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ปจจุบันมีจํานวนคดีความ (คดีแพง) ที่คางการพิจารณาอยูในศาลเปนจํานวนมาก ทั้ง
อัต รากํา ลัง พลของผูพิ พากษาก็ไ มเ พีย งพอที่จ ะวิ นิจ ฉั ยอรรถคดีที่ ม าสู ศาลอั นเนื่ องมาจากการ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น ซึ่ง ไมสามารถแกไขโดยการเพิ่ม จํานวนผูพิพากษา เมื่อ
พิจารณาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงของประเทศไทยวาดวยการยื่นบัญชีระบุพยาน การสงสําเนาเอกสารใหแกคูความอีกฝายหนึ่ง
ทราบกอนการสืบพยาน แมคูความตองกระทํากอนการสืบพยานก็เปนเพียงขั้นตอนเพื่อเขาสูกระบวน
พิจารณาของศาลมิไดเรง รัดใหกระบวนพิจารณาของศาลรวดเร็วขึ้น ชี้ใหเห็นวาระบบการเปดเผย
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมไทยยังไมเพียงพอที่จะคุมครองสิทธิของคูความได
วิท ยานิพ นธ ฉบั บ นี้ จึง มี วัต ถุป ระสงค เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบกระบวนการเป ดเผย
พยานหลักฐานในคดีแพงตามกฎหมายตางประเทศกับการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีแพงตามกฎหมายไทย
ผลการศึกษาพบวา ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันมีกระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอน
การสืบ พยานหลักฐาน ซึ่งกระบวนการคนหาขอเท็จ จริง ของประเทศสหรัฐอเมริก าและประเทศ
เยอรมันมีขอแตกตางกันกลาวคือ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีกระบวนการคนหาขอเท็จจริงทีเ่ ปนระบบ
ชัดเจนกําหนดไวในกฎหมาย แตกระบวนการคนหาความจริงของประเทศเยอรมันจะมีไดก็แตโดย
ความประสงคและความยินยอมของคูความแตละฝายวาจะคนหาขอเท็จจริงกอนการสืบพยานหรือไม
สวนประเทศฝรั่งเศสกระบวนการคนหาความจริงนั้นถูกกําหนดโดยกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของฝรั่งเศสที่กําหนดบทบาทใหกับผูพิพากษาประเภทหนึ่งซึ่งเรียกวา “le juge de la mise en
état” (JME) หรือที่เรียกวา Preparatory Judge มีอํานาจหนาที่รวบรวมขอมูลและเอกสารของคดี
อันจะทําใหคดีอยูในสภาพที่พรอมที่จะทําการพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีโดยองคคณะผูพิพากษา จะเห็น
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
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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.
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