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

