและเวลาที่พนักงานอัยการกําหนด โดย
ตองไมเ กินกวา 15 วันนับแตวันที่ออกหนังสือ ทั้งนี้ก ารแจง ใหทําเปนหนังสือตามแบบ ปน.2 ทาย
ระเบียบนี้ โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ พรอมทั้งใหประสานงานทางโทรศัพท จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดเพื่อใหคูกรณีทราบ
ขอ 11 กรณีที่อธิบดีอัยการ สคช. หรืออธิบดีอัยการภาคหรือทั้งสองฝายไดรับหนังสือแจงแลว
ไมมาตามกําหนดนัด โดยไมแจงเหตุขัดของใหทราบ หรือแจงเหตุขัดของแตไมมีเหตุผลอันสมควร ให
พนักงานอัยการเจาของเรื่องเสนออัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย หรือ อจ.สคช. เพื่อเสนอ
อัยการจังหวัด แลวแตกรณีเพือ่ พิจารณาสั่งยุติ และเสนออธิบดีอัยการ สคช. หรืออธิบดีอัยการภาค
เพื่อทราบ
ถาคูก รณีฝายหนึ่ง ฝายใดขอเลื่อนการไกลเ กลี่ยและประนอมขอพิพาทไปจากวันเวลาที่
พนั กงานอัยการกําหนดนัดไว หากมีเ หตุผ ลอันสมควรใหพนักงานอัยการเลื่อนการไกลเ กลี่ยและ
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สํ า หรั บ การนํ า หลั ก การไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าทมาใช กั บ กระบวนการเป ด เผย
พยานหลักฐาน ผูเขียนเห็นวา การเปดเผยพยานหลักฐานมีเจตนารมณเชนเดียวกับหลักการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท ซึ่งกรณีดังกลาวมีเหตุผลสนับสนุน 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก การเปดเผยพยานหลักฐานมุงยุติขอพิพาทโดยคูความซึ่งสอดคลอง
กับหลัก การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีจุดมุงหมายเชนเดียวกัน การดําเนิ นการเชนนี้จึงเปนหนาที่ของ
คูความในการดําเนินการ ศาลจึงไมควรเขามามีบ ทบาทเกี่ยวกับ การดําเนินกระบวนการเปดเผย
พยานหลักฐาน
ประการที่สอง การเปดเผยพยานหลักฐานมีบทบาทคลายกับหลักการไกลเกลี่ย
คูความสามารยุติขอพิพาทบาดหมางระหวางกัน และคูความสามารถอยูรวมหรือประกอบนิติสัมพันธ
ระหวางกันไดในอนาคตซึ่งเปนการตกลงยุติขอพิพาทที่ดีที่สุดเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของ
คูความ เนื่องจากคูความทุกฝายตางไมไดมีฝายใดเปนผูชนะหรือแพคดีความดวยผลแหงคําพิพากษา
แตกลับ เปนวาตางฝายตางชนะคดีดวยกันทุก ฝายด วยผลการของตกลงกันที่อยูภายใต หลัก ความ
เสมอภาคของคูความ
ดังนั้น กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทจึงเปนหลักการและกระบวนการสําคัญ
เปน กระบวนการที่ขจัดปญหาในเรื่องความลาชาในการดําเนินคดี ตามวิถีทางปกติเปนชองทางที่
กฎหมายเปดโอกาสใหคูความมีสิทธิเสรีภาพในการทําสัญญา เพื่อระงับขอพิพาทที่มีอยูใหสิ้นไปตาม
ประนอมขอพิพาทนั้นออกไป และกําหนดวันเวลานัดใหมภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วันนับ แต
กําหนดนัดครั้งแรก หรือตามที่เห็นสมควร แตถาพนักงานอัยการเห็นวาการขอเลื่อนนั้นไมมีเหตุผลอัน
สมควรก็ใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
ขอ 12 ในกรณีที่ไมสามารถสงหนังสือแจงคูกรณีได แตมีพฤติการณเชื่อวานาจะติดตามได ให
พนัก งานอัยการมีหนัง สือแจง ไปยัง คูกรณีอีก ครั้ง หนึ่ง และหากยังไมอาจสง หนัง สือแจงไดอีก ให
พนักงานอัยการเสนออัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย หรือ อจ.สคช. เพื่อเสนออัยการจังหวัด
แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาสั่งยุติ
หากไมสามารถสงหนังสือแจงคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งได แตมีพฤติการณเชื่อวาไมนาจะติดตาม
ไดใหพนักงานอัยการเสนออัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย หรือ อจ.สคช. เพื่อเสนออัยการ
จังหวัด แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาสั่งยุติ
เมื่อไดมีคําสั่งยุติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหเสนออธิบดีอัยการ สคช. หรืออธิบ ดี
อัยการภาค เพื่อทราบ
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ความประสงคของคูความที่อาจสงผลใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายเสียผลประโยชนฝาย
ตนเทาที่คูความทั้งสองฝายรับได กระบวนการพิจารณาจึงไมตองดําเนินไปตามปกติที่ตองเสี ยเวลา
และคาใชจายจํานวนมาก อีก ทั้ง ทําใหเ กิดปญ หาในเรื่องการแพชนะคดีที่ตองเกิดขึ้นเปนแนแ ท
ภายหลังศาลมีคําพิพากษา แตกระบวนการไกลเกลี่ยนั้นจะไมมีการแพชนะคดีซึ่งคูความทั้งสองฝาย
ตางเปนผูชนะคดีทั้งคู เปนการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคูความในขณะเดียวกัน
4.4 ปญหาขอจํากัดการเปดเผยพยานหลักฐานภายใตหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
พิจารณาคดีแพงเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ
4.4.1.ปญหาขอจํากัดภายใตหลักความเปนกลางของตุลาการ
การรักษาความเปนกลางของศาล ไมวาจะเปนศาลชํานัญพิเศษ ศาลอาญาหรือ
ศาลปกครอง การรักษาหลักความเปนกลางของศาลในการพิจารณาคดีนั้นลวนแลวแตอางอิงอยูใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในเรื่องการคัดคานผูพิพากษา เพราะฉะนั้นในเรื่องความเปน
กลางยอมกระทบกระบวนการยุติธรรมของศาลในหลายคดี หากวาบทบัญญัติเหลานั้นไมสามารถสราง
ความเชื่อมั่นใหสาธารณชนเชื่อมั่นในความเปนกลางของศาลได เชนนี้หลักประกันการรักษาความเปน
กลางในการพิจารณาคดียอมตองพิจารณาจากตัวบทกฎหมายลายลักษณอักษรโดยเฉพาะประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนหลักกลาวคือ เมื่อคดีมาสูศาลแลวการที่คูความฝายใดจะคัดคาน
ผูพิพากษานั้นมิใชวาจะอางเหตุตามที่ตนพอใจตามอําเภอใจแตตองเปนเหตุที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 และมาตรา 1251 เทานั้นซึ่งในบทบัญญัติสวนนี้เปนเรื่อง
หลักประกันความเปนกลางของศาลหรือผูพิพากษา ในระหวางการพิจารณาคดีแพงอันเปนสิทธิของ
คูความที่จะคัดคานผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาไมใหพิจารณาพิพากษาคดี ถาเปนเหตุอยางใดตอไปนี้
(1) ผูพิพากษามีประโยชนไดเสียในคดี เปนการคัดคานผูพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 (1)52 คือ ผูพิพากษาที่มีสวนไดเสียในคดีนั้นโดยตรงหรือโดย
ใกลชิดในคดีนั้น ซึ่งหากคูความฝายใดแพห รือชนะแลวจะกระทบกระเทือนถึง ผลประโยชนของ
ผูพิพากษาดวนเชนกัน เชน ผูพิพากษานั้นเปนผูถือหุนในหุนสวนหรือบริษัทซึ่งเปนคูความหากหุนสวน
51

ไพโรจน วายุภาพ, คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 บททั่วไป ตอนที่ 1, (กรุงเทพมหา
นคร : หางหุนสวนจํากัดพลสยามพริ้นติ้งแอนพลับลิชชิ่ง จํากัด, 2550), น.69.
52
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 บัญญัติวา “เมื่อคดีถึงศาล ผูพิพากษา
คนหนึ่งคนใดในศาลนั้น อาจถูกคัดคานได ในเหตุใดเหตุหนึ่งดั่งตอไปนี้
(1) ถาผูพิพากษานั้นมีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของอยูในคดีนั้น”
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หรือบริษัทแพคดี ก็ยอมกระทบถึงสวนไดเสียของผูพิพากษาโดยตรง53 และถึงแมจะมีหุนเล็กนอยก็ยัง
ถือวามีผลประโยชนสวนไดเสียเล็กนอย อันเปนเหตุใหคัดคานได54
(2) ผู พิพากษามีความสัมพันธสวนตั วกั บคูความ เปนการคัดคานผูพิ พากษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 (2)55 ซึ่งจํากัดเฉพาะเหตุที่คูความฝายใดฝายหนึ่ง
เปนญาติเกี่ยวของกับผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดี และจํากัดเฉพาะบุคคลที่เปนบุพการีของผูพิพากษา
หรือผูสืบสันดานของผูพิพากษาไมวาจะเปนชั้นใด สวนญาติเปนประเภทที่สามารถคัดคานไดคือ พี่
นองไมวาจะรวมบิดามารดาเดียวกันหรือรวมเฉพาะบิดาหรือมารดาเดียวกัน รวมทั้งลูกพี่ลูกนองที่เปน
พี่นองกับบิดาหรือมารดาของผูพิพากษานับลําดับเพียงสามชั้น สวนญาติเกี่ยวพันทางแตงงาน เชน
พอตา แมยายของผูพิพากษา นับไปเพียงสองชั้น แตไมรวมพี่เขยหรือนองสะใภตลอดจนคูหมั้นของ
ผูพิพากษา และหากเขากรณีมาตรา 11(4) “ถาไดเปนหรือเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทน หรือได
เปนทนายความของคูความฝายใดฝายหนึ่งมาแลว” ผูแทนโดยชอบธรรมในที่นี้กวางกวาผูแทนโดย
ชอบธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย56 กลาวคือ หมายรวมถึงผูอนุบาลและผูพิทักษดวย
และผูแทนคือผูแทนตามความหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 56 วรรคทายและ
หมายรวมถึงผูที่เขาดําเนินแทนคูความในศาลโดยการมอบอํานาจหรือผูจัดการมรดก57
(3) ผูพิพากษาเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูความฝายใดฝายหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 (7)58 ความเปนหนี้หรือนายจางนั้นตองมีอยูใน
53

มาโนช จรมาศ, คําสอนชั้นปริญญาตรีพุทธศักราช 2522 วาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ภาค 1-2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2512), น.165.
54
สุธรรม ภัทราคม, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เลม 1, พิมพครั้งที่ 6,
(กรุงเทพมหานคร : แสงทองการพิมพ, 2518), น.48-49.
55
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 บัญญัติวา “เมื่อคดีถึงศาล ผูพิพากษา
คนหนึ่งคนใดในศาลนั้น อาจถูกคัดคานได ในเหตุใดเหตุหนึ่งดั่งตอไปนี้
(2) ถาเปนญาติเกี่ยวของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง คือวาเปนบุพการี หรือผูสืบสันดานไมวา
ชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงาน
นับไดเพียงสองชั้น”
56
สุธรรม ภัทราคม, อางแลว เชิงอรรถที่ 54, น.49.
57
มาโนช จรมาศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 53, น.167-168.
58
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 บัญญัติวา “เมื่อคดีถึงศาล ผูพิพากษา
คนหนึ่งคนใดในศาลนั้น อาจถูกคัดคานได ในเหตุใดเหตุหนึ่งดั่งตอไปนี้
(7) ถาผูพิพากษานั้นเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจาง ของคูความฝายใดฝายหนึ่ง”
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ขณะที่พิจารณาคดีนั้น หากวาเปนหนี้ห รือลูก จางระหวางผูพิพากษากับคูความสิ้นสุดลงไปแลวใน
ระหวางการพิจารณาก็ขอคัดคานผูพิพากษาไมได หนี้นั้นตองเปนหนี้ที่ฟองรองกันไดตามกฎหมาย ถา
เปนหนี้ที่ฟองรองบังคับกันไมไดแลวแมเปนหนี้กันจริงก็ไมอาจจะเปนเหตุคัดคานไดตามกฎหมาย59
(4) ผูพิ พากษามี ความเกี่ ยวข องกั บ คดี นั้นมากอ น ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพงมาตรา 11 (3)60 ตองเปนกรณีที่ผูพิพากษาในคดีนั้นถูกคูความอางไวเปนพยานไม
วาประจักษพยานหรือพยานแวดลอมหรือพยานผูเชี่ยวชาญก็ตาม หรือกรณีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 11 (5)61 ที่จํากัดเฉพาะกรณีที่เปนผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลอื่น
มากอ นมิ ใช เ พี ยงเรื่ องเดี ยวกัน เชน เปน ผูพิ พากษาพิ จ ารณาคดีใ นศาลชั้น ตน ต อมาเลื่อ นเป น
ผูพิพากษาศาลอุท ธรณจึงตองหามพิจารณาคดีเ ดียวกันอีก แตถาเปนคดีคนละประเภทไมเขาเหตุ
การคัดคานตามมาตรานี้62 หรือเปนคดีที่เกี่ยวของกันแตไมใช คดีเดียวกันก็จะยกมาเปนเหตุคัดคาน
ตามมาตรา 11 (5) ไมได เชน คําพิพากษาฎีกาที่ 43/2538 ที่ตัดสินวา แมวาผูพิพากษาศาลอุทธรณ
คนหนึ่งที่พิพากษาคดีนี้เคยพิพากษาคดีแพงในศาลชั้นตน ซึ่งโจทกกับผูรองสอดพิพาทกันเกี่ยวกับ
เรื่องการตั้งผูจัดการมรดกของเจามรดก การที่ผูพิพากษาคนนั้นพิพากษาคดีนี้ในศาลอุทธรณหาเปน
การฝาฝนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 (5) ไม เพราะคดีดังกลาวโจทกกับผูรอง
สอดพิพาทกันเกี่ยวกับทรัพยม รดกของเจามรดก คดี ทั้งสองเกี่ยวของกันมิใชคดีเดียวกัน โจทกจ ะ
ยกขึ้นมาเปนเหตุคัดคานผูพ ิพากษาที่พิจารณาคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา
11 (5) หาไดไม63 สวนอนุญาโตตุลาการนั้นหมายรวมถึงทั้งในศาลและนอกศาล เมื่อเคยชี้ขาดมาแลว
จะทําหนาที่เปนผูพิพากษาอีกไมไดตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11
(5) เชนกัน
59

มาโนช จรมาศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 53, น.168-169.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 บัญญัติวา “เมื่อคดีถึงศาล ผูพิพากษา
คนหนึ่งคนใดในศาลนั้น อาจถูกคัดคานได ในเหตุใดเหตุหนึ่งดั่งตอไปนี้
(3) ถาเปนผูที่ไดถูกอางเปนพยาน โดยที่ไดรูไดเห็นเหตุก ารณ หรือโดยเปนผูเชี่ยวชาญมี
ความรูเปนพิเศษเกี่ยวของกับคดีนั้น”
61
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 11 บัญญัติวา “เมื่อคดีถึงศาล ผูพิพากษา
คนหนึ่งคนใดในศาลนั้น อาจถูกคัดคานได ในเหตุใดเหตุหนึ่งดั่งตอไปนี้
(5) ถาไดเปนผูพิพากษา นั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาล อื่นมาแลว หรือเปนอนุญาโตตุลาการ
มาแลว”
62
มาโนช จรมาศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 53, น.168.
63
คําพิพากษาฎีกาที่ 43/2538 (เนติ), น.19-20.
60
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(5) กรณีมีผูพิพากษาคนเดียวในศาลนั้น เชน ศาลแขวงมีผูพิพากษาคนเดียวมี
อํานาจพิจารณาคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 12 ก็ไดกําหนดเรื่องการคัดคานไว
วาเปนเหตุคัดคานอื่นนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 11 คูความอาจคัดคานผูพิพากษาดวยเหตุอื่นได
หากวาเหตุนั้นมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหเสียความยุติธรรม ในการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งปจจุบัน
มาตรานี้ไมมีการใชแลว เพราะศาลแตละศาลจะมีผูพิพากษาประจําอยูมากกวาสองคน
เมื่อเปรียบเทียบกับ กฎหมายตางประเทศแลวเหตุคัดคานของประเทศสหรัฐ
อเมริกาอันมีที่มาจากหลักวิถีทางที่ถูกตองแหงกฎหมาย (due process of law) เปนหลักประกันสิทธิ
ของบุคคลที่เมื่อถูกกระทบจะตองเปนวิถีทางที่ถูกตองและชอบธรรมตามกฎหมายดวย โดยที่หลัก
ความเปนกลางของศาลก็เปนวิถีทางอยางหนึ่งที่อาจทําใหสิทธิของบุคคลไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะ
ในคดีแพงสิทธิของบุคคลที่อาจถูกกระทบคือ สิทธิในทางทรัพยสินที่เปนสวนใหญ ดังนั้นผูพิพากษาที่
ตัดสินคดีที่มีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลเหลานั้นจะตองมีความเปนกลางจึงจะถือวาเปนวิถีทางที่
ถูกตองแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติที่รองรับถึงกรณีที่
ความเปนกลางของศาลหรือผูพิพากษามีความนาสงสัยตามสมควร ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม
วาจะเปนประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (united states code service: USCS) หรือตนแบบ
ประมวลจริยธรรมตุลาการของสมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน (the american bar association model
code of conduct 1990) มีบทบัญญัติวางหลักในลักษณะที่เปนบททั่วไปของการขาดคุณสมบัติของ
ผูพิพากษาในการขาดความเปนกลาง และไดมีบทบัญญัติอธิบายที่แสดงถึงตัวอยางของการที่ศาลขาด
ความเปนกลางโดยมิไดกําหนดเฉพาะกรณีที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น หากมีเหตุอื่นอันสามารถทําให
ความเปนกลางของศาลนาสงสัยไดวาอาจไมมีความเปนกลางแลว คูความก็สามารถเอาเหตุดังกลาวขึน้
เปนเหตุเ พื่อใหผูพิพากษาขาดคุณสมบัติในการพิจารณาคดีของตนได เชน ญาติของผูพิพากษามี
ประโยชนไดเสียทางการเงินในคดีที่ผูพิพากษานั้นนั่งพิจารณาอยู ก็สามารถเปนเหตุใหผูพิพากษานั้น
ขาดคุณสมบัติไดเชนกัน
ในประเทศฝรั่งเศส แมวาจะไดกําหนดเหตุในการคัดคานผูพิพากษาไวคลายกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย แตในสวนที่เปนเรื่องผลประโยชนหรือความสัมพันธ
ของผูพิ พ ากษานั้ น กับ ตั วความได ร วมถึง คู ส มรสของผู พิ พากษาด ว ย และขยายกว า งไปถึง หาก
ผูพิพากษาเปนเพื่อนหรืออริกับคูความฝายใดอีกฝายสามารถนํามาเปนเหตุในการคัดคานผูพิพากษาได
สําหรับหลักความเปนกลางของประเทศเยอรมันหลักคือ ผูพิพากษาจะมีความเปนกลาง
ไมมีสวนเกี่ยวของ และสามารถทําหนาที่อยางถูกตองแทจริงไดนั้นก็ตอเมื่อผูพิพากษาสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุนี้รัฐธรรมนูญ
ของเยอรมันมาตรา 97 จึงกําหนดวา การถอดถอน พักราชการ หรือการโยกยายผูพิพากษาจะกระทํา
แตโดยคําตัดสินของศาลที่ไดดําเนินการตามกฎหมายเทานั้น โดยอาจเปนคําพิพากษาศาลอาญาใน
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การลงโทษทางอาญาหรือวินัยและในมาตรา 10 ยังไดกลาววา การถอดถอนอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของผูพิพากษาผูหนึ่งผูใดมีอยูตามกฎหมายจะกระทําไมได (niemand darf seinem gesetzlichen
richter entzogen werden) และเนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวนี้กรณีจึงตองมีการกําหนดไวลวงหนา
เปนปวาองคคณะใดจะพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใด และเมื่อสิ้นปก็กําหนดใหมทุกป ทั้งนี้เพื่อเปน
การประกันวาผูพิพากษาแตละคนจะพิพากษาคดีไดทุกประเภท64 นอกจากนี้เพื่อปองกันความไมเปน
กลางของผูพิพากษาในเยอรมันไดมีการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องที่ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่
ผูพิพากษาโดยบัญญัติเ หตุคัดคานผูพิพากษาที่มีลัก ษณะบัง คับ และเหตุคัดคานผูพิพากษาที่ไมมี
ลักษณะบังคับ
ดัง นั้น ผูเ ขี ย นเห็ น วา หลั ก ความเปน กลางของตุ ล าการหรือ ผู พิพ ากษานั้ น มี
กระบวนการทางกฎหมายที่พยายามสรางความโปรงใสของผูพิพากษา โดยการใหโอกาสคูความที่
เกี่ยวของในคดีสามารถคัดคานผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีของตนได โดยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงของไทยไดกําหนดเหตุทสี่ ามารถคัดคานผูพิพากษาได และเปนเหตุที่มาจากการมี
สวนไดเ สียของผูพิพากษากับ เหตุที่ม าจากความสัม พันธของผูพิพากษากับคูความตามที่กฎหมาย
กําหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิ จ าณาความแพ ง มาตรา 11 ถึง มาตรา 12 แตเ หตุดั ง กล าวไม
ครอบคลุมในเรื่องความสัมพันธเหมือนกับกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส แมวาจะไดกําหนดเหตุในการ
คัดคานผูพิพากษาไวคลายกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย แตในสวนที่เปนเรื่อง
ผลประโยชนหรือความสัมพันธของผูพิพากษานั้นกับตัวความไดรวมถึงคูสมรสของผูพิพากษาดวย และ
ขยายกวางไปถึงหากผูพิพากษาเปนเพื่อนหรืออริกับคูความฝายใดอีกฝายสามารถนํามาเปนเหตุในการ
คัดคานผูพิพากษาได ซึ่งควรเพิ่มเติมเหตุดังกลาวในลักษณะเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศส เพราะฐานะ
ความสัมพันธของคูสมรสของผูพิพากษายอมสงผลตอความเปนกลางในการพิจารณาพิพากษาคดี อีก
ทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นไมไดกําหนดเหตุใหคูหมั้นของผูพิพากษานั้น
เปนตัวความในคดีเปนคัดคานผูพิพากษาซึ่งควรเพิ่มเติมเหตุนี้เชนกัน เพราะฐานะคูหมั้นนั้นยอมแสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธที่เปนพิเศษมากกวาบุคคลธรรมทั่วไป
4.4.2 ปญหาขอจํากัดภายใตหลักความเสมอภาคเทาเทียมกันของคูความ
ประเทศไทยมีหลักความเสอมภาคเทาเทียมกันของคูความนั่นก็คือ การทําให
คูความมีความเทาเทียมกันในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล เชน การใหคูความในศาลนั้นไดมี
โอกาสที่จะโตแยง แสดงพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขอกลาวอางของตนไดตามหลักการรับฟงคูความ
64

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
พิมพวิญูชน, 2549), น.66.
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ความเสมอภาคของประชาชนตอหนาศาลในลักษณะของการใหโอกาสแกคูความไดมีโอกาสในการ
สนับสนุนหรือหักลางขอกลาวอางของตนนั้น ศาลจะตองเปนผูที่รับฟงคูความอยางเทาเทียมกัน และ
จะตองเปดโอกาสใหคูความอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือพยานหลักฐานของตนโดย
หลักการสําคัญของการรับฟงคูความก็คือ จะตองถือวาคูความของคดีนั้นเปนบุคคลที่มีความสําคัญใน
คดีหรือเปนประธานแหงคดี หากการดําเนินกระบวนพิจ ารณาคดีใดคูความตองตกอยูในฐานะเปน
เพียงผูเ ขารวมในคดี โดยมิไดมีโ อกาสแสดงความคิดเห็นหรือแสดงพยานหลัก ฐานเพื่อสนับ สนุน
ขอกลาวอางของตน กระบวนวิธีพิจารณาคดีนั้นนอกจากจะละเมิดตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแลว
ยังขัดกับหลักความเสมอภาคของประชาชนตอหนาศาลดวย
อยางไรก็ตามประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและเยอรมัน ก็มีหลักความเทาเทียม
กันของคูความในกระบวนพิจารณา เชน การใหโอกาสคูความในการนําเสนอพยานหลักฐานตอศาล
เพื่อสนับสนุนขอกลาวอางหรือขอตอสูทั้งหมด และความเห็นที่ตนเห็นวาเกี่ยวของกับประเด็นแหงคดี
หากคูความไมนําเสนอพยานหลักฐานที่สนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตนก็จะถือวาศาลละเมิดหลัก
ความเทาเทียมกันของคูความมิได
ดังนั้นผูเขียนเห็นไดวาทุกประเทศอยูภายใตหลักความเสมอภาคเทาเทียมกันของ
คูความที่ใหโอกาสคูความในกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน ถือเปนสิทธิของคูความที่ไดรับ
การรับรองตามกฎหมาย
4.4.3 ปญหาขอจํากัดภายใตหลักการไกลเกลี่ยขอพิพาท
หากผูไกลเ กลี่ยขอพิพาทเปนผูพิพากษาก็จ ะมีป ระมวลจริยธรรมขาราชการ
ตุลาการกําหนดบทบาทหนาที่ไวในขอ 8 วา “การเปรียบเทียบหรือไกลเกลี่ยคดีจักตองกระทําในศาล
ผูพิพากษาพึงชี้แจงใหคูความทุกฝายตระหนักถึงผลดีผลเสียในการดําเนินคดีตอไป ทั้งนี้จักตองไมให
คํามั่นหรือบีบบังคับใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุกฝายรับขอเสนอใดๆหรือใหจําเลยรับสารภาพโดย
ไมสมัครใจ และจักตองไมทําใหคูความฝายใดฝายหนึ่งระแวงวาผูพิพากษาฝกใฝชวยเหลือคูความอีก
ฝายหนึ่ง” เนื่องจากการไกลเกลี่ยขึ้นอยูกับความสมัครใจของคูความทุกฝาย ศาลเปนเพียงผูชี้ชองและ
ชวยใหเกิดการประนีประนอมเทานั้น หากคูความฝายหนึ่งฝายใดไมสมัครใจจะใหศาลไกลเกลี่ย การที่
ศาลจะชักจูงใหคูความปรองดองกัน หรือพยายามจะชี้แจงใหเห็นผลดีของการประนีประนอมกัน
ผูพิพากษาตองพึงระวังเปนพิเศษ มิใหคูความฝายใดฝายหนึ่งระแวงความไมเปนกลาง มิฉะนั้นเมื่อเกิด
การระแวงความไมเปนกลางของผูพิพากษาแลว ไมเพียงแตในการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะไมประสบ
ความสําเร็จแลวเทานั้น แตผูพิพากษาก็อาจถูก ขอครหาตามมาดวย ในสวนนี้ ก็เ ปนคุณสมบัติของ
ผูพิพากษาที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ย เมื่อผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนผูที่ทําหนาที่ระงับขอพิพาท ผูไกลเกลีย่ ขอ
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พิพาทจึงตองมีจริยธรรมเปนหลักเกณฑใหผูไกลเกลี่ยสามารถยึดเปนแนวทางไดวากรณีใดควรปฏิบัติ
กรณีใดไมควรปฏิบัติ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการนําวิธีระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยเขามาใชใน
ระบบศาลซึ่งทางศาลเปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อผูไกลเกลี่ยโดยนักกฎหมายที่สมัครใจมาลงชื่อ ศาลจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยที่เหมาะสมและศาลจะนัดผูไกลเกลี่ยมาพบคูความทั้งสองฝายเพื่อ
ทําการไกลเกลี่ย ซึ่งปกติการไกลเกลี่ยจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากสถิติคดีแพงจํานวนเกินรอย
ละ 90 สามารถยุติขอพิพาทไดโดย ADR (alternative dipute resolution) ทําใหปริมาณปริมาณคดี
ที่ตองสืบพยานและพิพากษามีจํานวนนอยกวารอยละ 10
ดังนั้นผูเขียนเห็นวากรณีการไกลเกลี่ยโดยผูพิพากษาในประเทศไทยนั้นอาจเกิด
ความไมเปนกลางขึ้นไดในการไกลเกลี่ย ซึ่งจะทําใหขัดกับความเปนกลางของตุลาการและเมื่อคูความ
ที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทสงสัยหรือระแวงในความไมเปนกลางของผูพิพากษาแลวจะทํา
ใหการไกลเกลี่ยไมประสบผลสําเร็จ จึงควรนําวิธีการตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช
โดยใหศาลเปนเพียงผูที่ทําหนาในการแสวงหาหรือคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย
เพื่อแกปญหาในเรื่องความไมเปนกลางของตุลาการ เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกคูความวาตนจะ
ไดรับความยุติธรรมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
การเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน เปนกระบวนการคนหาความจริงที่ใชกันทั่วไป
โดยคูความฝายหนึ่งสามารถรับทราบขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีที่อยูในความครอบครองของ
คูความอีกฝายหนึ่งได ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ที่ใชระบบ
กลาวหา (accusatory system) มีกระบวนการพิจารณาคดีภายใตหลักการที่วา “คูความมีสิทธิเทาเทียมกัน”
โดยมีลักษณะเดนก็คือ ศาลจะมีบทบาทจํากัดเปนเพียงผูตัดสินคดีเทานั้น ไมมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติม
หรือชวยคูความฝายใดฝายหนึ่งในการแสวงหาพยานหลักฐาน การดําเนินการพิจารณาจะมีกฎเกณฑการ
สืบพยานที่เครงครัดมาก ศาลมีโอกาสใชดุลพินิจไดนอย จึงทําใหคูความทั้งสองฝายมีบทบาทสําคัญเปนคูตอสู
ซึ่งกันและกันอยางเห็นไดชัดผูฟองหรือโจทกกับผูถูกฟองหรือจําเลย จึงถือไดวามีฐานะเทาเทียมกัน ศาลเองก็
อยากใหเกิดความเทาเทียมกันของคูความใหมากที่สุดตามแนวคิดทฤษฎี “social equity” ซึ่งมักจะเกิดปญหา
กับคูความที่มีฐานะทางสังคมตางกัน การเปดเผยขอเท็จจริงเริ่มตนจากการพิจารณาคดีแพงวาเปนเรื่องระหวาง
เอกชนที่อยูบนพื้นฐานของหลักความตกลง ซึ่งเปดโอกาสใหมีการประนีประนอมยอมความไดกวางขวาง การ
เปดเผยขอเท็จจริงทําใหคูความสามารถคาดการณความไดเปรียบเสียเปรียบในคดีของตนและนําไปสูการ
ประนีประนอมยอมความได การคนควาหาขอเท็จจริงมาสูศาลนั้น แตละประเทศตางก็มีที่มาและวิธีการ
แสวงหาความจริงแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม ความรู ความเชื่อของคนในสังคมนั้นๆ สําหรับประเทศไทย
แมวาจะไมมีกระบวนการกอนการพิจารณาอยางแทจริง แตมีวิธีการตางๆที่ตองกระทํากอนการสืบพยานใน
ศาลอยูบาง กระบวนการเหลานี้ เดิมนําเอาวิธีการของตางประเทศมาใช หากแตตางประเทศไดปรับปรุ ง
กระบวนการกอนการพิจารณาคดีไปอยางมาก ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่
ประเทศไทยไมไดมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเหลานี้เลย กระบวนการที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง เชน การชี้สองสถาน การยื่นบัญชีระบุพยาน การสงสําเนาเอกสาร แมกระบวนการเหลานี้
จะไดกระทํากอนการพิจารณาคดีโดยการสืบพยานอยูก็จริง แตก็มิไดชวยบรรเทาหรือแบงเบาภาระของศาล
หรือผูพิพากษาอันจะทําใหคดีเสร็จสิ้นพนไปจากศาลได ดวยกระบวนการดังกลาวที่คูความตองกระทํากอนการ
พิจารณาก็เปนเพียงวิธีการที่จะเขาสูการพิจารณาของศาลเทานั้น ผลในทายที่สุดการพิจารณาพยานหลักฐาน
ในคดีก็ยังคงเปนหนาที่ของศาลตองตัดสินจากการชั่งนําหนักพยานทุกชนิดที่คูความตางฝายตางนําเสนอเพือ่
สนับสนุนขออางขอเถียงของตน แมถึงวาจะเปนพยานหลักฐานปลีกยอยที่ไมเกี่ยวของกับประเด็นแหงคดี
โดยตรงก็ตาม คดีความก็ยังคงคางการพิจารณาของศาลอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งในขณะเดียวกันตางประเทศไดมี
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การพัฒนาแนวคิดทางกฎหมายในการเปดเผยพยานหลักฐานเพื่อทําใหคดีเสร็จจากการพิจารณาโดยเร็วไมคั่ง
คางศาล
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา มี กระบวนการค นหาข อเท็ จจริ งก อนวั นสื บพยานเรี ยกว า
กระบวนการ pre-trial discovery ซึ่งเปนกระบวนการที่พยายามขจัดความลาชาของการดําเนินกระบวน
พิจารณา โดยการจํากัดขอบเขตของปญหาขอเท็จจริงและประเด็นขอพิพาทในคดีหรือเปนการตัดทอนประเด็น
ขอพิพาทในคดีใหนอยลงเนื่องจากไมตองใชเวลาในการดําเนินคดีทั้งคดีมากเกินไป กระบวนการ pre-trial
discovery เปนการคนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกอนการสืบพยานเพื่อการตัดทอนพยานหลักฐาน
บางอยางที่คูความนํามาเสนอแลวศาลเห็นวา พยานหลักฐานในเรื่องนั้นไมไดเปนประเด็นในการโตเถียงกันอยาง
แทจริง ซึ่งจุดมุงหมายของกระบวนการนี้เปนไปตามหลักการการทําใหกระบวนพิจารณากระชับ (principle of
concentration) มีวัตถุประสงคใหกระบวนพิจารณาสามารถดําเนินไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวามีกระบวนการ pre-trial discovery ทําให 90 เปอรเซ็นตของคดีแพงขึ้นไมถึงชั้นพิจารณา
(trail)
ประเทศฝรั่ งเศสนั้ น ไม มี ขั้ นตอนการเป ดเผยพยานหลั กฐานก อนการพิ จารณาคดี ใน
ความหมายเดียวกับประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว แตกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของฝรั่งเศสได
กําหนดบทบาทใหกับผูพิพากษาประเภทหนึ่งซึ่งเรียกวา “le juge de la mise en état” (JME) หรือที่เรียกวา
preparatory judge มีอํานาจหนาที่รวบรวมขอมูลและเอกสารของคดี อันจะทําใหคดีอยูในสภาพที่พรอมที่จะ
ทําการพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีโดยองคคณะผูพิพากษาและชวยในการเริ่มตั้งทิศทางของคดีตั้งแตเริ่มตน เพื่อ
เปนหลักประกันวาคูความจะไมประวิงการพิจารณาและยังเปนการทําใหเกิดความเทาเทียมกันในการตอสูคดี
ซึ่งคดีทุกคดีไมไดถูกสงเขาสูการพิจารณาพิพากษาคดีขององคคณะผูพิพากษาในทันที แตจะตองเขาสูการ
พิจารณาของ JME เสียกอน โดย JME จะเปนผูควบคุมดูแลใหการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นนี้เปนไปโดย
ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสงคําคูความและพยานเอกสารตางๆ ของคูความ
ประเทศเยอรมัน ศาลเยอรมันเปนผูมีบทบาทอยางมากในการดําเนินกระบวนการเกี่ยวกับ
การรวบรวมพยานหลักฐาน และการแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานแทนที่จะเปนทนายของคูความ ตามประเพณี
กฎหมายที่ปฏิบัติกันมาคือ เปนการเสนอใหมีการพิจารณาพยาน คูความแตละฝายจะนําเสนอขอเท็จจริง
ทั้งหมดที่จําเปนตอการสนับสนุนขออางหรือขอเถียงในคดีเปนหนาที่ของศาลที่จะพิจารณาตัดสินจาก
ขอเท็จจริงที่ไดมีการเสนอเขามาใหพิจารณา การเปดเผยพยานหลักฐานจึงเปนสิทธิของคูความที่จะรอง
ขอใหมีการเปดเผยพยานหลักฐาน การเปดเผยพยานหลักฐานจึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคูความ แมแตใน
การตอสูคดีคูความฝายที่ถูกกลาวหาเพียงแตกลาวอางพยานหลักฐานตอคูความฝายที่กลาวหา โดยไมถูก
ผูกพันวาพยานหลักฐานที่นําเสนอนั้นตองเปนสวนหนึ่งของคําฟอง ในขณะเดียวกันก็ไมอาจเรียกรองให
คูความอีกฝายแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นที่ยกมากลาวอางได การเรียกใหแสดงพยานหลักฐาน
เป นสิทธิ ของศาลที่จะสั่ งต อคูความให แ สดงพยานหลัก ฐานที่ ตนยกมากลา วอา ง ซึ่ ง มาจากหลั ก
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principle of party presentation หลักนี้คูความเปนผูกําหนดเองวาจะนําเสนอพยานหลักฐานใดตอ
ศาล ศาลไมสามารถยกขอเท็จจริงที่อยูนอกเหนือการกลาวอางของคูความมาพิจารณาเองได หลัก
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของหลักความประสงคของคูความ
สําหรับการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวน
การเปดเผยพยานหลักฐานตามกฎหมายตางประเทศไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส
และประเทศเยอรมัน แลวพบวากระบวนการในการเปดเผยพยานหลัก ฐานของประเทศไทยไมมี
บทบัญญัติไวชัดเจนซึ่งมีความแตกตาง ทั้งขาดกระบวนการที่สามารถแกไขปญหาคดีคางการพิจารณา
ของศาลอยูหลายประการ คือ
ประการแรก ปญหาเรื่องแนวทางในการดําเนินคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงของไทยไมมีบทบัญญัติในเรื่องการประชุมคดีเพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินคดี แตหลัก
การดังกลาวของไทยถูกกําหนดไวในระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏิบัติใน
การนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่อง พ.ศ. 2545 ขอ 7 วา “ใหศาลกําหนดใหมีการประชุม
คดีโ ดยอาจกําหนดนัดพรอมคูความทุกฝาย หรือนัดชี้ส องสถาน เพื่อกําหนดประเด็นในคดี และ
เพื่อที่จะทราบขอมูลเกี่ยวกับพยานทั้งหมด...” ซึ่งระยะเวลาดังกลาวขาดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนใน
การดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคดี โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาใน
การประชุมคดีที่มีกรอบชัดเจนแนนอน
ประการที่ ส อง ปญ หาการสืบ พยานนอกศาลกอ นการสืบ พยานในศาล เปนอี ก
กระบวนการหนึ่งในกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการสืบพยานในศาล ซึ่งระบบกฎหมายไทยยัง
ไมไดบัญ ญัติไว วัตถุประสงคของกระบวนการนี้ก็เปนเชนเดียวกับกระบวนการรับขอเท็จ จริง และ
กระบวนการถามขอเท็จจริงระหวางคูความกลาวคือ เพื่อจะชวยเรงรัดการพิจารณาคดีและขจัดเสียซึ่ง
พยานหลักฐานในเรื่องที่ไมไดเปนประเด็นโตเถียงกันอยางแทจริงโดยที่ไมตองนําสืบในชั้นศาลอีก ซึ่ง
ประเทศสหรัฐอเมริก านั้น มีก ระบวนการสืบ พยานนอกศาลซึ่ง พยานหลัก ฐานที่สืบ นอกศาลนั้น
สามารถนํามาใชในชั้นพิจารณาไดโดยที่ไมตองสืบพยานในชั้นศาลอีก
ประการที่สาม ปญหาเกี่ยวกับอํานาจผูพิพากษาในการแสวงหาขอเท็จจริง อํานาจ
หนา ที่ในการแสวงหาข อเท็จ จริง ของผูพิพ ากษาในศาลไทยนั้นถู ก จํา กัด โดยประมวลจริยธรรม
ขาราชการตุลาการวา ในการนั่งพิจารณาคดีผูพิพากษาจักตองวางตัวเปนกลาง ผูพิพากษาจึงมีบทบาท
นอยในการคนหาความจริงทําหนาที่เพียงผูตัดสินคดีตามพยานหลักฐานที่คูความเสนอมาเทานั้น
ประการที่ สี่ ปญ หาเรื่อ งการนํ าเสนอข อ เท็ จ จริง การนํ าเสนอขอ เท็ จ จริ ง หรื อ
พยานหลักฐานนั้นเปนหนาที่ของคูความแตละฝาย เพื่อสนับ สนุนขออางและขอเถียงของตนจึง มี
โอกาสที่คูความจะเสนอขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่บิดเบือน เนื่องจากเปนธรรมดาที่คนทําผิด
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มัก จะปฏิเ สธ หรือปกปดความจริง หรือบิดเบือนขอเท็จ จริง เขาขางตนเอง เพื่อใหรูป คดีของตน
เหนือกวาคูความอีกฝายหนึ่ง จึงทําใหการคนหาขอเท็จจริงหรือความจริงในทางคดีเปนไปไดยาก
ประการหา ปญหาขอจํากัดภายใตหลักความเปนกลางของตุลาการ กระบวนการเปดเผย
พยานหลักฐานจําเปนที่ตองมีคูความทั้งสองฝายไมวาจะเปนตัวความหรือทนายความ และบุคคลที่ทําหนาที่รบั
ฟงหรือดําเนินกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐาน จึงไมสมควรเปนผูพิพากษาที่ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดคดี
เพราะหากผูที่กระทําหนาที่เปดเผยพยานเปนศาลหรือผูพิพากษาที่ตองทําหนาที่ในการตัดสินคดีอาจเกิดอคติ
ในการชั่งน้ําหนักพยานหรือรับฟงพยานหลักฐาน เนื่องจากผูพิพากษาอาจมีสวนในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานที่คูความไดเปดเผยมาแลวในชั้นกระบวนการเปดเผยพยาน อาจทําใหเสียความยุติธรรม ดวยเหตุ
เพราะการแสดงความเห็นตอพยานหลักฐานที่คูความเปดเผยแมกระทําโดยสุจริตก็อาจตองหามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หมวด 2 การคัดคานผูพิพากษา มาตรา 11 ถึง มาตรา 14 ได โดยเหตุแหงการ
คัดคานผูพิพากษานั้นเปนเหตุที่มาจากการมีสวนไดเสียของผูพิพากษากับเหตุที่มาจากความสัมพันธของ
ผูพิพากษากับคูความตามที่กฎหมายกําหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงมาตรา 11 ถึง มาตรา 12
แตเหตุดังกลาวไมครอบคลุมในเรื่องความสัมพันธเหมือนกับกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส แมวาจะไดกําหนด
เหตุในการคัดคานผูพิพากษาไวคลายกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย แตในสวนที่เปนเรื่อง
ผลประโยชนหรือความสัมพันธของผูพิพากษานั้นกับตัวความไดรวมถึงคูสมรสของผูพิพากษาดวย และขยาย
กวางไปถึงหากผูพิพากษาเปนเพื่อนหรืออริกับคูความฝายใดอีกฝายสามารถนํามาเปนเหตุในการคัดคาน
ผูพิพากษาได
ประการที่หก ปญหาขอจํากัดภายใตหลักการไกลเกลี่ย การไกลเกลี่ยขอพิพาทและ
การเปดเผยพยานหลักฐานแมมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ มุงตอการยุติขอพิพาทที่คูความมีขึ้น แตการ
ไกลเกลี่ยจะทําใหคดีเสร็จไปจากศาลก็แตโดยเฉพาะที่คูความตกลงประนีประนอมยอมความกันได
เทานั้น หากกรณีที่คูความไมสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันไดโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาท
คดีนั้นยอมตองเขาสูกระบวนการพิจ ารณาของศาลเชนเดิมอีก อยางไรก็ตามพยานหลักฐานใดที่
คูความไดเปดเผยกันในชั้นไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ไมสามารถนํามาใชเปนพยานหลักฐานในชั้นพิจารณา
ได ซึ่งตางกับการเปดเผยพยานที่จะคัดเลือกเฉพาะพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับประเด็นขอพิพาท
เท า นั้ น เพื่ อ เป น การตั ด ทอนประเด็ น อี ก ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ ข อ พิ พ าทของคู ค วาม การเป ด เผย
พยานหลักฐานจึงเปนแนวทางในการบริห ารจัดการใหคดีเสร็จ ไปจากศาลไดดีและมีประสิทธิภาพ
มากกวา และประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการกําหนดบทบาทหนาที่ไวในขอ 8 วา “การเปรียบ
เทียบหรือไกลเกลี่ยคดีจักตองกระทําในศาล ผูพิพากษาพึงชี้แจงใหคูความทุกฝายตระหนักถึงผลดี
ผลเสียในการดําเนินคดีตอไป ทั้งนี้จักตองไมใหคํามั่นหรือบีบบังคับใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุก
ฝายรับขอเสนอใดๆหรือใหจําเลยรับสารภาพโดยไมสมัครใจ และจักตองไมทําใหคูความฝายใดฝาย
หนึ่งระแวงวาผูพิพากษาฝก ใฝชวยเหลือคูความอีกฝายหนึ่ง ” จะเห็นไดวากฎหมายไทยกําหนดให
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ผูพิพากษาเปนผูที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยทั้งๆที่ผูพิพากษาควรเปนผูที่ชี้ชองใหเกิดการประนีประนอมกัน
แตประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการนําวิธีระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยเขามาใชในระบบศาลซึ่งทาง
ศาลเปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อผูไกลเกลี่ยโดยนักกฎหมายที่สมัครใจมาลงชื่อ ศาลจะตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูไกลเกลี่ยที่เหมาะสมและศาลจะนัดผูไกลเกลี่ยมาพบคูความทั้งสองฝายเพื่อทําการไกลเกลี่ย
5.2 ขอเสนอแนะ
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูเขียนเห็นวาประเทศไทยควรนํากระบวนการเปดเผย
พยานหลักฐานกอนสืบพยานมาปรับใชใหเหมาะสม เพื่อขจัดปญหาความลาชาในการดําเนินคดีและ
การแกปญหาคดีคั่งคางศาล ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กรณีกําหนดระยะเวลาในการประชุมคดีตามในระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรมวา
ดวยแนวปฏิบัติในการนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่อง พ.ศ. 2545 ขอ 7 มิไดกําหนดระยะเวลาไว
ควรนําระยะเวลาของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใชกลาวคือ นับแตโจทกยื่นฟองคดีเปนระยะเวลา 120 วัน
ใหดําเนินการประชุมคดีใหเสร็จสิ้น
2. กรณีการสืบพยานนอกศาลควรนํากระบวนการสืบพยานนอกศาลกอนการสืบพยานใน
ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใชกับระบบกฎหมายไทย เพื่อจะชวยเรงรัดการพิจารณาคดีและ
ขจัดเสียซึ่งพยานหลักฐานในเรื่องที่ไมไดเปนประเด็นโตเถียงกันอยางแทจริงโดยที่ไมตองนําสืบในชั้น
ศาลอีก ทําใหกระบวนพิจารณาคดีดําเนินไปอยางรวดเร็ว
3. ประเทศไทยควรกําหนดบทบาทหนาที่ของผูพิพากษาในการแสวงหาขอเท็จจริงสําหรับ
คนหาขอเท็จจริงกอนการสืบพยานไวโดยเฉพาะ เพื่อใหผูพิพากษาสามารถใชอํานาจดังกลาวในการ
แสวงหาขอเท็จจริงไดอยางเต็มที่เปน เพื่อประโยชนในชั้ นการพิจารณาทําใหกระบวนการพิจารณา
ของศาลที่จ ะมีขึ้นภายหลัง กระบวนการคนหาขอเท็จ จริง สามารถดําเนินไปไดดวยความรวดเร็ว
เนื่องจากไดมีการตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับประเด็นแหงคดีแลวชั้นหนึ่งเปนการ
กลั่นกรองเอกสารและพยานหลักฐานกอนถึงการพิจารณา ทําใหลดโอกาสที่จะสืบพยานในประเด็นอืน่
ที่ฟุมเฟอยไมเกี่ยวของกับคดี เปนผลใหการพิจารณาคดีเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ
4. บทลงโทษของการเสนอขอเท็จจริงที่ไมถูกตองของประเทศเยอรมันนั้นจะทําใหคูความในคดี
เสนอแตขอเท็จจริงที่ถูกตอง ทําใหคดีงายตอการพิจารณา เพราะคูความจะเกรงกลัวตอบทลงโทษของ
กฎหมาย ซึ่งประเทศไทยควรกําหนดบทลงโทษในการเสนอขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง อันจะนําไปสูการแกไข
ปญหาคดีลาชาไดอยางเหมาะสม
5. กรณีเหตุคัดคานผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หมวด 2 การคัดคาน
ผูพิพากษา มาตรา 11 และมาตรา 12 แตเหตุดังกลาวไมครอบคลุมในเรื่องความสัมพันธเหมือนกับ
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฉบับใหม (new code of
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civil procedure book 1) ในบรรพ 1 ลักษณะ 10 หมวดที่ 2 วาดวยการถอดถอนผูพิพากษาออกจากการ
พิจารณาคดี มาตรา 341 วรรคสอง แมวาจะไดกําหนดเหตุในการคัดคานผูพิพากษาไวคลายกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย แตในสวนที่เปนเรื่องผล ประโยชนหรือความสัมพันธของผูพิพากษา
นั้นกับตัวความไดรวมถึงคูสมรสของผูพิพากษาดวย และขยายกวางไปถึงหากผูพิพากษาเปนเพื่อนหรืออริกับ
คูความฝายใดอีกฝายสามารถนํามาเปนเหตุในการคัดคานผูพิพากษาได ซึ่งควรเพิ่มเติมเหตุดังกลาวใน
ลักษณะเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศส เพราะฐานะความสัมพันธของคูสมรสของผูพิพากษายอมสงผลตอความ
เปนกลางในการพิจารณาพิพากษาคดี อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยนั้นไมไดกําหนด
เหตุใหคูหมั้นของผูพิพากษานั้นเปนตัวความในคดีเปนคัดคานผูพิพากษาซึ่งควรเพิ่มเติมเหตุนี้เชนกัน เพราะ
ฐานะคูหมั้นนั้นยอมแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่เปนพิเศษมากกวาบุคคลธรรมทั่วไป
6. กรณีการไกลเกลี่ยโดยผูพิพากษาในประเทศไทยนั้นอาจเกิดความไมเปนกลางขึ้น
ไดในการไกลเกลี่ย ซึ่งจะทําใหขัดกับความเปนกลางของตุลาการและเมื่อคูความที่เขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทสงสัยหรือระแวงในความไมเปนกลางของผูพิพากษาแลวจะทําใหการไกลเกลี่ยไม
ประสบผลสําเร็จ จึงควรนําวิธีการตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใชโดยใหศาลเปน
เพียงผูที่ทําหนาในการแสวงหาหรือคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยเพื่อแกปญหาใน
เรื่องความไมเ ปนกลางของตุล าการ เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกคูความวาตนจะไดรับความ
ยุติธรรมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท

บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
เกษมสันต วิลาวรรณ. คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน. พิมพครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิม พ
วิญูชน, 2553.
เข็มชัย ชุติวงศ. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติ
บรรณการ, 2543.

________. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติ
บรรณการ, 2551.
คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิม พครั้งที่ 7. กรุง เทพมหานคร : สํานัก พิม พ
วิญูชน, 2549.
จรัญ ภักดีธนากุล. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : จิรรัชการพิมพ, 2549.
ชาญชัย แสวงศัก ดิ์ และวรรณชัย บุญ บํารุง . สาระนารูเ กี่ยวกับ การจัดทําประมวลกฎหมายของ
ตางประเทศและของไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2543.
___________. อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติ
ธรรม, 2539.
ดวงจิตต กําประเสริฐ. กฎหมายหมายแองโกลอเมริกันเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร :
บริษัท ประชาชน จํากัด, 2524.
ธานินทร กรัยวิเชียร. การปฏิรูปกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวพระปยมหาราช. พระนคร : กระทรวงยุติธรรม, 2511.
___________. ศาลกับพยานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : นําอักษรการพิมพ, 2521.
___________. การชี้สองสถาน. กรุงเทพมหานคร : สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม, 2521.
___________. กฎหมายแองโกลแซกซอน, ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2500.
ธิรพันธ รัศมีทัต. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส. พระนคร : โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, 2508.
141

142
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐาน เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2547.
ประมูล สุวรรณศร. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพแสวงสุทธิการพิมพ, 2526.
พรเพชร วิชิตชลชัย. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : บริษัทยูแพค จํากัด,
2539.
ไพโรจน วายุภาพ. คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 บททั่วไป ตอนที่ 1. กรุงเทพมหา
นคร : หางหุนสวนจํากัดพลสยามพริ้นติ้งแอนพลับลิชชิ่ง จํากัด, 2550.
ร. แลงกาต. ประวัติศาสตรกฎหมายไทย เลม 1. พิมพครั้งที่ 3. พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง, 2478.
วินัย ล้ําเลิศ. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ม.ป.ท..
สมชาย รัตนซื่อสกุล. คําอธิบายกฎหมายพยานหลักฐาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแวนแกว, 2544.
สุธรรม ภัทราคม. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เลม 1. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร :
แสงทองการพิมพ, 2518.
แสวง บุญเฉลิมวิภาส. ประวัติศาสตรกฎหมายไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2543.
โสภณ รัตนากร. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติ
บรรณการ, 2544.
อุดม เฟองฟุง. คําอธิบายประกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 1. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด จิร
รัชการพิมพ, 2541.
อุดม รัฐอมฤต. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือน
ตุลา, 2557.

143
งานวิจัยและวิทยานิพนธ
กาญจนา ปญจกิจไพบูลย. “ศาลกับการมีสวนในการคนหาขอเท็จจริงในคดีแพง .” วิทยานิพนธนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน. “องคกรและวิธีการคุมครองประชาชนและควบคุมฝายปกครองภายในฝาย
ปกครองในประเทศไทย.” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2531.
จารุณี ศิริวัฒน. “กระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานในการดําเนินคดีแบบกลุม .”
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2557.
จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช. “การเปดเผยพยานหลักฐานกอนเขาสูก ระบวนการสืบพยานในคดี
แพง.” รายงานการวิจัย. สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม, 2547.
ณั ฐ พงศ กุ ล เมธี . “เหตุ ห า มและเหตุ คั ด ค า นผู พิ พ ากษาในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี อ าญา.”
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549.
เดชอุดม ขุนนะสิทธิ.์ “การเปดเผยพยานที่ไมใชบุคคลอยางบังคับในประเทศที่ใชระบบ Civil Law :
กรณีศึกษาเฉพาะประเทศเยอรมัน ฝรั่ง เศส ญี่ปุน .” รายงานการเก็บ ขอมูลการเปดเผย
พยานหลักฐานกอนการสืบพยานในคดีแพง. สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม :
สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2549.
พนมรัตน เรืองอําพัน . “การเรง รัดกระบวนพิจารณากอนวันสืบ พยาน.” วิท ยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546.
พรพักตร สถิตเวโรจน และคณะ. การเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานในคดีแพง : กรณีศึกษา
เฉพาะประเทศเยอรมัน ฝรั่ง เศส ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อัง กฤษ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน. รายงานผลการวิจัย. สถาบันวิจัยและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมสํานักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป..
วันทนา วิริยะแพทยสม. “การใชบันทึกคําเบิกความพยานแทนการซักพยานในคดีแพง.” วิทยานิพนธนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544.

144
วัลลภา ละอองสุวรรณ. “กระบวนการกอนการพิจารณาคดี : ศึกษาปญหาเปรียบเทียบกรณีการนํา
กระบวนการของระบบกฎหมายคอมมอนลอวมาปรับใช.” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.
สมทรั พ ย นํ า อํ า นวย. “บทบาทของศาลในชั้ น พิ จ ารณากั บ การค น หาความจริ ง ในคดี อ าญา.”
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540.
อนันต ลิ้มฉาย. “การไกลเกลี่ยในคดีแรงงาน.” รายงานการวิจัย. สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลา
การศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม, 2556.
บทความ
คณิต ณ นคร. “วิธีพิจ ารณาความของไทย : หลัก กฎหมายและทางปฏิบัติที่ไมตรงกัน .” วารสาร
นิติศาสตร ปที่ 15 เลมที่ 3 (กันยายน 2528) : 16.
ธานินทร กรัยวิเชียร. “อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษในระบบกฎหมายไทย.” วารสารกฏหมาย, น.1
ฉบับที่ 2. ปที่ 1. (พฤษภาคม 2517) : 24-25.
บรรลือ คงจันทร. “การจัดตั้งสภาบันประนอมขอพิพาทของประชาชนในหมูบานและการดําริแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของ อํานาจ หนาที่ของนายอําเภอเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีแพง .” เนติ
บัณฑิตสภา ปที่ 36 (2536) : 150-151.
ประมูล สุวรรณศร. “การคนหาความจริง โดยพยานหลัก ฐาน.” บทบัณฑิตย . ตอน 4. เลม ที่ 25.
(ธันวาคม 2511) : 755.
พันธุชัย วัฒนชัย. “ระบบลูกขุนกับการอํานวยความเปนธรรม.” วารสารอัยการ. ปที่ 19 ฉบับที่ 223.
(กันยายน 2539) : 63.
ภานะ รังสีสหัส. “กระบวนการใหมในการพิจารณาคดี.” เลมที่ 1 ดุลพาห. (มกราคม-มิถุนายน 2542) : 140.
ไมปรากฏชื่อผูแตง. “ความเปนมาและวัตถุประสงคในการกอตั้งกระทรวงยุติธรรม.” วารสารยุติธรรม,
ฉบับที่ 3. ปที่ 15. (มีนาคม 2543) : 5-6.
วรรณชัย บุญบํารุง. “หลักทั่วไปในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส.” วารสารกฎหมาย
ปกครอง. ตอน 3. เลมที่ 19. (ธันวาคม 2543) : 50.

145
___________. “หลักทั่วไปของการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงของฝรั่งเศส.” วารสารนิติศาสตร. ฉบับ
ที่ 1. ปที่ 30. (มีนาคม 2543) : 88.
___________. “การสืบพยานบุคคลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฝรั่งเศส : ตัวอยางของกระบวน
พิจารณาที่คอนไปทางแบบไตสวน.” ดุลพาห 47. เลมที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2543) : 67.
สิริพันธ พลรบ และวรรชัย บุญบํารุง. “การเรงรัดวิธีพิจารณาคดีมโนสาเรและคดีไมมีขอยุงยากกับหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง.” วารสารนิติศาสตร. ฉบับที่ 3. ปที่ 29 (กันยายน 2542) : 441-442.
James G.APPLE. “Case Management in the courts of the United States.” บทบัณฑิตย
เลมที่ 56 (มิถุนายน 2543) : 67
เอกสารอื่นๆ
กรมศิลปากร. กองจดหมายเหตุแหง ชาติ. เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลที่ 6 หมายเลข ย/1
รายงานกรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฐ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว.
ธนกร วรปรัชญากูล. “การนําระบบการพิจารณาคดีแบบไตสวนไปใชในศาล : แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ของศาลตางประเทศและศาลไทย.” เอกสารประกอบการสัมมนา. 2554. น.123-128.
มาโนช จรมาศ. คําสอนชั้นปริญญาตรีพุทธศักราช 2522 วาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ภาค 1-2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2512.
พรเพชร วิชิตชลชัย. “กฎหมายเปรียบเทียบกับ กฎหมายประเทศอื่นในกฎหมายคอมมอนลอว ”
หนวยที่ 14 ในเอกสารการสอนชุ ดวิชาระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ. สาขาวิช า
นิติศาสตร, นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี, 2548.
สม อินทรพยุง. “การประนอมขอพิพาทและทางเลือกอื่นในการระงับขอพิพาทนอกศาล.” กลุม
กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพงและอนุญาโตตุลาการ : สภาวิจัยแหงชาติ. วันที่ 1415 กันยายน 2543 ณ องคการสหประชาชาติ, น.6 (คัดสําเนา).
สมเกียรติ วรปญ ญาอนันต. “ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลกและวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย
ไทย.” ใน เอกสารประกอบการศึกษา (ชุดที่ 2) วิชา มธ. 123 สังคมกับกฎหมาย.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2535 (เรื่องเสร็จที่ 529/2532).

146
___________. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2538 (เรื่องเสร็จที่ 262/2537).
___________. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2542 (เรื่องเสร็จที่ 68/2541).
หนังสือกระทรวงยุติธรรมที่ ยธ 0503/21568 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2540.
เอกสารประกอบการศึกษา วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร, 2543, น. 2.
Books
Charles Alan Wright. The Law of Federal Courts. Fourth edition. St. Paul Minn: West
Publishing Co., 1983.
Charles Platto. Pre-trial and Pre-Hearing Procedures Worldwide. London: Graham
&Trotman.
Christian Dadomo and Susan Farran. The French Legal System. 2nd ed. London :
Sweet & Maxwell, 1996.
C.N.Ngwasiri. Pre-trial Civil Proceedings in England and France: A Comparative Study.
10 Civel Justice Quarterly. 289, p.291-292 (1991).
___________. The Role of the Judge in French Civil Proceedings. 9 Civil Justice
Quarterly. 167, 169 (1990).
Delmar Karlen and others. Civil Procedure Case and Materials. St. Paul Minn : West
Publishing Co., 1975.
Fleming Jame, Geoffrey C.Hazard and John Leubsdrt. Civil Procedure. Boston:
Little Brown and Company, 2001.
Graham C.Lilly. Introduction to the Law of Evidence. St. Paul Minn : West Publishing
Co., 1978.

147
J.A.Jolowicz. On Civil Procedure. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
James Beardaley. “Proof of Fact in French Civil Procedure.” vol. 34 number 3 The
American Journal of Comparative Law. 172. (Summer 1986).
James JR Fleming. Civil Procedure. 5 Edition. Boston : Little Brown Company, 1965.
John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker. Principles of French Law. oxford
University Press Inc..
John C.Mccoid. Civil Procedure Cases and Materials. St. Paul Minn : West Publishing
Co., 1974.
John Henry Merryman. The Civil Law Tradition : An Introduction to the Legal Systems
of Western Europe and Latin America. Stanford, California : Stanford University
Press, 1969.
John J.Kenelly. “Effective Discovery, Vis-à-vis Abuse of Discovery-Which is Which.” 29
The Trial Lawyers Guide. 265. (1985).
Mark A. Dombroff. “Federal Civil Practice.” 30 The Trial Lawyer’s Guide. 136 (1986).
Mauro Cappelletti and Bryant Garth. Access to Justice. Italy : Tipografia Mori & C.s.n.c.,
1978.
Milton D.Green. Basic Civil Procedure. New York : The Foundation Press, Inc., 1972.
S.H.Biley and M.J.Gunn. The Modern English Legal Systern. London : Sweet &
Maxwell, 1996.
Stephen O’ Malley and Alexander Layton. European Civil Practice. London : Sweet &
Maxwell, 1989.
Wemer F. Ebke and Matthew W. Finkin. Introduction to German Law. The Hague
Netherland : Kluwer Law International, 1996.

148
Website
สํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักงานศาลยุติธรรม. “ขอมูลและสถิติประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553-2557.” http://www.oppb. coj.go.th/index.php., 24 กุมภาพันธ 23558.
อริยพร โพธิใส. “สิทธิในการคัดคานผูพิพากษาของคูความในคดี .” http://click.senate.go.th/wpcontent/uploads/2014/05/click-senate.pdf., 30 พฤษภาคม 2558.
Astrid Stadler, Konstanz, German National Report. “World Congress of Comparative Law-Bristel.”
http://www.wirtschaftsrecht. unifreiburg.de/gfr/Bristol/Stadler/ stadle.pdf., July
1998, January 21, 2015.
Germany “New perspectives on evidence.” http:// www.mana gingip.com/?Page=17&
ISS=12710&SID=473288., January 21, 2015.

ภาคผนวก

149

ภาคผนวก (ก) สถิติคดีไกลเกลีย่ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
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เดือน

คดีที่ คดีที่เขาสูการไกลเกลี่ย จําหนาย
เขาสู
คดี
ยกมา รับ รวม
ศาล
ใหม
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มีนาคม
762 306 389 695
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เมษายน 619 285 158 443
12
พฤษภาคม 774 248 380 628
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มิถุนายน 531 238 502 740
26
กรกฎาคม 544 413 380 793
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สิงหาคม 612 457 380 837
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กันยายน 259 269 174 443
21
ตุลาคม
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พฤศจิกายน 315 91 168 259
51
ธันวาคม 241 77
41 118
15

1

ผลการไกลเกลี่ย คดีที่คาง สําเร็จคิด
ยกยอด เปนรอยละ
สําเร็จ ไม
ไป
สําเร็จ
119 174
361
17.84
200 194
306
28.01
297 103
285
42.73
109
47
248
24.60
205 124
238
32.64
271
30
413
36.62
201
90
457
25.35
152 377
269
18.16
90
231
119
20.32
93
53
91
35.63
99
32
77
38.22
65
27
11
55.08

อนันต ลิ้มฉาย, “การไกลเกลี่ยในคดีแรงงาน,” รายงานการวิจัย, (สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม, 2556), น.10.

ประวัติการศึกษา
ชื่อ
วัน เดือน ปเกิด
วุฒิการศึกษา

:
:
:

นายประกิต บุญมี
11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2530
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ปการศึกษา 2551
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