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
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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.
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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.

7
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.
13

11
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
17

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
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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 ี่เปนนักตอสูอ าชีพอาสาเขามาตอสูโดยการรับจางตอสูทั่วราชอาณาจักรแทน 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
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อีกทั้งเปนเรื่องที่ลวงสมัย ตอมาบทบาทของพยานจึงมีมากขึ้น เพราะเห็นวาพยานอยูในทองถิ่นนั้น
นาจะรูเห็นขอเท็จจริงและเปลี่ยนแปลงใหพยานมีอํานาจวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดี ซึ่งไดวิวัฒนาการมา
เปนระบบลูกขุน (jury system)34 นอกจากนี้ในปจจุบันยังไดเปลี่ยนมาใชวิธีการพิสูจนดวยพยานหลักฐาน
แทน ไมวาจะเปนพยานบุ คคล พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ กระนั้นก็ตามเอกลัก ษณของระบบ
กลาวหาก็ยังคงปรากฏอยูค ือ 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
ตามทีจ่ ําเลยกลาวอางแตอยางไร 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
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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.

26
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

53

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
ความเทาเทียมกันของคูความใหมากที่สดุ ตามแนวคิดทฤษฎี “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.
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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

