บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา

การขยายตั ว ของกระแสสนั บ สนุ น การค้ าเสรี นั บ แต่ ช่ ว งปลายศตวรรษที่ 19
ความต้ องการทางเศรษฐกิ จ สัง คม และระเบียบการค้ าโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะหลังจาก
การจัดตังองค์
้ การการค้ าโลก (The World Trade Organization/WTO)1 ที่มีวตั ถุประสงค์ในการทําให้
การค้ าดําเนินไปได้ อย่างปราศจากอุปสรรค สามารถคาดหมายได้ และโดยเสรี เท่าที่ จะเป็ นไปได้
ด้ วยการใช้ มาตรการต่างๆ เช่น การลดอัตราภาษี ศลุ กากร การป้องกันการผูกขาด และกระบวนการ
ระงับข้ อพิพาท (Dispute Resolution) ทังนี
้ ้ การจัดตังองค์
้ การการค้ าโลกได้ ทําให้ เกิดข้ อเรี ยกร้ องให้ มี
การพัฒ นาหลัก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการระงับ ข้ อ พิ พ าทที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของยุค สมัย และ
้
อตังธนาคารโลก
้
(World Bank)3 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและ
เป็ นสากล 2 รวมทังการก่
พัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจการค้ า และให้ ความสําคัญกับประสิทธิภาพของ
ระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ง ของประเทศต่า งๆ เพื่ อ ระงับข้ อ พิพ าททางแพ่ง และพาณิ ชย์ เช่ น
การจัด ทํ า รายงานทางเทคนิ ค ของธนาคารโลก เรื่ อ งการดํ า เนิ น งานของศาลทั่ว โลก มุม มองเชิ ง
1

What is the WTO?, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.

htm.
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ และสมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์, แนวทางการพัฒนาการบริ หารงาน
ยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้ ค้ มุ ค่า, (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัทสํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2555),
น.20-21.
3
World Bank Institute, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOU
TUS/0,,contentMDK:20046292~menuPK:1696892~pagePK:51123644~piPK:329829~theSit
ePK:29708,00.html.
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เปรี ยบเทียบ 4 และการจัดทํารายงานว่าด้ วยการประกอบธุรกิจการค้ า 2012 5 เหล่านี ้ได้ ก่อให้ เกิด
กระแสการปฏิรูปกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งขึน้ ทั่วโลกจนเกิ ดเป็ น
มาตรฐานสากลของกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการปรับปรุ งพัฒนาการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) เพื่อให้ ทุกคนสามารถ
เข้ า ถึ ง กระบวนการยุติธ รรมได้ อย่า งเท่ า เที ย มและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอัน อยู่บ นหลัก การพื น้ ฐานที่ ว่า
ไม่มีบุคคลใดควรได้ รับความอยุติธรรมเพียงเพราะไม่มีความสามารถ หรื อถูกสกัดกันจากการเข้
้
าถึง
กระบวนการยุตธิ รรมที่พงึ จะได้ รับสิทธิของประชาชนควรต้ องได้ รับการรับรู้ และมีกระบวนการคุ้มครอง
และบังคับตามสิทธินนอย่
ั ้ างมีประสิทธิภาพ ทังจะต้
้ องทําให้ ข้อพิพาทระงับไปได้ ด้วยวิธีการที่เป็ นระบบ
ตามความยุตธิ รรมแห่งคดีเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม ไม่ให้ ประชาชนหันไปใช้ วิธีการ
ที่ไม่พงึ ประสงค์ การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็ นการแสดงออกของความต้ องการทางสังคมที่ลกึ ซึ ้ง
และทรงพลังอันจําเป็ นเร่งด่วนและแผ่ขยายออกไปอย่างกว้ างขวางกว่าความรู้ความเข้ าใจโดยทัว่ ไป 6
นอกจากนัน้ นโยบายสังคมและกระแสสิทธิมนุษยชนก็ได้ ให้ ความสําคัญต่อการเข้ าถึง
กระบวนการยุติธรรมทังในระบบกฎหมายภายใน
้
ได้ แก่ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศต่างๆ และในระบบกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากล
ว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน และอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชน โดยกําหนดให้ รัฐมีหน้ าที่ทําให้
กระบวนการยุติธรรมและศาลเป็ นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ อย่างแท้ จริ ง เนื่องจากมีแนวคิดว่า
World Bank Technical Paper No.430 Court Performance around the World
A Comparative Perspective, http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/
Resources/3817166-1185895645304/4044168- 1186404259243/14pub_br176.pdf.
5
Doing Business 2011 Making a Difference of Entrepreneurs, http://www.Doing
business.org/~/media/fpdkm/doing%20business/documents/annual-reports/english/db11full
report.pdf.
6
Sir Jack I.H. Jacob, Access to Justice in England. The Reform of Civil
Procedural Law and Other Essays in Civil Procedure, (London: Sweet & Maxwell, 1982),
p.125.
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สังคมในปั จจุบนั ประชาชนมีความแตกต่างกันมากกว่าแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความรู้ ความสามารถ
และฐานะทางเศรษฐกิ จ และจากแต่เดิมที่ จะเน้ นนโยบายเฉพาะด้ านกระบวนยุติธรรมทางอาญา
เป็ นหลักเท่านันก็
้ ได้ ให้ ความสําคัญกับกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งมากขึ ้น ความคิดที่วา่ กระบวนยุตธิ รรม
ทางแพ่งเป็ นเรื่ องระหว่างเอกชนด้ วยกันโดยรัฐไม่ควรเข้ าไปยุ่งเกี่ยวหรื อแทรกแซงได้ เปลี่ยนแปลงไป
เพราะบุคคลในสังคมบางกลุม่ ต้ องการได้ รับการคุ้มครองเป็ นพิเศษ เช่น ผู้บริ โภค ผู้อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
หรื อ ผู้ยากไร้ ที่เป็ นเหยื่อของการเลือกปฏิบตั ิมกั จะเป็ นผู้ด้อยโอกาสในการจะฟ้ องร้ องหรื อต่อสู้คดี
เพื่อป้องกันสิทธิของตนเอง ทําให้ เกิดช่องว่างหรื อความต้ องการทางกฎหมายที่รัฐจะต้ องเข้ าไปดูแล
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะอัน เป็ นการพัฒ นาจากระบบวิ ธี พิ จ ารณาแบบเอกชนนิ ย มไปสู่แ นวคิ ด
แบบสวัสดิการนิยม โดยรัฐมีภาระในการดูแลสวัสดิการของประชาชนซึง่ รวมถึงสิทธิประการสําคัญ คือ
สิทธิในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมหรื อสิทธิในการได้ รับการพิจารณาจากศาล ที่เรี ยกได้ ว่าเป็ น
กระแสการเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรม 7
นานาอารยประเทศต่างได้ พยายามดําเนินการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
หรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของตนตามหลักการของมาตรฐานสากลทังในกลุ
้
ม่ ประเทศ Common
Law และกลุม่ ประเทศ Civil Law โดยในระดับประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปนุ่ และ
ในระดับระหว่างประเทศ ได้ แก่ สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) สหภาพยุโรป (European
Union/EU) และสถาบันกฎหมายอเมริ กันและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกฎหมายเอกชน (ALI-Unidroit) ได้ มีการแก้ ไขปรับปรุ งระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
หรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งบนพื ้นฐานของข้ อความคิด (Concept) ในเชิงระบบ (System) และใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลางในการบริหารจัดการระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ง
ส่วนประเทศไทยเอง ก็ได้ รับรู้ และตระหนักถึงระเบียบการค้ าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและ
กระแสการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว เป็ นเหตุให้ เกิดการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล
ครั ง้ ใหญ่ ตงั ้ แต่ในรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เริ่ มจากการปฏิรูประบบ
การศาลที่ ยุ่ง ยากซํ า้ ซ้ อ นและดํา เนิน การปฏิรูป ระบบกฎหมายโดยการตรากฎหมายวิธีพ ิจ ารณา
วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฎีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง, เล่ม1, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด,
2549), น.48.
7

4

ความใช้ บัง คับไปพลางก่อน ได้ แก่ พระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ.113
(พ.ศ.2438) และ
พระราชบัญญัติกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) เพื่อให้ ทนั ต่อสถานการณ์
ที่ จํ า เป็ นและเร่ ง รี บ ในขณะนัน้ จนกระทั่ง ต่อ มามี ก ารประกาศใช้ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความแพ่ง พ.ศ.2477 อย่างไรก็ ดี แม้ ประเทศไทยจะตระหนัก ถึง ปั ญหาและข้ อขัดข้ องต่างๆ และ
พยายามปรั บปรุ งระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง หรื อระบบวิธีพิ จารณาความแพ่งด้ ว ยการแก้ ไข
เพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นคราวๆ มาโดยลําดับ แต่ก็เป็ นการปรับปรุ งแก้ ไขบางเรื่ อง
บางประเด็น และในระหว่างที่ ยังไม่มีการแก้ ไขปั ญหาในเชิงระบบให้ ตลอดรอดฝั่ งลงไป ก็ ได้ เ กิ ด
ความพยายามที่ จะพัฒนาระบบศาลและกระบวนวิธีพิจารณาเฉพาะเรื่ องเฉพาะราวเป็ นส่วนๆ ไป
แยกต่างหากออกจากหลักเกณฑ์ ทวั่ ไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เกิดเป็ นศาลและ
กระบวนการพิจารณาคดีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ เกิดการพัฒนากระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ กระบวนการพิจารณาคดีผ้ บู ริ โภค และล่าสุดก็ได้ เกิดความพยายามที่จะพัฒนา
กระบวนการพิจารณาคดีพาณิชย์ขึ ้นเป็ นแบบต่างหากขึ ้นอีก โดยให้ เหตุผลว่าเพื่อให้ เกิดความคล่องตัว
รวดเร็ ว เหมาะแก่การแก้ ไขข้ อพิพาทในคดีแต่ละประเภทนัน้ ๆ 8 แต่ก็ยงั ไม่เกิดการยอมรับว่าได้ มีการ
ปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของไทยอย่างจริ งจัง ในขณะเดียวกันยังมีข้อวิพากษ์ วิจารณ์ว่า
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของไทยมีข้อด้ อยหรื อข้ อบกพร่ องหลายประการ ได้ แก่ กระบวนวิธี
พิ จ ารณาความแพ่ ง ที่ ยัง เต็ม ไปด้ ว ยข้ อ ขัด ข้ อง ยุ่ง ยากไม่ ส ะดวก และไม่ เ ท่า เที ย มกัน อย่า งทั่ว ถึ ง
กระบวนวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ที่ เ ชื่ อ งช้ า และกระบวนวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระ
ด้ วยเหตุนีจ้ ึงมีข้อสงสัยว่าระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของไทย
แก่คู่ความโดยไม่สมควร 9
มีความสอดคล้ องกับหลักการและมาตรฐานของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในระดับสากลหรื อไม่
เพียงใด

กิตติศกั ดิ์ ปรกติ และสมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 2, น.20.
9
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ และสมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 2, น.19.
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ ของการศึก
เพื่ อ ศึก ษาวิ เ คราะห์ ม าตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบ
วิธีพิจารณาความแพ่งใน 3 มิติ คือ มิติด้านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ ง มิติด้านการเป็ น
กระบวนพิ จารณาที่ ใช้ ระยะเวลาอย่า งเหมาะสม และมิติด้ า นค่าใช้ จ่า ยที่ เ หมาะสมในการเข้ า ถึง
ความยุติ ธรรม
และศึก ษาวิเ คราะห์ ว่ า การปฏิ รูป ระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ง หรื อ ระบบ
วิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยมี ความสอดคล้ องกับหลักการและมาตรฐานสากลหรื อไม่
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
ในการวิจยั จะเป็ นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยากฎหมาย
และกฎหมายเปรี ยบเทียบ รวมทังในฐานะที
้
่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลาง
ในการบริ หารจัดการระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง ทังนี
้ ้ เพื่อพัฒนาแนวคิด หลักเกณฑ์พื ้นฐานและ
วางหลัก ประกัน การรั ก ษาความเป็ นธรรม และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการระงับ ข้ อ พิ พ าทไว้ ที่
กระบวนการบริ หารจัดการงานยุติธรรมทางแพ่ง ผ่านกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ทนั สมัยและ
สอดคล้ องกับการพัฒนาในอนาคต โดยพิเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนาในอดีต และอาศัยเทียบเคียง
กับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศที่มีความเจริญก้ าวหน้ าที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและ
หลักเกณฑ์ พื ้นฐานของระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยในอดีต ได้ แก่ ประเทศอังกฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ ปุ่น และนําเอาทฤษฎีและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดกระบวนพิจารณา
ความแพ่ง ที่ ได้ รับการยอมรั บในระดับระหว่างประเทศ คือ
การดํ าเนิ นการของสภาแห่งยุโรป
(Council of Europe) สหภาพยุโรป (European Union/EU) และสถาบันกฎหมายอเมริ กนั กับสถาบัน
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ ความเป็ นอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของกฎหมายเอกชน (ALI-Unidroit)
มาประกอบการพิจารณาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาด้ วย
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาวิจัยมาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยศึกษาเปรี ยบเทียบจากการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของประเทศอังกฤษ
เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปนุ่ รวมทังสภาแห่
้
งยุโรป (Council of Europe) สหภาพยุโรป (European
Union/EU) และสถาบั น กฎหมายอเมริ กั น กั บ สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ ความเป็ นอั น หนึ่ ง

6

อันเดียวกันของกฎหมายเอกชน (ALI-Unidroit) โดยจํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับระบบวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนข้ อมูลที่เป็ นภาษาอื่นๆ
จะศึกษาจากข้ อมูลที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษ และจากการให้ ข้อมูลของผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญในด้ านนันๆ
้
ทังที
้ ่เป็ นชาวไทยและชาวต่างประเทศ และศึกษาวิจยั ในกรอบของปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
อนุสัญญายุโ รปว่าด้ วยสิท ธิ ม นุษยชน รั ฐ ธรรมนูญ
ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพ่ง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม คําพิพากษา ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการ ข้ อบังคับประธาน
ศาลฎีกา ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา นโยบายของประธานศาลฎีกา สถิติคดี และข้ อมูลในการ
ดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องของศาลยุตธิ รรม
สมมุตฐิ านของการศึกษา
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 องกับวิธีปฏิบัติห รื อแก้ ไขถ้ อยคําให้ ชัดเจนขึน้ เท่านัน้
หรื อเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและการออกกฎหมายใหม่โดยมิได้ ใช้ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลาง การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของไทยที่ผ่านมา
จึงเป็ นการตอบสนองความต้ องการปรั บปรุ งระบบกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่งของสังคมไทย
ในลักษณะของการใช้ เครื่ องมือ (Tools) มากกว่าที่ จะเป็ นลักษณะของการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้
ข้ อความคิด (Concepts) ในเชิงระบบระบบดังเช่นการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของ
นานาอารยประเทศ
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อย่างไรก็ดี การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งของประเทศไทยก็มีความสอดคล้ อง
กับวิธีการแก้ ไขปั ญหาของนักกฎหมายไทยหรื อศาลไทยที่มกั จะไม่ได้ มีการวางแผนหรื อวางหลักในการ
ปฏิรูปไว้ ล่วงหน้ า เป็ นการแก้ ไขปั ญหาไปตามปั จจัยภายในและภายนอกประเทศซึ่งดูเหมือนจะ
ไร้ ทิศทาง แต่แท้ จริ งแล้ วไม่ได้ ไร้ ทิศทางเสียทีเดียวเพราะเป็ นทิศทางตามแบบเฉพาะของไทย และ
ได้ ก่ อให้ เกิ ดประสิทธิ ผลในระดับที่ น่าพอใจเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรม
ทางแพ่งของต่างประเทศ แต่ก็มีข้อด้ อยตรงที่การปฏิรูปของประเทศไทยไม่อาจสร้ างแรงจูงใจหรื อ
แรงกระตุ้นให้ มีการแก้ ไขปั ญหาระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในภาพรวมได้ ดงั เช่นการปฏิรูประบบ
กระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งของต่างประเทศ และยังคงมีข้อเสียหรื อข้ อบกพร่องอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
ดัง นั น้ ระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของไทย
จึงไม่เป็ นไปตามหลักการและมาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ง และไม่สอดคล้ องกับ
สภาวะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยมี แ นวทางในการแก้ ไขปั ญหา คื อ
จะต้ อ งทํ า การปฎิ รู ป ระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของไทย
ด้ วยพืน้ ฐานข้ อความคิดในเชิงระบบ พิจารณาแก้ ไขปั ญหาข้ อบกพร่ องต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ในระบบ
กระบวนยุติธรรมทางแพ่งในเชิงหลักการหรื อโครงสร้ างแทนที่จะมองปั ญหาจากข้ อขัดข้ องหยุมหยิม
เฉพาะเรื่ องเฉพาะราว และใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลางในการบริ หาร
จัด การแก้ ไขปั ญ หาของระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง มากกว่ า การใช้ แนวคิ ด แบบแยกส่ ว น
เพื่ อ ให้ การปฎิ รู ป ระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของไทย
ไปสู่มาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองต่อความต้ องการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ อย่างแท้ จริ ง
วิธีการศึกษา
เป็ นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้ นคว้ าจากตํารา
หนังสือ บทความ คําพิพากษาของศาล และเอกสารอื่นๆ ที่เป็ นกฎหมายและมิใช่กฎหมาย รวมทัง้
ข้ อ มูล ในเว็ บ ไซต์ ต่า งๆ ในอิ น เตอร์ เ น็ ต แล้ ว นํ า มาศึก ษาวิ จัย วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ โดยเริ่ ม จาก
ความเป็ นมาของหลัก วิ ธี พิ จ าณาความแพ่ ง และการปฎิ รู ป ระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง ของ
ต่างประเทศ จากนันทํ
้ าการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ในส่วนของประเทศไทยว่ามีพฒ
ั นาการที่เหมือนหรื อ
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แตกต่างจากต่างประเทศ หรื อเป็ นแบบเฉพาะตัว มีความสอดคล้ องหรื อไม่สอดคล้ องกับต่างประเทศ
มีปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะอย่างไร
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจความเป็ นมาของหลักการและมาตรฐานของระบบกระบวน
ยุตธิ รรมทางแพ่งในระดับสากล และการปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งของนานาอารยประเทศ
2. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจภาพรวมของพัฒนาการในการการปฏิรูประบบกระบวน
ยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยว่ามีความเป็ นมาอย่างไร อะไรเป็ นข้ อความคิดที่ทําให้ เกิดการปฏิรูป
และเพื่อให้ เห็นว่าระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยมีจุดเด่นและจุดด้ อย อย่างไร และ
มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานสากลหรื อไม่ เพียงใด
3. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจสภาพปั ญหาและข้ อขัดข้ องในการปฏิรูประบบกระบวน
ยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยเมื่อทําการเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ และเพื่อให้ เห็นว่าในการ
ปฏิรูปจะต้ องอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลาง และสามารถเสนอแนวทาง
การแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ข้อความคิดในเชิงระบบหรื อเชิงโครงสร้ าง ไม่ใช่พิจารณาในเรื่ องรายละเอียด
ปลีกย่อยหรื อใช้ แนวคิดแบบแยกส่วนดังเช่นที่ผา่ นมา

