บทสรุ ป

บทที่ 1 บทนํา
การขยายตัวของกระแสสนับสนุนการค้ าเสรี นบั แต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ความต้ องการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และระเบียบการค้ าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะหลังจาก การจัดตังองค์
้ การ
การค้ าโลก (The World Trade Organization/WTO) และการก่อตังธนาคารโลก
้
(World Bank)
ได้ ก่อให้ เกิดกระแสการปฏิรูปกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณา ความแพ่งขึน้ ทั่วโลก
จนเกิ ด เป็ นมาตรฐานสากลของกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุ งพัฒนาการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice)
นอกจากนัน้ นโยบายสังคมและกระแสสิทธิ มนุษยชนก็ได้ ให้ ความสําคัญต่อการเข้ าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทัง้ ในระบบกฎหมายภายใน ได้ แก่ บทบัญญัติของรั ฐ ธรรมนูญ และกฎหมายวิธี พิจารณา
ความแพ่ ง ของประเทศต่า งๆ และในระบบกฎหมายระหว่ า งประเทศ เช่ น ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights/UDHR) และอนุสญ
ั ญายุโรปว่า
ด้ วยสิทธิมนุษยชน (European Convention on Human Rights/ EUCHR) โดยกําหนดให้ รัฐมีหน้ าที่ทํา
ให้ กระบวนการยุติธรรมและศาลเป็ นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ อย่างแท้ จริ ง มาตรฐานสากลของ
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งอาจแบ่งออกได้ เป็ น 3 มิติ คือ มิติด้าน
ความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ ง มิติด้านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม
และมิตดิ ้ านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุตธิ รรม
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานสากลของระบบกระบวน
ยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งใน 3 มิติ คือ มิติด้านความเป็ นธรรมในการค้ นหา
ความจริ ง มิ ติด้ านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม และมิติด้ านค่า ใช้ จ่า ย
ที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุตธิ รรม และศึกษาวิเคราะห์วา่ การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
หรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยมีความสอดคล้ องกับหลักการและมาตรฐานสากล
หรื อ ไม่ เพี ย งใด มี ปั ญหาและอุ ป สรรคอย่ า งไร ในการวิ จั ย จะเป็ นการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ในเชิ ง
(3)
(5)

ประวัติศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยากฎหมาย และกฎหมายเปรี ยบเทียบ รวมทัง้ ในฐานะที่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลางในการบริหารจัดการระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ง
บทที่ 2 ระบบวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง
วิธีพิจารณาความแพ่งมีรูปแบบมาจากระบบกฎหมายที่สําคัญ 2 ระบบ คือ ระบบ Civil
Law และระบบ Common Law และนับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา ระบบวิธีพิจารณา
ความแพ่งได้ หันเหจากแนวคิดแบบเอกชนไปสู่แนวคิดแบบรั ฐสวัสดิการ ทัง้ นี ้ หลักทั่วไปของระบบ
วิธีพิจารณาความแพ่งมีอิทธิ พลต่อบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยทํ าให้ มีการ
บัญญัตกิ ฎหมายให้ สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว การศึกษาหลักการต่างๆ นัน้ นอกจากจะช่วยทําให้
เข้ า ใจ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง แล้ ว ในทางปฏิ บัติ ยัง เป็ นหลัก ประกัน ที่ ส ามารถจะทํ า ให้
การดําเนินกระบวนพิจารณาในแต่ละคดีมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ โดยไม่ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของ
ศาลเท่านันอั
้ นเป็ นลักษณะบังคับพื ้นฐานอย่างหนึง่ ของการเป็ นนิตริ ัฐ
หลักทัว่ ไปของระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบด้ วย บทบาทของศาลในการค้ นหา
ความจริ งที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุ ก (Active Role) และที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับ (Passive
Role) ในกระบวนพิจารณา หลักความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษา (Judicial
Independence and Impartiality) หลักความรับผิดชอบของผู้พิพากษา (Judicial Accountability)
หลักความประสงค์ของคู่ความ หลักการได้ รับฟั งหรื อหลักฟั งความสองฝ่ าย หลักการพิจารณาโดย
เปิ ดเผย และหลักความไม่เปลี่ยนแปลงของรูปคดี
บทที่ 3 มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ ง
ทฤษฎีทางกฎหมายแบบดังเดิ
้ มซึง่ ไม่เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ ความต้ องการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และการเกิดขึ ้นของรัฐสวัสดิการ ได้ ก่อให้ เกิดพัฒนาการ
หลัก 3 ประการโดยมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองค์กรผู้ใช้ อํานาจรัฐ
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ได้ แก่ กระแสความเป็ นสากล (Internationalization) ซึ่งเป็ นการหันไปใช้ บรรทัดฐานทางจริ ยธรรม
ระหว่างประเทศที่ได้ ร่วมมือกันจัดทําสนธิสญ
ั ญาและปฏิญญาสากลต่างๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และอนุ สั ญ ญายุ โ รปว่ า ด้ วยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และกระแสรั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม
(Constitutionalization)
โดยเป็ นการแก้ ไขกฎหมายพืน้ ฐานที่ เกี่ ยวกับสิทธิ ม นุษยชนพร้ อมกับ
การตรวจสอบการใช้ อํานาจโดยศาล รวมทังการปรั
้
บปรุงสังคม กฎหมาย และระบบกฎหมาย ที่เรี ยกว่า
กระแสการเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรม (Access to Justice) อันเป็ นความพยายามที่จะทําให้ กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมสามารถเข้ าถึงได้ โดยคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และ ทําให้ แน่ใจว่าสิทธิ
ที่ ได้ รับการรั บรองภายใต้ กระแสของรั ฐธรรมนูญนิ ย ม กระแสความเป็ นสากล และปรั ชญาของรั ฐ
สวัสดิการจะแปรสภาพจากทฤษฎีไปสูค่ วามเป็ นจริงได้
มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง
อาจแบ่งออกได้ เป็ น 3 มิติ กล่าวคือ มิติด้านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ ง มิติด้านการเป็ น
กระบวนพิ จารณาที่ ใช้ ระยะเวลาอย่า งเหมาะสม และมิติด้ า นค่าใช้ จ่ า ยที่ เ หมาะสมในการเข้ า ถึง
ความยุตธิ รรม โดยแต่ละมิตมิ ีข้อพิจารณาดังต่อไปนี ้
1. มิติด้านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ ง มีข้อพิจารณาเรื่ อง ระบบกฎหมาย
ในการ ค้ นหาความจริ ง แนวปฏิบตั ิของศาลในกระบวนพิจารณา และลักษณะของระบบวิธีพิจารณา
ความ
2. มิติด้านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม มีข้อพิจารณาเรื่ อง
ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และระยะเวลาในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ของศาล
3. มิติด้านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุติธรรม มีข้อพิจารณาเรื่ อง ค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินคดี และความช่วยเหลือทางกฎหมาย
บทที่ 4 การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของประเทศไทย
การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทย ช่วงก่อนการจัดทําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในสมัยสุโขทัย ไม่ปรากฏว่ามีระบบศาลยุตธิ รรมและมีการปฏิรูประบบ
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กระบวนยุติธรรมทางแพ่ง ในสมัยอยุธยา มี ระบบศาลยุติธรรมและเริ่ มมีการปฏิรูประบบกระบวน
ยุติธรรมทางแพ่งแล้ วโดยเป็ นการดัดแปลงเพิ่มเติมจากพระธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ นกฎหมายหลักในการ
พิจารณาพิพากษาคดีในสมัยสุโขทัย ในสมัยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ นก่อนได้ รับอิทธิ พลจากตะวันตก
มีระบบศาลในลักษณะเช่นเดียวกับสมัยอยุธยาและศาลจะแยกย้ ายกันอยู่ตามกระทรวงกรมต่างๆ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีจะให้ หลายหน่วยงานทํ างานร่ วมกัน และไม่ได้ มีการปฏิรูปกระบวน
ยุติธรรมทางแพ่งเพิ่มเติมขึน้ จากสมัยอยุธยาแต่อย่างใดเป็ นแต่เพียงการรวบรวมและชําระสะสาง
กฎหมายสมัย อยุธ ยาให้ ถูก ต้ อ งเป็ นธรรมดัง เช่น สมัย อยุธ ยาเท่ า นัน้ และในสมัย การปฏิ รูป ระบบ
กฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลครัง้ ใหญ่ซงึ่ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบกฎหมายไทยดังเดิ
้ มไปเป็ นระบบกฎหมายสมัยใหม่แบบตะวันตกโดยศึกษา
แบบอย่างวิธีการจากการปฎิรูประบบกฎหมายและการศาลของญี่ปนุ่ ส่วนการปฏิรูประบบกระบวน
ยุติธรรมทางแพ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 นัน้ มีการสร้ างศาลสถิตยุติธรรม ก่อตังกระทรวงยุ
้
ติธรรม และ
ตรากฎหมายวิธีพิจารณาความใช้ บงั คับไปพลางก่อน
การปฏิ รูป ระบบกระบวนยุติธ รรมทางแพ่ง ของประเทศไทย ช่ว งการจัดทํ า และแก้ ไ ข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจนถึงปั จจุบนั โดยในช่วงการจัดทําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ได้ มีการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของไทยครัง้ สําคัญต่อเนื่องจาก
การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึง่ เป็ นการนําแนวความคิดกฎหมายสมัยใหม่
ของตะวันตกมาใช้ ในการจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 อันเป็ นกฎหมาย
หลักในการใช้ พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาล ส่วนในช่วงการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง จนถึ ง ปั จจุ บั น นั น้ หลั ง จากเปลี่ ย นแปลงการปกครองเมื่ อ พ.ศ.2475
คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาปรับปรุ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และมีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งรวมทังสิ
้ ้น 24 ครัง้ แต่ส่วนใหญ่
เป็ นการแก้ ไขบทบัญญัติให้ สอดคล้ องกับวิธีปฏิบตั ิหรื อแก้ ไขถ้ อยคําให้ ชัดเจนขึ ้นเท่านัน้ มีการออก
กฎหมายใหม่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งโดยแบ่งแยกคดีแพ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ คือ คดีชํานัญ
พิเศษ คดี พิเ ศษ และคดี ผ้ ูบริ โภค รวมทัง้ มี การจัดทํ า รั ฐธรรมนูญ และทํ าการแก้ ไข พระธรรมนูญ
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ศาลยุติธรรมอันมีผลเป็ นการเปลี่ยนแปลงระบบการอุทธรณ์ ฎีกาจากระบบสิทธิ ในการอุทธรณ์ ฎีกา
ไปเป็ นระบบอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกาโดยศาลฎีกา
บทที่ 5 การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งในต่ างประเทศ
การปฏิ รู ประบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law หรื อประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law โดย
ในระดับประเทศ ได้ แก่ ประเทศอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปนุ่ และในระดับระหว่างประเทศ คือ
สภาแห่งยุโรป สหภาพยุโรป และสถาบันกฎหมายอเมริ กนั และสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายเอกชนนัน้ ได้ พยายามที่จะทําให้ ระบบกระบวน ยุติธรรมทางแพ่ง
สามารถเข้ าถึงได้ อย่างแท้ จริ งและมีประสิทธิภาพตามหลักการพื ้นฐานของมาตรฐานสากลของระบบ
กระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง 3 มิติ
การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งระดับประเทศ อังกฤษได้ ดําเนินการปฏิรูป
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ.1994 โดยรายงานของ Lord Woolf (Lord Woolf’s
Report) ที่ใช้ ชื่อว่าการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) เยอรมนี ทําการปฏิรูประบบ
กระบวนยุติธรรมทางแพ่งซึ่งถื อว่าเป็ นการยกเครื่ องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งในปี
ค.ศ.2001 ฝรั่งเศส ได้ มีการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในปี ค.ศ.1995 โดยการจัดทํา
รายงานข้ อเสนอการปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งซึง่ ใช้ ชื่อว่า Réflexions et Propositions sur
la Procédure Civile (Report to the Ministry of Justice, La Documentation Française, 1997)
หรื อรายงานของ Coulon (Coulon Report) และญี่ปนุ่ ได้ ดําเนินการยกเครื่ อง กระบวนพิจารณา
ความแพ่งโดยการจัดทํ า ร่ างแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธี พิจ ารณาความแพ่ง แล้ วเสร็ จในปี
ค.ศ.1996
ส่วนการปฏิ รูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งระดับระหว่า งประเทศ สภาแห่งยุโรป
(Council of Europe) ในปี ค.ศ.1984 คณะมนตรี แห่งสภาแห่งยุโรปได้ มีมติเห็นชอบกับข้ อเสนอแนะ
(Recommendation) เรื่ องหลักการของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการ
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ผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบงานศาล (Committee of Experts on the Working of the Judicial System)
สหภาพยุโรป (European Union/EU) คณะกรรมาธิการยุโรปได้ แต่งตังคณะกรรมการประมวล
้
กฎหมายว่าด้ วยศาลและวิธีพิจารณาความแพ่งยุโรปโดยมีศาสตราจารย์ Marcel Storme เป็ นประธาน
คณะกรรมการชุดนี ้ได้ เสนอรายงานที่ชื่อว่ารายงานของ Marcel Storme ในปี ค.ศ.1993และสถาบัน
กฎหมายอเมริ กนั และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายเอกชน
(ALI-Unidroit) ได้ ดําเนินโครงการจัดทําหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากล (Principles of
Transnational Civil Procedure) โดยคณะทํางานซึง่ รับผิดชอบศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวได้ จดั สัมมนารับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวในประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.2000
และปี ค.ศ.2003
บทที่ 6 การปฏิรู ประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของประเทศไทยส่ ูมาตรฐานสากล
ระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของประเทศไทย
ยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง และไม่สอดคล้ องกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีปัญหาต่างๆ ที่สมควรได้ รับการแก้ ไข ได้ แก่ ปั ญหา
ความสับสนในระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ ง ปั ญหาแนวปฏิบตั ิของผู้พิพากษาและคู่ความ
ในกระบวนพิจารณาที่ไม่สอดคล้ องกับระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ ง ปั ญหาระบบวิธีพิจารณา
คดีแพ่งที่ มีหลากหลายประเภทเกินไปและการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ เกี่ ยวกับกระบวนพิจารณา
โดยไม่ได้ ใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลาง ปั ญหาความล่าช้ าในการพิจารณา
พิพากษาคดีที่เกิดจากระบบการอุทธรณ์ฎีกา ปั ญหาความล่าช้ าในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดจาก
คดีคั่งค้ างในศาลสูง ปั ญหาความล่าช้ าในการบังคับคดีที่เกิดจากการใช้ และการตีความกฎหมาย
ปั ญหาความล่าช้ าในการบังคับคดีที่เกิดจากตัวบทบัญญัติกฎหมาย ปั ญหาการดําเนินคดีมโนสาเร่
และคดีไม่มีข้อยุง่ ยากที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูง และปั ญหาผู้ที่ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ตามประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ไม่ อ าจขอให้ ศาลแต่ ง ตัง้ ทนายความในการฟ้ องหรื อ ต่ อ สู้ คดี
(8)
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บทที่ 7 สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ระบบกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของไทยในปั จ จุบัน อยู่บ นรากฐานของระบบ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแบบเสรี นิยม (Liberal Civil Procedure) ซึง่ เป็ นแนวคิดที่ทนั สมัย
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยได้ มีการนําแนวคิดแบบสมัยใหม่มาปรับเข้ ากับกระบวนพิจารณาคดี
ของไทยที่ สื บ ทอดมาจากกฎหมายไทยดัง้ เดิ ม เพื่ อ ให้ เหมาะสมแก่ ก าลสมั ย สอดคล้ องกั บ
ความเปลี่ยนแปลง และความต้ องการในสังคมไทย แต่เป็ นที่ทราบดีว่าการดําเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ดังกล่าวอาศัยสภาพแวดล้ อมทางสังคม ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ องค์ความรู้ด้านการจัดการ
และทางเทคโนโลยีเท่าที่เป็ นอยู่ในยุคปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นรากฐานสําคัญ แม้ จะมีการปรับปรุ ง
แก้ ไขเรื่ อยมาก็เป็ นการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยใช้ วิธีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ในบางเรื่ อ งบางประเด็ น ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการ
เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติกฎหมายให้ สอดคล้ องกับวิธีปฏิบตั ิหรื อแก้ ไขถ้ อยคําให้ ชดั เจนขึ ้นเท่านัน้ หรื อ
เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องและการออกกฎหมายใหม่โดยมิได้ ใช้ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลาง การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของไทยที่ ผ่านมา
จึงเป็ นการตอบสนองความต้ องการปรั บปรุ งระบบกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่งของสังคมไทย
ในลักษณะของการใช้ เครื่ องมือ (Tools) มากกว่าที่จะเป็ นลักษณะของการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้
ข้ อความคิด (Concepts) ในเชิงระบบระบบดังเช่นการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของ
นานาอารยประเทศ
อย่างไรก็ดี การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งของประเทศไทยก็มีความสอดคล้ อง
กับวิธีการแก้ ไขปั ญหาของนักกฎหมายไทยหรื อศาลไทยที่มกั จะไม่ได้ มีการวางแผนหรื อวางหลักในการ
ปฏิรู ป ไว้ ล่ว งหน้ า เป็ นการแก้ ไ ขปั ญ หาไปตามปั จจัย ภายในและภายนอกประเทศซึ่ง ดูเ หมื อ นจะ
ไร้ ทิศทาง แต่แท้ จริ งแล้ วไม่ได้ ไร้ ทิศทางเสียทีเดียวเพราะเป็ นทิศทางตามแบบเฉพาะของไทย และ
ได้ ก่ อให้ เกิ ดประสิทธิ ผลในระดับที่ น่าพอใจเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรม
ทางแพ่งของต่างประเทศ แต่ก็มีข้อด้ อยตรงที่การปฏิรูปของประเทศไทยไม่อาจสร้ างแรงจูงใจหรื อ
แรงกระตุ้นให้ มีการแก้ ไขปั ญหาระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในภาพรวมได้ ดงั เช่นการปฏิรูประบบ
กระบวนยุติธรรมทางแพ่งของต่างประเทศ และยังคงมีข้อเสียหรื อข้ อบกพร่ องอยู่เป็ นจํ านวนมาก
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ดัง นั น้ ระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของไทย
จึงไม่เป็ นไปตามหลักการและมาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ง และไม่สอดคล้ องกับ
สภาวะทางเศรษฐกิ จ และสัง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยมี แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา คือ จะต้ อ ง
ทําการปฎิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย ด้ วยพื ้นฐาน
ข้ อความคิดในเชิงระบบ พิจารณาแก้ ไขปั ญหาข้ อบกพร่องต่างๆ ที่ยงั คงมีอยู่ในระบบกระบวนยุติธรรม
ทางแพ่งในเชิงหลักการหรื อโครงสร้ างแทนที่จะมองปั ญหาจากข้ อขัดข้ องหยุมหยิมเฉพาะเรื่ องเฉพาะ
ราว และใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลางในการบริ หารจัดการแก้ ไขปั ญหา
ของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งมากกว่าการใช้ แนวคิดแบบแยกส่วน เพื่อให้ การปฎิรูประบบ
กระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย ไปสู่มาตรฐานสากล และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างแท้ จริง
การแก้ ไขปั ญหาปั ญหาข้ อบกพร่ องต่างๆ ที่ยงั คงมีอยู่ในทัง้ 3 มิติ คือ จะต้ องดําเนินการ
เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องบทบาทของผู้พิพากษาและคูค่ วามตามหลักการพื ้นฐานของระบบ
กฎหมายในการค้ นหาความจริ งที่แท้ จริ งของไทยให้ แก่ผ้ ูพิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ ายและประชาชนทั่วไป ปรับทัศนคติและแนวคิดของผู้พิพากษาเกี่ ยวกับบทบาทในการค้ นหา
ความจริ งในกระบวนพิจารณาหรื อปรั บเปลี่ยนแนวปฏิบัติของตนให้ สอดคล้ องกับระบบกฎหมาย
ในการค้ น หาความจริ ง ที่ แท้ จริ ง ของไทย มี ระบบเจ้ า พนัก งานคดี เ พื่ อช่ ว ยเหลื อผู้พิพ ากษาในการ
พิจาณาคดีแพ่งทัว่ ไปเช่นเดียวกับคดีผ้ บู ริ โภค ทําให้ ผ้ พู ิพากษาทุกชันศาลตระหนั
้
กถึงผลเสียของการ
คงบทบาทเชิงรับในการค้ นหาความจริ งโดยไม่ปรับเปลี่ยนหรื อไม่ปรับตัวให้ สอดรับกับระบบกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งของไทยที่ได้ เปลี่ยนแปลงไปแล้ ว ปรับปรุ งแก้ ไขประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการ
ตุลาการให้ สอดรับกับระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งที่แท้ จริ งของไทยตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่ปล่อยให้ แนวโน้ มที่ระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งมีหลากหลายประเภทเกินไป
และการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาโดยไม่ได้ ใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งเป็ นแกนกลางดําเนิ นต่อไปโดยในการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบ
วิธีพิจารณาความแพ่งของไทยซึ่งจะต้ องดําเนินการเป็ นระยะๆ ต่อเนื่องไปอีกนันจะต้
้
องกระทําด้ วย
วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีการนํ าลักษณะเฉพาะหรื อหลักการ
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สําคัญของคดีแพ่งประเภทต่างๆ มาบัญญัติให้ สอดประสานเข้ ากันได้ กับหลักทั่วไปที่ ใช้ กับคดีแพ่ง
ทัว่ ไปได้ กําหนดให้ การอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกาโดยศาลฎีกาในคดีแพ่งทุกประเภทเป็ นระบบเดียวกัน
จัดตังศาลอุ
้
ทธรณ์ คดีชํานัญพิเศษเพื่อปรับปรุ งระบบโครงสร้ างของศาลอุทธรณ์ ให้ สอดรับกับระบบ
อนุ ญ าตให้ อุ ท ธรณ์ ฎี ก าโดยศาลฎี ก า ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การคดี ที่ ข ออนุ ญ าตฎี ก าให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ เปลี่ยนแปลงการอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์ จากระบบการรั บรองให้ อุทธรณ์
โดยศาลชันต้
้ นเป็ นระบบอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์ เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของศาลชันต้
้ น
เพื่ อ ทํ า ให้ คู่ค วามเชื่ อ มั่น ศรั ท ธาในคํ า พิ พ ากษาศาลชัน้ ต้ น และไม่อุท ธรณ์ ฎี ก าต่อ ไป มี ร ะบบการ
เพิ่มอัตราผู้พิพากษาในศาลสูงเป็ นการเฉพาะกิจภายในระยะเวลาหนึ่งเพื่อจัดการกับคดีที่คงั่ ค้ างอยู่
ใช้ ระบบผู้พิพากษานายเดียวในศาลอุทธรณ์ กับคดีบางประเภท เพิ่มสิทธิ ภาพของระบบการบริ หาร
จัด การคดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จัง เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของศาลชัน้ ต้ น และเสริ ม สร้ างความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับระบบกฎหมายบังคับคดีอย่างแท้ จริ งในภาพรวมให้ แก่ผ้ ูพิพากษาทุกชัน้ ศาล
อัยการ ทนายความ และเจ้ าพนักงานบังคับคดี รวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย กําหนดให้ คําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ศาลชันต้
้ นในชันบั
้ งคับคดีที่ไม่เกี่ยวกับเนื ้อหาของคดีถึงที่สดุ ในศาลชันต้
้ นและที่เกี่ยวกับเนื ้อหา
ของคดีถึงที่สดุ ในชันศาลอุ
้
ทธรณ์และทําให้ กระบวนการบังคับคดีรวดเร็ วยิ่งขึ ้น มีการบังคับคดีโดยวิธี
อื่ น ได้ โ ดยไม่ จํ า ต้ อ งยึด ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ขายทอดตลาดแต่เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว มี ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
การบังคับคดีทรัพย์สินทางปั ญญา ผู้พิพากษาต้ องดําเนินบทบาทเชิงรุ กเพื่อช่วยเหลือคู่ความในการ
ดําเนินคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยากได้ อย่างแท้ จริ งและมีประสิทธิ ภาพ กําหนดให้ ค่คู วามฝ่ าย
ที่แพ้ คดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยากไม่ต้องใช้ ค่าฤชาธรรม ค่าทนายความ และค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินคดีแทนคูค่ วามฝ่ ายที่ชนะคดี และกําหนดให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรื อ
ผู้ที่หากไม่ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลจะได้ รับความเดือดร้ อนเกิ นสมควรอาจขอให้ ศาลแต่งตัง้
ทนายความในการฟ้ องหรื อต่อสู้คดีได้
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