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
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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
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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
กระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการพิจารณาโดยคูความฝายหนึง่ สามารถรับทราบขอเท็จจริงหรือ
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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