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
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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
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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
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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.
10
C.N.Ngwasiri, The Role of Judge in French Civil Proceedings. 9 Civil Justice
Quarterly, 167-168 (1990). อางใน พนมรัตน เรืองอําพัน, อางแลว เชิงอรรถที่ 5, น.65.
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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

14

ณัฐพงศ กุลเมธี “เหตุหามและเหตุคัดคานผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา,”
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.71
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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
15

อริยพร โพธิใส, “สิทธิในการคัดคานผูพิพากษาของคูความในคดี,” สืบคนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2558, http://click.senate.go.th/wp-content/uploads/2014/05/click-senate.pdf.
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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
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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
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ขอ 21 ใหมีผูไกลเกลี่ยคนเดียว เวนแตคูพิพาทจะตกลงเปนอยางอื่น
42
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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
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ขอ 16 ในระหวางดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยชอบที่จะประชุมหรือติดตอกับ
คูพิพาทพรอมกัน หรืออาจประชุมหรือติดตอกับคูพิพาทแตละฝายโดยลําพังก็ไดตามที่ผูไกลเกลี่ย
เห็นสมควร
ขอ 17 เมื่อผูไกลเกลี่ยไดรับขอมูลเกี่ยวกับขอพิพาทของคูพิพาทฝายหนึ่งผูไกลเกลี่ยอาจจะ
เปดเผยสาระสําคัญของขอมูลดังกลาวใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบก็ได แตหากคูพิพ าทใหขอมูลกับ
ผูไกลเกลี่ยระบุวาเปนความลับ หามมิใหผูไกลเกลี่ยเปดเผยขอมูลดังวานั้นใหแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง
ขอ 18 ขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการไกลเกลี่ยใหเก็บรักษาไวเปนความลับเวนแตคูพิพาท
จะตกลงกันเปนอยางอื่น หรือกฎหมายกําหนดใหเปดเผยหรือเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติตามหรือบังคับใหเปนไปตามขอตกลงในผลของการระงับขอพิพาท
44
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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
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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

127
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) ถาเปนญาติเกี่ยวของกับคูค วามฝายใดฝายหนึ่ง 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”

130
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
หากคูค วามไมนําเสนอพยานหลักฐานที่สนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตนก็จะถือวาศาลละเมิดหลัก
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

