บทที่ 2
ระบบวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง
1. รปแบบของระบบวิ
ธีพจิ ารณาความแพ่ ง
ู
ระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศและประเทศไทยต่างได้ รับอิทธิพลจากระบบ
กฎหมายที่สําคัญ 2 ระบบ คือ ระบบ Civil Law และระบบ Common Law ซึง่ แต่ละระบบจะมีทศั นะ
คติ แนวความคิด และวิธีการทางกฎหมาย หรื อนิติวิธี (Juristic Method) ที่แตกต่างกันตามประวัติ
ความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการ 1 เป็ นความแตกต่างกันทัง้ ในเรื่ ององค์กรหรื อกลไกในกระบวนการ
ยุตธิ รรม โดยเฉพาะขันตอนการดํ
้
าเนิน กระบวนพิจารณา รูปแบบกระบวนพิจารณา รวมทังหลั
้ กทัว่ ไป
ในกระบวนพิจารณา และการโต้ แย้ งคัดค้ านคําพิพากษาของศาล 2 การพิจารณาความหมาย ประวัติ
ความเป็ นมา พัฒนาการ และลักษณะพื ้นฐานของระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของทัง้ 2 ระบบจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการศึกษาเปรี ยบเทียบว่าต่างประเทศและประเทศไทยมีระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง
ที่เหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร 3
1.1 ระบบ Civil Law
ระบบ Civil Law4 หมายถึง ระบบกฎหมายที่เก่าแก่ที่สดุ ของประเทศภาคพื ้นยุโรป
ซึง่ สืบทอดมาจากกฎหมายโรมัน 5 แต่การพัฒนามามากกว่า 1,000 ปี ทําให้ เปลี่ยนรูปไปเป็ นอย่างมาก
ก
กิ ตติศกั ดิ์ ปรกติ, ความเป็ นมาและหลักการใช้ นิติวิธีในระบบซิวิวลอว์ และ
คอมมอนลอว์, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2551), น.15-16.
2
วรรณชัย บุญบํารุง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง, เล่ม 2 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2548), น.22.
3
รายละเอียดเกี่ ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งเปรี ยบเทียบ ดู Peter Gottwald,
“Comparative Civil Procedure,” Ritsumeikan Law Review 22, pp.23-35 (2005).
4
คําว่า Civil Law ในสมัยโรมัน หมายถึง กฎหมายที่ใช้ สําหรับพลเมืองชาวโรมัน
9
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ทังในกฎเกณฑ์
้
ส่วนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ 6 เป็ นการพัฒนาจากหลักเกณฑ์ทางจารี ตประเพณี
ของชาวโรมันที่ถือเป็ นกฎศักดิ์สิทธิ์และมีลกั ษณะแยกย่อย เฉพาะเรื่ องเฉพาะราว กลายเป็ นหลักการ
ซึ่งเป็ นระบบ มีเหตุผลและสอดคล้ องเท้ าความถึงกัน และมีลกั ษณะเป็ นหลักกฎหมายทั่วไป 7
ในการตัดสินคดีของผู้พิพากษาในระบบ Civil Law จะค้ นหากฎหมายที่มีหลักการและกฎเกณฑ์
นํามาใช้ และตีความเรื่ องที่จะทํ าการวินิจฉัยนัน้ กล่าวคือ เป็ นการใช้ หลักทั่วไปนํ าไปพิเคราะห์ คดี
แต่ละคดี 8 ระบบ Civil Law เป็ นระบบกฎหมายที่รวบรวมเนื ้อหาส่วนใหญ่จากกฎหมายของ
พระเจ้ าจักรพรรดิ์จสั ติเนียนที่เรี ยกว่า Corpus Juris Civilis โดยถือว่าเป็ นประมวลกฎหมายที่ทนั สมัย
และมีการนํ าไปใช้ เป็ นแม่แบบอย่างกว้ างขวาง เป็ นระบบที่ให้ ความสําคัญกับกฎหมายเอกชน
เป็ นอย่างมาก มีการจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อในลักษณะประมวลกฎหมาย และได้ รับการรื อ้ ฟื น้
ขึ ้นมาศึกษาใหม่ในอิตาลีและเยอรมนี หลังจากกรุ งโรมล่มสลายและกฎหมายโรมันเสื่อมความนิยมลง
9

ดู กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, ความเป็ นมาและหลักการใช้ นิติวิธีในระบบซิวิวลอว์ และคอมมอนลอว์ ,
พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2551), น.22.
5
John Henry Merryman and Rogilio Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition:
An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America 3rd ed., (Stanford:
Stanford University Press, 2007), p.6., and see Peter de Cruz, Comparative Law in a
Changing World 2nd ed., (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), p.43.
6
Rene David, Major Legal Systems in the World Today 3rd ed., (London:
Stevens & Sons Ltd., 1985), p.33.
7
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 1, น.21.
8
Joseph Dainow, “The Civil Law and the Common Law: Some Points of
Comparison,” The American Journal of Comparative Law 3, 15, p.431 (1966-1967).
9
วิษณุ เครื องาม, “สกุลกฎหมายสําคัญของโลกในปั จจุบนั ,” ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ, พิมพ์ครัง้ ที่ 3, จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2544), น.38.
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ส่วนประวัติความเป็ นมาของระบบวิธีพิจารณาความแพ่งในระบบ Civil Law อาจแบ่งออกได้
เป็ น 3 ยุค ดังนี ้
1. ยุคโรมัน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีการจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรกในสมัยโรมัน
เมื่อประมาณ 450 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช โดยได้ นํากฎหมายจารี ตประเพณีของโรมันมาบัญญัติ
ไว้ ในกฎหมาย 12 โต๊ ะ ทําให้ กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรเริ่ มมีคณ
ุ ค่าเหนือกว่ากฎหมายจารี ตประเพณี
และเป็ นการจัดทํากฎหมายที่มีลกั ษณะแน่นอนและมีหลักฐาน เพื่อสามารถเผยแพร่ ให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไปได้ รับรู้ และปฏิบตั ิตาม 10 โดยโต๊ ะที่ 1 ว่าด้ วยวิธีการก่อนพิจารณาคดี โต๊ ะที่ 2 ว่าด้ วย
การพิจารณาคดี และโต๊ ะที่ 3 ว่าด้ วยการบังคับคดี
กฎหมายโต๊ ะที่ 1-3 บัญญัตริ ายละเอียดไว้ ดงั นี 11้
โต๊ ะที่ 1 ว่าด้ วยวิธีการก่อนพิจารณาคดี
(1) เมื่อโจทก์ได้ ขอหมายเรี ยกจําเลยมายังศาล จําเลยจะต้ องมาตามหมายนัน้ ถ้ าจําเลย
ไม่ยอมมาตามหมายเรี ยก โจทก์อาจขอให้ ผ้ ใู กล้ เคียงยืนเป็ นพยาน แล้ วโจทก์มีอํานาจใช้ กําลังนําตัว
จําเลยมาศาลได้
(2) ถ้ าหากจําเลยพยายามจะหลีกเลี่ยงไปไม่ปฏิบตั ิตามหมายแล้ วไซร้ โจทก์ก็มีอํานาจ
ที่จะจับกุมตัวจําเลยมาศาลได้ ทีเดียว
(3) ถ้ าหากจํ าเลยไม่สามารถมาตามหมายได้ เพราะเหตุป่วยเจ็บหรื อชราภาพมาก
โจทก์ จ ะต้ อ งจั ด หายานพาหนะให้ ส่ ว นยานพาหนะนั น้ ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งมี ป ระทุ น กั น ฝนกั น แดด
อย่างไรก็ได้
(4) จําเลยผู้มีที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์หรื อมีทรัพย์เป็ นคหบดี จะต้ องหาบุคคลมีที่ดินหรื อ
เป็ นผู้เสียภาษี อากรเป็ นนายประกันการมาศาลของจําเลยตามวันกําหนดนัดพิจารณาคดี ส่วนจําเลย
ที่เป็ นคนจนก็ต้องจัดหาประกันตามมีตามเกิดดุจกัน
อุกฤษ มงคลนาวิน, ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายสากล. (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513), น.7-8.
11
สุทธิวาทนฤพุฒิ, หลวง, “ประวัติศาสตร์ กฎหมายชันปริ
้ ญญาโท,” หนังสือเนื่องใน
งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, 30 มกราคม 2529, น.30-31.
10
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(5) เมื่อคู่ความปฏิบตั ิตามวิธีการขันต้
้ นแล้ ว โจทก์ก็มีอํานาจแถลงเปิ ดคดีทนั ที เว้ นแต่
คูค่ วามจะได้ ตกลงประนีประนอมยอมความกัน ก็ให้ เป็ นอันเลิกแล้ วกันไป
(6) ถ้ าหากคูค่ วามไม่มีทางประนีประนอมยอมความกันได้ โจทก์จะต้ องแถลงคดีตอ่ ศาล
้
ายจะต้ องอยูต่ อ่ หน้ าศาลและชี ้แจงแถลงตอบโต้ คดีกนั
ก่อนเที่ยงวัน คูค่ วามทังสองฝ่
(7) ถ้ าหากคู่ความฝ่ ายใดไม่มาศาลก่อนเที่ยงวัน ก็ให้ ศาลพิพากษาให้ ค่คู วามฝ่ ายที่
มาศาลชนะคดี
(8) ถ้ าคู่ความทังสองฝ่
้
ายมาศาล ให้ ศาลพิจารณาคดีไปจนคํ่า และถ้ าไม่เสร็ จให้ งด
การพิจารณาคดีสําหรับวันนัน้
(9) คูค่ วามจะต้ องทําทัณฑ์บนให้ ไว้ แก่ศาลว่าจะมาศาลตามวันกําหนดนัดพิจารณาต่อไป
โต๊ ะที่ 2 ว่าด้ วยการพิจารณาคดี
(1) ในคดีซงึ่ มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทตังแต่
้ 1,000 แอสเสสขึ ้นไป คูค่ วามจะต้ องวางเงินต่อศาล
คนละ 500 แอสเสส ถ้ าทุนทรัพย์ตํ่ากว่า 1,000 หรื อฟ้องร้ องเกี่ยวกับอิสรภาพของบุคคลให้ วางเงิน
ต่อศาลฝ่ ายละ 50 แอสเสส เป็ นประกัน
(2) ถ้ าคูค่ วามเจ็บป่ วยหนัก ให้ เลื่อนการพิจารณาคดีไปนัดอื่น
(3)
ถ้ า คู่ความฝ่ ายใดหาพยานไม่ได้ ก็ ให้ ไปร้ องตะโกนดัง ๆ ที่ ประตูบ้า นของตน
เพื่อแสวงหาพยานต่อไป
(4) คดีลกั ทรัพย์ก็อาจยอมความกันได้
โต๊ ะที่ 3 ว่าด้ วยการบังคับคดี
(1) ในคดีที่จําเลยยอมรับใช้ หนี ้ หรื อในคดีที่ศาลได้ พิพากษาให้ จําเลยใช้ เงิน ให้ จําเลย
ชําระเงินภายใน 30 วัน
(2) ถ้ าจําเลยไม่ชําระเงินภายในกําหนด 30 วัน ให้ จบั กุมตัวจําเลยมาศาล
(3) ถ้ าจําเลยไม่สามารถชําระเงินหรื อนําผู้ใดมาเป็ นประกันจํานวนเงินที่ต้องชําระแล้ ว
โจทก์อาจเอาตัวจําเลยไปกับโจทก์แล้ วล่ามโซ่ตรวนไว้ โดยโซ่ตรวนนันต้
้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 15 ปอนด์
(4) ระหว่างนันจํ
้ าเลยจะหาอาหารกินเองก็ได้ หรื อมิฉะนันโจทก์
้
ต้องให้ ขนมปั งกินวันละ
1 ปอนด์
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(5) ถ้ าจําเลยไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําพิพากษาได้ และได้ มีประกันทัณฑ์บนไปแล้ ว
มีกําหนดถึง 60 วัน ทังได้
้ ถกู เรี ยกมาศาลถึง 3 ครัง้ แล้ วก็ไม่ชําระหนี ้ ก็ให้ โฆษณาหนี ้และจํานวนหนี ้
กลางตลาดโดยเปิ ดเผย และภายหลังอาจถูกลงโทษถึงประหารชีวิต
(6) จําเลยอาจถูกโจทก์ซึ่งเป็ นเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาลงโทษโดยสับร่ างกายออกเป็ น
ท่อนๆ ตามอําเภอใจ
วิธีการก่อนพิจารณาคดีอยู่ในอํานาจของผู้พิพากษาที่ เรี ยกว่า Magistrate โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดกรอบในการพิจารณาคดี ซึ่งจะมีบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความ
้
จารณาคดี
เพื่อช่วยให้ Magistrate สามารดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้ แต่ในขันตอนการพิ
ซึง่ เป็ นหน้ าที่ของผู้พิพากษาที่เรี ยกว่า Judge ที่จะต้ องทําการสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร และ
ทําคําพิพากษานัน้ ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความกํ าหนดรายละเอียดไว้ ดงั เช่นวิธีการ
ก่อนพิจารณาคดี ทําให้ เกิดความผิดพลาดและการปฏิบตั ิอนั ไม่เหมาะสมของ Judge ซึง่ โดยปกติ
เป็ นเรื่ องของรู ปแบบหรื อระยะเวลาที่เหมาะสมในการทําคําพิพากษา การพิจารณาคดีจะกระทําโดย
เปิ ดเผย ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ สํานวนโวหารแบบนักโต้ วาทีของผู้แทนคูค่ วามซึง่ เป็ นผู้มีฐานะดีที่เรี ยกว่า
Patroni ต่อมาเป็ นผู้แทนของคูค่ วามที่มีฐานะด้ อยกว่าซึง่ เรี ยกว่า Avocati และได้ กลายเป็ นผู้แทนของ
คูค่ วามในลักษณะที่เป็ นวิชาชีพมากขึ ้น 12
พัฒนาการของวิธีพิจารณาความแพ่งในสมัยโรมันอาจสรุปได้ ดังนี 13้

Metzger Ernest, “An Outline of Civil Procedure in Roman Law” (September 5,
2009). Cambridge Companion to Roman Law, Forthcoming, http://ssrn.com/abstract=
1588142, p.8.
13
Ibid, p.13, และการดําเนินกระบวนพิจารณาด้ วยวาจามีลกั ษณะสําคัญประการหนึ่ง
คือ กระบวนพิจารณาทัง้ หมดจะต้ องกระทํ าให้ เสร็ จสิน้ ไปภายในวันเดียว ไม่มีการบันทึกกระบวน
พิจารณาเป็ นลายลักษณ์ อักษร ศาลจึงสามารถมีพิพากษาได้ ด้วยการจดจํ าเนื อ้ ความที่ เพิ่งรั บฟั ง
ถ้ าไม่ อ าจเป็ นไปได้ ศาลก็ จ ะสั่ง เลื่ อ นคดี ไ ปในวัน อื่ น เพื่ อ ดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาใหม่ ทัง้ หมด
ดู Metzger Ernest, “Roman Judges, Case Law, and Principle of Procedure,” Law and History
Review 22, 2, p.26 (2004).
12
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1. Legis Actio เป็ นวิธีพิจารณาคดีที่กําหนดโดยกฎหมาย 14 และเป็ นการดําเนินกระบวน
พิจารณาด้ วยวาจา 15 ซึง่ ใช้ ในช่วงที่จดั ทํากฎหมาย 12 โต๊ ะ และเลิกใช้ ไปเป็ นส่วนใหญ่เมื่อประมาณ
200 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช
2. Ordo Iudiciorum หรื อ Formulary Procedure เป็ นวิธีพิจารณาคดีที่มีต้นกําเนิด
มากจากบทบาทของ Praetors ซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ศาลและศิษย์ของพระและนักบวชในช่วง 242 ปี
ก่อนคริ สต์ศกั ราช โดย Praetors เป็ นผู้จดั ทําแบบคําฟ้องขึ ้นใช้ เอง และให้ คําแนะนําทางคดี ต่อมา
ได้ เ ข้ า ไปทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นผู้พิ พ ากษาและออกกฎข้ อ บัง คับ ในการดํ า เนิ น คดี วิ ธี พิ จ ารณาคดี แ บบนี ้
จะกระทําด้ วยลายลักษณ์ อกั ษรโดยเป็ นข้ อความสันๆ
้ บรรยายปั ญหาที่จะต้ องทําการพิจารณาคดี
แต่การกระทําด้ วยวาจายังคงใช้ อยู่ในการเสนอข้ อเท็จจริ งและการทําข้ อตกลงต่างๆ 16 วิธีพิจารณาคดี
แบบนี ้มีการใช้ น้อยลงเมื่อ 27 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช
3. Cognition คือ วิธีพิจารณาคดีโดยผู้พิพากษาในฐานะเจ้ าหน้ าที่ทางการซึง่ จะทําการ
ไต่สวนและพิจารณาคดีตามกฎหมายอันมีที่มาจากหลักการใช้ อํานาจของพระจักรพรรดิ◌์ซงึ่ แตกต่าง
จากวิธีพิจารณาแบบเดิมที่ผ้ พู ิพากษาจะถูกเลือกโดยคูค่ วาม วิธีพิจารณาคดีแบบนี ้กลายเป็ นรู ปแบบ
กระบวนวิธีพิจารณาที่ใช้ กนั โดยทัว่ ไปในช่วง 27 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราชจนถึงกลางศตวรรษที่ 5
ในสมัยพระเจ้ าจัสติเนียนระหว่างปี ค.ศ.527-565 ได้ มีการจัดทําประมวลกฎหมายของ
พระเจ้ าจัสติเนียนซึง่ เป็ นการจัดทําประมวลกฎหมายเอกชนอันประกอบด้ วย Corpus Juris Civilis
โดยส่วนสําคัญที่สดุ ของประมวลกฎหมายของพระเจ้ าจัสติเนียน ได้ แก่ Digesta เพราะเป็ นการ
รวบรวมคํ า สอนของนัก ปราชญ์ และนัก กฎหมายไว้ เ ป็ นหมวดหมู่
แล้ ว จัด ให้ มี ตํา ราเบือ้ งต้ น
ของทางราชการสําหรับนักกฎหมายเรี ยกว่า Institutes เป็ นการเลือกเอาเฉพาะหลักกฎหมายสําคัญ
ที่เป็ นความรู้ พื ้นฐานเบื ้องต้ น โดยแบ่งออกเป็ น 3 ภาค คือ (1) Persona ว่าด้ วยบุคคลและครอบครัว
(2) Res ว่าด้ วยทรัพย์และมรดก และ (3) Actio ว่าด้ วยการฟ้ องคดี การแบ่งกฎหมายออกเป็ น

Arthur Englemann and Others, A History of Continental Civil Procedure,
(New York: Augustus M. Kelly, 1969), p.241.
15
Ibid, p.385.
16
Ibid.
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3 หมวดนี ้เป็ นการแบ่งหมวดหมู่แบบโรมัน (Roman System) ซึ่งนับเป็ นการแบ่งแยกหมวดหมู่
กฎหมายอย่างเป็ นระเบียบครัง้ แรกของโลก 17
2. ยุคกลางตอนต้ น
หลังจากอาณาจักรโรมันได้ ลม่ สลายในปลายศตวรรษที่ 5 ด้ วยการรุกรานของอนารยชน
(Barbarians) เผ่าต่างๆ โดยเฉพาะเผ่าเยอรมนิก (Germanic Tribes) จนถึงศตวรรษที่11 ยุโรปก็เข้ าสู่
ยุคแห่ งปั ญหาและความเสื่ อมทราม กฎหมายโรมัน ได้ ถูกแทนที่ ด้ วยกฎหมายของศาสนจักรและ
้ มของชนเผ่าเยอรมนิก
กฎหมายจารี ตประเพณีของชนเผ่า 18 ในช่วงนี ้ได้ ใช้ กระบวนพิจารณาแบบดังเดิ
ส่วนใหญ่เป็ นการพิจารณาโดยเปิ ดเผยและด้ วยวาจาในลักษณะการมาชุมนุมร่ วมกัน การสืบพยาน
จะใช้ วิธีการต่อสู้กันตัวต่อตัว และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับคําพิพากษาของพระผู้เป็ นเจ้ าบนแนวคิดว่า
พระผู้เป็ นเจ้ าจะคุ้มครองผู้สจุ ริ ต หรื อการพิจารณาโดยใช้ วิธีทรมาน เช่น การพิสจู น์ด้วยเหล็กเผาไฟ
นํ ้าเดือด และไฟ เป็ นต้ น 19
3. ยุคกลางตอนปลาย-ยุคใหม่
ในช่วงศตวรรษที่ 12-13 ได้ เริ่ มมีการศึกษาฟื น้ ฟูกฎหมายโรมันขึ ้นมาอีกครัง้ หนึ่ง เพราะ
สังคมได้ ฟืน้ ตัวขึ ้นจากการล่มสลายของอาณาจักรโรมัน การค้ าพาณิชย์และการศึกษาก็ขยายตัว
มากขึ ้นประกอบกับความขัดแย้ งระหว่างอาณาจักรและศาสนจักรได้ เป็ นปั จจัยให้ เกิดความพยายาม
ในการศึกษาค้ นคว้ ากฎหมายโรมันเป็ นการใหญ่ ของชนชัน้ กลางและนัก วิชาการในมหาวิทยาลัย
ด้ วยความเชื่อว่ากฎหมายจะเป็ นเครื่ องมือในการอํานวยความก้ าวหน้ า รักษาความมัน่ คง จัดระเบียบ
แบบแผนของสังคม และเป็ นบันไดก้ าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ ดงั เช่นสมัยโรมัน 20 การศึกษากฎหมาย
โรมันในมหาวิทยาลัยนันเป็
้ นการศึกษาระบบกฎหมายดังเดิ
้ มซึง่ มีพื ้นฐานมาจากประมวลกฎหมายของ
ปรี ดี เกษมทรัพย์, กฎหมายแพ่ง: หลักทัว่ ไป, พิมพ์ครัง้ ที่ 5 (กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2526), น.43.
18
R.C. Van Caenegem, “Civil Procedure Chapter 2 History of European Civil
Procedure,” International Encyclopedia of Comparative Law, vol.16, p.3.
19
วรรณชัย บุญบํารุ ง, “รู ปแบบกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาและกระบวนพิจารณา
ด้ วยลายลักษณ์อกั ษร,” วารสารนิตศิ าสตร์ , เล่ม 1, ปี ที่ 31, น.132 (มีนาคม 2544).
20
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 1, น.25.
17
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พระเจ้ าจัสติเนี ยนและมี ความเชื่ อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับระบบกฎหมายศาสนจักรซึ่งทํ าการศึกษา
กันอย่างกว้ างขวางทัว่ ไปในยุโรป กฎหมายนี ้เรี ยกว่า Jus Commune 21 หรื อกฎหมายร่ วมกันของ
ภาคพื ้นยุโรป 22
ในระหว่างศตวรรษที่ 12 ถึงศตวรรษที่ 19 กระบวนพิจารณาแบบโรมันโน-แคนโนนิก
และกระบวนพิจารณาแบบ Jus Commune ได้ นําหลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึง่ สอดคล้ องกับ
อารยธรรมและจารี ตประเพณีสมัยใหม่มาใช้ ได้ แก่ 23
1. มีการดําเนินกระบวนพิจารณาด้ วยลายลักษณ์ อกั ษร และอุทธรณ์ คําพิพากษาได้
เพื่อควบคุมความชัดเจนแน่นอนและเหตุผลของคําพิพากษาทังในข้
้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมาย
2. มีการแบ่งแยกเด็ดขาดระหว่างศาลและคูค่ วาม และระหว่างศาลและพยานหลักฐาน
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ กระทบต่อความเป็ นกลางของศาล
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบพยานโดยลับ เพื่อไม่ให้ พยานได้ รับอิทธิพล
หรื อมีความกลัว
4. มีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟั งพยานหลักฐานโดยชอบด้ วยกฎหมาย
เพื่อป้องกันการใช้ อํานาจตามอําเภอใจหรื อโดยพลการของศาล
กระบวนพิจารณาแบบโรมันโน-แคนโนนิก และกระบวนพิจารณาแบบ Jus Commune
จึงมีลกั ษณะสําคัญซึง่ พอสรุปได้ ดงั นี 24้
Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, “Civil Procedure Chapter 1
Introduction-Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure,” International Encyclopedia of
Comparative Law, vol.16, p.5.
22
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “วิวฒ
ั นาการเชิงประวัติศาสตร์ ของสกุลกฎหมายโรมาโนเยอรมนิก,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ, พิมพ์ ครัง้ ที่ 3,
จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2544), น.62, 73.
23
วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏี
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, เล่ม 1, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน
จํากัด, 2549), น.23-25.
24
เพิ่งอ้าง, น.26-29.
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1.การดําเนินกระบวนพิจารณายึดถือเอกสารเป็ นสําคัญ การดําเนินกระบวนพิจารณา
ซึง่ ไม่ได้ ทําเป็ นเอกสารจะตกเป็ นโมฆะและใช้ ไม่ได้
2.
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อพบปะกัน ระหว่างศาลกับคู่ความ และระหว่างศาลกับ
พยานหลักฐาน
3. การพิจารณาคดีกระทําโดยลับ
4. มีขนตอนและกํ
ั้
าหนดระยะเวลาในการดําเนินกระบวนพิจารณาเป็ นจํานวนมาก
5. คู่ความมีบทบาทเป็ นอย่างมากในการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยศาลไม่ได้ เข้ าไป
แทรกแซงหรื อควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยตรง
6. การรับฟั งพยานหลักฐานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เป็ นการพิสจู น์
ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดหรื อ ตามแบบพิ ธี ท างการซึ่ง มี เ งื่ อ นไขมากมาย โดยการรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ศาล
หลังจากการปฏิวตั ิฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 ได้ เริ่ มมีการปฏิรูประบบวิธีพิจารณาความ
รู ปแบบเก่า แม้ จะไม่ประสบผลสําเร็ จมากนักแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่ อง เช่น ในฝรั่งเศส
หลังปี ค.ศ.1789 มีกฎหมายห้ ามขายหรื อสืบทอดตําแหน่งผู้พิพากษาทางมรดก ปี ค.ศ.1790
มีกฎหมายยกเลิกศาลที่มีเขตอํานาจพิเศษ และกําหนดให้ ผ้ พู ิพากษาได้ รับค่าตอบแทนจากรัฐแทนที่
จะจ่ายโดยคูค่ วาม ปี ค.ศ.1795 มีกฎหมายยกเลิกการสืบพยานโดยลับ และกําหนดให้ การสืบพยาน
ต้ องกระทําโดยศาลอย่างเปิ ดเผยต่อสาธารณะและมีค่คู วามร่ วมอยู่ด้วย และในที่สดุ ได้ มีการยกเลิก
การพิ สูจ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ตามแนวคิ ด แบบใหม่ จ ะให้ ศ าลเป็ นผู้ ชั่ง นํ า้ หนัก
พยานหลักฐาน ความเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ปี ค.ศ.1806 หรื อประมวลกฎหมายนโปเลียน 25 แต่มีข้อสังเกตว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งนี ้ขาดหลักปฏิบตั แิ ละเป็ นเพียงการปรับปรุงกฎหมายให้ เป็ นระบบเท่านัน้
กระแสการปฏิ รูปดัง กล่าวเกิ ด จากแนวความคิดแบบเสรี นิ ยม สัง คมของชนชัน้ กลาง
ความรู้ และโครงสร้ างทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ก่อตัวในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 19 จนถึงต้ นศตวรรษ
ที่ 20 ตลอดทัว่ ภาคพื ้นยุโรป เป็ นกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นกับวิธีพิจารณาด้ วยวาจา
เท่ า นั น้ แต่ ยัง เกิ ด ขึ น้ กั บ วิ ธี พิ จ ารณาพื น้ ฐานที่ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรและลัก ษณะทัง้ หมดของ

25

Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, supra note 21, p.6.
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Jus Commune ด้ วย นอกจากกระแสการปฏิรูประบบวิธีพิจารณาความที่มีฝรั่งเศสเป็ นผู้นําแล้ ว
การปฏิ รู ป ที่ สํ า คัญ ก็ เ กิ ด ขึ น้ ในเยอรมนี โดยการจัด ทํ า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
ปี ค.ศ.1877 และในออสเตรี ย โดยการประกาศใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งปี ค.ศ.1895
หลังจากนัน้ ได้ มีการออกกฎหมายจํานวนมากทั่วยุโรปโดยใช้ กฎหมายของเยอรมนี หรื อออสเตรี ย
เป็ นแบบอย่าง เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของนอร์ เวย์ ปี ค.ศ.1915 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเดนมาร์ ก ปี ค.ศ.1916 และปี ค.ศ.1979 ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งของสวีเดน ปี ค.ศ.1942 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของ
สวิสเซอร์ แลนด์ ปี ค.ศ.1947 26 เหตุที่ใช้ กฎหมายของเยอรมนีหรื อออสเตรี ยเป็ นต้ นแบบในการปฏิรูป
เนื่องจากกฎหมายของเยอรมนีและออสเตรี ยนันถื
้ อได้ วา่ มีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดโดยใช้ แนวคิดใหม่
ในการเพิ่ ม บทบาทของศาลเพื่ อ สร้ างความเป็ นธรรมในคดี ไ ด้ ม ากยิ่ ง ขึน้ โดยศาลสามารถเร่ ง รั ด
การพิจารณาคดี พิจารณาคดีได้ อย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเสริ มความเท่าเทียมกันของคู่ความ
ตามเป้าหมายของสังคมได้ เช่น ศาลสามารถให้ คําแนะนําในกรณีที่ค่คู วามดําเนินกระบวนพิจารณา
ผิดพลาดหรื อขาดตกบกพร่ องได้ ประกอบกับมีอํานาจเรี ยกคู่ความและพยานหลักฐานได้ เอง รวมทัง้
ยังมีบทบัญญัตวิ า่ ด้ วยการพิจารณาคดีมโนสาเร่ (Small Claims) 27
วิธีพิจารณาความแพ่งของระบบ Civil Law ในยุคใหม่จึงมีลกั ษณะพื ้นฐานที่เด่นชัด
ดังต่อไปนี 28้
1. ไม่มีกระบวนพิจารณาสืบพยานต่อหน้ าศาล (Absence of Trial) ในลักษณะของ
การดําเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานที่เกี่ยวข้ องทุกอย่างต่อหน้ าศาลโดยต่อเนื่องกันไปให้ เสร็ จสิ ้น
ภายในคราวเดียว (A Day in Court) เช่น การดําเนินกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาของฝรั่งเศส
แม้ จะกระทําต่อหน้ าศาล แต่จะไม่รวมถึงการสืบพยานต่อหน้ าศาล ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ซึง่ ใช้ ระบบ
Civil Law เช่น ออสเตรี ย สวีเดน และเยอรมนี การดําเนินกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาจะรวมถึง
การสืบพยานต่อหน้ าศาลด้ วย อย่างไรก็ดี ประเทศดังกล่าวไม่ได้ ดําเนินกระบวนพิจารณาในลักษณะ
Ibid, pp.7-8.
27
วรรณชัย บุญบํารุง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 23,
26

น.33.
28

Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, supra note 21, p.8.
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เป็ นกระบวนการเดี ย ว แต่ จ ะแยกการประชุ ม วางแผนก่ อ นการพิ จ ารณาคดี ห รื อ การนัด พร้ อม
(Pretrial Conferences) ออกมาเป็ นอิสระต่างหาก
2. มีแนวโน้ มในการให้ ความสําคัญกับพยานเอกสาร (Documentary Evidence)
มากกว่าพยานหลักฐานประเภทอื่น
3. การรวบรวมพยานหลักฐานของคูค่ วามและทนายความถูกจํากัดมาก เช่น สเปน อิตาลี
และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ ระบบ Civil Law ซึ่งรวมถึง ออสเตรี ย สวีเดน เยอรมนี และฝรั่งเศส
ต่างมีแนวโน้ มที่จะให้ อํานาจศาลอย่างกว้ างขวางในการรวบรวมพยานหลักฐานแทนที่จะเป็ นเรื่ อง
ของคูค่ วาม
ส่วนประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law ซึง่ ไม่ได้ อยู่ในภาคพื ้นยุโรป เช่น ประเทศแถบลาติน
อเมริกาและประเทศญี่ปนุ่ จะมีรายละเอียดของวิธีพิจารณาความแพ่งที่แตกต่างกันออกไป
1.2 ระบบ Common Law
ระบบ Common Law เป็ นระบบกฎหมายที่เกิดขึ ้นในประเทศอังกฤษ ตังแต่
้ สมัยที่ถกู
พวก Norman เข้ ายึดครอง และหลังจากนัน้ ก็ได้ มีอิทธิ พลเข้ าไปในประเทศที่ ใช้ ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาประจํ า ชาติ
หรื อ ในประเทศที่ เ คยอยู่ใ นความปกครองของอัง กฤษมาก่ อ น 29
คําว่า Common Law มาจากคําในภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า Commune Ley ซึง่ หมายถึง กฎหมาย
ที่ใช้ เป็ นหลักสามัญร่ วมกันทัว่ พระราชอาณาจักร (Law Common to All England) เพื่อสร้ าง
ความเป็ นเอกภาพทางกฎหมายโดยยกเลิ ก ระบบการตัด สิ น คดี ต ามจารี ต ประเพณี แ ห่ ง ท้ อ งถิ่ น
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ 30 ซึ่งแต่เดิมศาลอังกฤษต้ องพิพากษาให้ ไปตามจารี ตประเพณี
แห่งท้ องถิ่นโดยที่แต่ละท้ องถิ่นจะมีจารี ตประเพณีที่แตกต่างกันออกไป ทําให้ เกิดปั ญหาความไม่เป็ น
เอกภาพในการใช้ และตีความกฎหมายของคําพิพากษาบรรทัดฐาน
ในการทําคําพิพากษา ศาลในระบบ Common Law จะค้ นหาคําพิพากษาที่คล้ ายคลึงกัน
ก่อนหน้ านันและใช้
้
เป็ นบรรทัดฐานในการวินิจฉัย หากมีบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์ อกั ษร
ชัดแจ้ ง ศาลก็จะตัดสินไปตามบทบัญญัตินนั ้ แต่ถ้ายังมีข้อสงสัยหรื อบัญญัติไว้ ไม่ชัดเจน ศาลก็ไม่

อุกฤษ มงคลนาวิน, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 10, น.52.
30
วิษณุ เครื องาม, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 9, น.37.
29
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ผูกพันกับกฎหมายเช่นนัน้ แต่จะพิเคราะห์โดยใช้ คําพิพากษาที่คล้ ายคลึงกันก่อนหน้ าเป็ นหลัก และ
การพิจารณาข้ อเท็จจริงในคดีของระบบ Common Law จะใช้ ระบบลูกขุน 31
ส่วนประวัติความเป็ นมาของระบบวิธีพิจารณาความแพ่งในระบบ Common Law
อาจแบ่งออกได้ เป็ น 4 ยุค กล่าวคือ
1. ยุค Anglo-Saxon
เดิมดินแดนอังกฤษถูกชนเผ่าต่างๆ ที่ อาศัยอยู่ทางภาคพื น้ ยุโรปเข้ าไปตัง้ ถิ่ นฐานอยู่
ก่อนแล้ ว ได้ แก่ พวก Iberian พวก Gael พวก Briton และพวก Celt 32 ต่อมาโรมันได้ เข้ าครอบครอง
อังกฤษ เป็ นเวลาประมาณ 4 ศตวรรษ จนถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 5 หลังจากนัน้ ชนเผ่า Anglo-Saxon
หรื อ อนารยชนเผ่าเยอรมัน คือ พวก Saxons พวก Angles พวก Jutes และพวก Denish ก็เข้ า
ปกครองดินแดนอังกฤษ และได้ ทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของกฎหมายโรมันแล้ วนําเอา
หลักกฎหมายเยอรมันมาใช้ แทน 33 รวมทัง้ ยอมรับนับถื อศาสนาคริ สต์เตียนเป็ นศาสนาของตน
ในปี ค.ศ.596 34
อย่างไรก็ตาม กฎหมายโรมันยังคงมีบทบาทต่อการพัฒนากฎหมายอังกฤษในเวลาต่อมา
เนื่องจากอิทธิ พลของกฎหมายศาสนาจักร และจากการศึกษาค้ นคว้ าของศาลอังกฤษในสมัยนัน้ 35
แต่กฎหมายโรมันก็มีอิทธิพลน้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับจารี ตประเพณีซงึ่ เป็ นกฎหมายของอนารยชน
ที่ใช้ อยูจ่ นกระทัง่ ถึงสมัยกลาง 36

Joseph Dainow, supra note 8, p.431.
32
สุนยั มโนมัยอุดม, ระบบกฎหมายอังกฤษ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: บริ ษัท
โรงพิมพ์เดือนตุลา จํากัด, 2545), น.19.
33
พรชัย สมบุญวงศ์, “วิวฒ
ั นาการเชิงประวัติศาสตร์ ของสกุลกฎหมายคอมมอน ลอว์,”
ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ, พิมพ์ครัง้ ที่ 3, จัดพิมพ์ โดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2544), น.180.
34
อุกฤษ มงคลนาวิน, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 10, น.53.
35
สุนยั มโนมัยอุดม, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 32, น.19.
36
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 1, น.59.
31
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ส่วนวิธีพิจารณาความในยุค Anglo-Saxon นัน้ หากเป็ นปั ญหาข้ อกฎหมายศาลจะ
ทําการตัดสินได้ ทันทีโดยใช้ หลักกฎหมายจารี ตประเพณี แห่งท้ องถิ่น แต่หากเป็ นปั ญหาข้ อเท็จจริ ง
ศาลจะให้ ทําการพิสจู น์ข้อเท็จจริ ง โดย Suitors ในแต่ละศาลจะเป็ นผู้กําหนดว่าคูค่ วาม ฝ่ ายใดมีภาระ
การพิสจู น์และจะต้ องพิสจู น์ ด้วยวิธีใด รวมทังผลที
้ ่จะได้ รับหากคู่ความฝ่ ายนันไม่
้ สามารถพิสูจน์ ได้
ฝ่ ายใดจะผ่านการพิสจู น์ หรื อไม่ถือว่าพระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นผู้กําหนด โดยมีพระในคริ สต์ศาสนาเป็ นผู้
ควบคุมดูแล วิธีการที่ใช้ ในการพิสจู น์จะแตกต่างกันตามลักษณะของคดีโดยในคดีสว่ นแพ่งปกติจะใช้
วิธีพิสจู น์โดยให้ มีบคุ คลช่วยสาบาน (Oath Helpers or Compurgators) ซึง่ คูค่ วามฝ่ ายที่มีภาระการ
พิสจู น์จะต้ องหาบุคคลจํานวนหนึ่งซึง่ โดยทัว่ ไปมักใช้ 12 คน มาทําพิธีสาบานยืนยันว่าคําสาบานของ
ตนที่ได้ กระทําต่อศาลเป็ นความจริ ง วิธีการนี ้เรี ยกว่า Wager of Law เมื่อปฏิบตั ิถกู ต้ องตามวิธีการนี ้
ก็จะถือว่าได้ พิสจู น์ข้อเท็จจริงแล้ ว 37
2. ยุคก่อกําเนิด Common Law
หลังจากพวก Norman เข้ ายึดครองอังกฤษในปี ค.ศ.1066 แล้ ว มีการปราบดาภิเษก
ขึ ้นเป็ นกษัตริ ย์องั กฤษของพระเจ้ าวิลเลียมที่ 1 แต่มิได้ ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้ านกฎหมาย
มากนัก พระองค์ทรงจัดตังคณะที
้
่ปรึกษาสภา (The Curia Regi) ขึ ้นเพื่อดูแลผลประโยชน์ของกษัตริ ย์
ในการจัดเก็บภาษี ส่วนอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดียงั คงเป็ นของศาลท้ องถิ่นซึง่ ใช้ วิธีพิจารณา
แบบเดิม แต่ได้ มีการเพิ่มเติมด้ วยวิธีพิสจู น์ความจริ งโดยการต่อสู้ (Trial by Battle) ซึง่ เป็ นประเพณี
ดังเดิ
้ มของชาว Norman โดยในคดีแพ่ง ระยะแรกคู่ความจะต้ องเป็ นผู้ต่อสู้กนั เอง เว้ นแต่ค่คู วาม
ฝ่ ายใดไม่อาจต่อสู้ได้ อย่างชัดแจ้ ง เช่น เป็ นหญิงหรื อเด็ก แต่ภายหลังได้ เริ่ มยอมรับให้ คนของฝ่ ายตน
เป็ นผู้ตอ่ สู้แทน และในที่สดุ ก็อนุญาตให้ มีการจ้ างนักต่อสู้อาชีพคือ Champion เป็ นผู้ตอ่ สู้แทนได้ 38
ต่อมา คณะที่ปรึกษาสภาได้ ทําหน้ าที่เป็ นศาลหลวง (Royal Court) ซึง่ มีอํานาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีใหญ่ๆ และคดีสําคัญเท่านัน้ 39 โดยการพิจารณาคดีแพ่งในศาลหลวงจะแตกต่าง
จากศาลท้ องถิ่น 2 ประการ คือ

สุนยั มโนมัยอุดม, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 32, น.24-25.
38
เพิ่งอ้าง, น.27-30.
39
อุกฤษ มงคลนาวิน, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 10, น.56-57.
37
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1. การพิจารณาในศาลหลวงจะเริ่ มด้ วยหมาย (Writ) คู่ความที่ต้องการให้ ศาลหลวง
พิจารณาคดีของตนต้ องไปยื่นคําร้ องต่อ The Chancellor หรื อราชเลขาธิการเพื่อให้ ออกหมายภายใต้
พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริ ย์ก่อนแล้ วจึงจะฟ้องคดีต่อศาลหลวงได้ โดยต้ องจ่ายค่าธรรมเนียม
ซึ่งหมายจะแตกต่างกันไปตามประเภทคดีที่ต้องการฟ้อง โดยในหมายจะสัง่ ให้ จําเลยมาศาล และ
วิธีพิจารณาคดีของศาลหลวงจะแตกต่างกันไปตามประเภทของหมายด้ วย เป็ นการให้ ความสําคัญ
กับวิธีพิจารณาความเป็ นอย่างมาก กล่าวได้ ว่าวิธีพิจารณาต้ องมาก่อนสิทธิ (Remedies Precede
Rights) โดยราษฎรจะมีสิทธิ ที่จะได้ รับการเยียวยาตามกฎหมายหรื อไม่ ต้ องพิจารณาก่ อนว่า
มีวิธีพิจารณาความในศาลหลวงที่จะให้ ราษฎรใช้ สิทธิดงั กล่าวหรื อไม่ 40 โดยผู้พิพากษาศาลหลวง
จะเข้ ม งวดมากในการออกหมายใหม่ๆ และไม่ ลัง เลที่ จ ะไม่อ อกหมายให้ สํ า หรั บ คํ า ฟ้ องที่ ไ ม่ เ ข้ า
หลักเกณฑ์ ตามกฎหมาย แตกต่างจากผู้พิพากษาในสมัยโรมันซึ่งไม่อาจปฏิเสธคําฟ้องตามแบบที่
Praetors จัดทําขึ ้นในกระบวนพิจารณาคดีแบบ Formulary Procedure ได้ 41 ในระยะแรก
การออกหมายของศาลหลวงไม่มีข้อจํากัดแต่อย่างใด แต่ตอ่ มาการออกหมายจะถูกจํากัดเฉพาะหมาย
ประเภทที่เคยออกให้ แล้ วเท่านัน้ โดยไม่มีอํานาจออกหมายประเภทใหม่ๆ ได้ 42
2. ศาลหลวงไม่ผกู พันที่จะต้ องใช้ วิธีพิจารณาอย่างเดียวกับศาลท้ องถิ่น แม้ ศาลหลวง
อาจนําวิธีการพิสจู น์ความจริ งของศาลท้ องถิ่นมาใช้ ได้ เช่น วิธีพิสจู น์โดยให้ มีบคุ คลช่วยสาบาน หรื อ
วิธีพิสจู น์ความจริ งโดยการต่อสู้ แต่ก็ไม่จําเป็ นเสมอไป 43
การวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศาลหลวงนั น้ เป็ นการใช้ เหตุ ผ ลไปพิ เ คราะห์ ข้ อเท็ จ จริ ง และ
วางหลักเกณฑ์ ในการตัดสินชีข้ าดโดยพิจารณาเหตุผลที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ ทางข้ อเท็จจริ งนัน้
(Ratio Decidendi) อันแตกต่างจากการใช้ กฎหมายประเพณีของท้ องถิ่นแบบเดิม โดยเป็ นการวินิจฉัย
ตามหลักกฎหมายทัว่ ไปหรื อหลัก Common Law ซึง่ ถือว่าเป็ นหลักกฎหมายที่ศาลสร้ างขึ ้นจากหลัก
พรชัย สมบุญวงศ์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 33, น.182.
41
R.C. Van Caenegem, The Birth of the English Common Law, 2nd ed.,
(Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p.29.
42
P W D Redmond and Peter Shears, General Principles of English Law,
7th ed., (London: Pitman Publishing, 1993), p.7.
43
สุนยั มโนมัยอุดม, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 32, น.37.
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เหตุ ผ ลที่ ไ ด้ จากข้ อเท็ จ จริ ง ในคดี ไม่ ใ ช่ ก ารตั ด สิ น ตามอํ า เภอใจ ทํ า ให้ มี ก ารยึ ด หลั ก เกณฑ์
ในคํ า พิ พ ากษาที่ มี ม าก่ อ นมาใช้ ในการตัด สิน คดี ที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง แบบเดี ย วกัน ที่ เ กิ ด ขึน้ ในภายหลัง
ตามหลักที่เรี ยกว่า The Doctrine of Stare Decisions44 และต่อมาได้ พฒ
ั นาเป็ นทฤษฎีการตัดสิน
โดยยึดหลักกฎหมายตามคําพิพากษาที่เรี ยกว่า The Doctrine of Precedent45 และการที่ศาลหลวง
ใช้ หลัก Common Law ในการพิจารณาคดีจงึ ได้ ชื่อว่า ศาล Common Law นอกจากนัน้ ศาลหลวงยัง
ได้ นําวิธีพิจารณาคดีโดยลูกขุน (Trial by Jury)46 มาใช้ ในศตวรรษที่ 12 และยังคงมีการใช้ วิธีพิจารณา
คดีโดยลูกขุนนี ้จนกระทัง่ ปั จจุบนั 47
3. ยุคก่อกําเนิด Equity
ในศตวรรษที่ 13 และ 14 ศาลหลวงแยกตัวเป็ นอิสระจากสภากษัตริย์ และมีการใช้ บงั คับ
กฎหมาย Common Law ทัว่ อังกฤษ แต่ศาลหลวงได้ ใช้ กฎหมายอย่างเคร่ งครัด ทําให้ กฎหมาย
Common Law มีกฎเกณฑ์ ที่แน่นอนตายตัว และการออกหมายถูกจํากัดมาก เป็ นผลให้ คดี
หลายประเภทไม่ได้ รับการเยียวยา คู่ความซึ่งไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากศาลหลวงจึงได้ ทูลเกล้ า
ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริ ย์โดยผ่าน The Chancellor ต่อมาในศตวรรษที่ 15 พระมหากษัตริ ย์
ทรงมอบอํานาจเด็ดขาดในการพิจารณาคดีให้ แก่ The Chancellor แต่เพียงผู้เดียว 48 และมีการจัดตัง้
ศาล Equity49 หรื อศาล Chancery ขึ ้นโดยใช้ หลักความเป็ นธรรม (Equitable or Fair) ในการตัดสินคดี
Kenneth Smith and Denis Keenan, English Law, 7th ed., (London: Pitman
Books Limited, 1982), p.3.
45
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 1, น.60-61.
46
อุกฤษ มงคลนาวิน, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 10, น.58, ลูกขุนจะพิจารณาปั ญหา
ข้ อเท็จจริ งทังในคดี
้
แพ่งและคดีอาญาภายใต้ การกํากับของผู้พิพากษา ดู J.A. Jolowicz, On Civil
Procedure, (New York: Cambridge University Press, 2000), p.29.
47
R.C. Van Caenegem, supra note 41, pp.62-63.
48
สุนยั มโนมัยอุดม, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 32, น.81-82.
49
คําว่า Equity มาจากคําภาษาลาตินว่า aequitas แปลว่า ปรับระดับ (leveling)
ดู Philip S. James, Introduction to English Law, 12th ed., (London:Butterworth & Co.
(Publishers) Ltd.), p.30.
44
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ที่ศาล Common Law ไม่อาจเยียวยาได้ 50 รวมทังได้
้ นําเอาหลักกฎหมายศาสนา (Canon Law) และ
กฎหมายโรมันเข้ ามาปรับแต่งกฎหมายอังกฤษด้ วย การนําเอาหลักกฎหมายทัว่ ไปเข้ ามาปรุ งแต่ง
กฎหมาย Common Law ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่ องในศตวรรษที่16 ทําให้ กฎหมาย
อังกฤษในช่วงนี ้มีพฒ
ั นาการที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับระบบกฎหมายในภาคพื ้นยุโรปอย่างยิ่ง 51
ข้ อดีของศาล Equity เมื่อเปรี ยบเทียบกับศาล Common Law มี 3 ประการ ดังนี 52้
1. ศาล Equity มีความเป็ นทางการและขันตอนทางเทคนิ
้
คน้ อยกว่า
2. อํานาจของศาล Equity ไม่ถกู จํากัดโดยกฎหมายและไม่ขึ ้นอยูก่ บั หมาย
3. ศาล Equity สามารถใช้ บงั คับกับคดีใหม่ๆ ได้
วิธีพิจารณาคดีในศาล Equity ในช่วงแรกมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกระบวนพิจารณาแบบ
Jus Commune ที่ใช้ อยูใ่ นภาคพื ้นยุโรปเป็ นอย่างมาก 53
ต่อมา ในช่วงศตวรรษที่ 18 ศาล Equity อยู่ในระยะเสื่อมโทรม โดยมีคดีค้างพิจารณา
จํานวนมาก คดีที่ฟ้องใหม่ต้องรอเป็ นเวลาหลายปี กว่าจะเริ่ มพิจารณาได้ วิธีพิจารณาก็สลับซับซ้ อน
และยุง่ ยาก โดยมีสาเหตุสรุปได้ 3 ประการ คือ 54
1. จํานวนผู้พิพากษาไม่เพียงพอต่อปริ มาณงานในศาลที่เพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากมีจํานวน
ประชากรและความเจริญมากขึ ้น
2. ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลเจ้ าหน้ าที่ศาล เป็ นเหตุให้ เกิดการใช้ อํานาจ
ในทางที่มิชอบและมีการทุจริ ตเกิดขึ ้นโดยทัว่ ไป
3. ก่อนที่ศาลจะทําการตัดสินชี ้ขาดปั ญหาที่เกิดขึ ้นในขณะพิจารณาคดีได้ จะต้ องผ่าน
ขัน้ ตอนเต็ม รู ปแบบของวิ ธี การร้ องขอ การชี แ้ จง และการไต่ส วน ซึ่ง อาจต้ องใช้ เวลาเป็ นปี ๆ และ
ต้ องสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายมาก
Gary Slapper and David Kelly, The English Legal System, 9th ed.,
(New York: Routledge-Cavendish, 2009), p.5.
51
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 1, น.63.
52
P W D Redmond and Peter Shears, supra note 42, p.11.
53
Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, supra note 21, p.10.
54
สุนยั มโนมัยอุดม, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 32, น.161-162.
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4. ยุคปั จจุบนั
ด้ ว ยความขัด แย้ ง ระหว่า งอํ า นาจศาลและกระบวนพิ จ ารณาที่ มี ค วามไม่ เ หมาะสม
ของทังศาล
้
Common Law และศาล Equity ได้ เป็ นที่มาของจุดเริ่ มต้ นการปฏิรูปวิธีพิจารณาความ
ของศาลทัง้ 2 ระบบให้ เป็ นแนวเดียวกันในระหว่างปี ค.ศ.1830-1860 และด้ วยวิวฒ
ั นาการที่เจริ ญ
ก้ าวหน้ าของฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติซงึ่ เกิดขึ ้นพร้ อมกับการขยายอิทธิพลของลัทธิประชาธิปไตยแบบเสรี นิยม
รวมทัง้ แนวคิดของนักกฎหมายและนักปราชญ์ ที่ยิ่งใหญ่ชาวอังกฤษที่ ชื่อ Jeremy Bentham 55
ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป กฎหมายครั ง้ ใหญ่ แ บบถอนรากถอนโคนในอัง กฤษ โดยเฉพาะกฎหมาย
วิธีพิจารณาความในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็ นการให้ ความสําคัญกับกฎหมายสารบัญญัติมากขึน้
และมีการออกกฎหมายที่ชื่อว่า The Judicature Acts ระหว่างปี ค.ศ.1873-1875 โดยกําหนดให้
ศาลทังหมดของอั
้
งกฤษมีอํานาจที่จะใช้ หลัก Common Law และ Equity ในการพิจารณาคดีได้
โดยไม่มีการแบ่งแยกดังเช่นสมัยก่อน
อย่างไรก็ดี ความแตกต่างในสาระสําคัญของการสืบพยานในกระบวนพิจารณาความ
แบบ Common Law และแบบ Equity หรื อกระบวนพิจารณาความที่ใช้ อยู่ในภาคพื ้นยุโรปในยุคนัน้
คือ กระบวนพิจารณาความแบบ Common Law จะใช้ ระบบลูกขุนซึง่ เป็ นผลให้ มีลกั ษณะแตกต่างไป
เนื่องจากลูกขุนมักเป็ นผู้ไม่ร้ ู หนังสือจึงไม่สามารถพิจารณาเอกสารในคดีได้ ทําให้ จําเป็ นต้ องดําเนิน
กระบวนพิ จ ารณาโดยการโต้ เ ถี ย งกั น ด้ ว ยวาจาในศาลโดยเปิ ดเผยอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ และ
ระบบการรับฟั งพยานหลักฐานที่กําหนดไว้ ล่วงหน้ าโดยกฎหมายทังโดยปริ
้
ยายและโดยเคร่ งครัดนัน้

บทวิจารณ์ของ Bentham แสดงให้ เห็นถึงสภาพทัว่ ไปของปั ญหาของสังคมอังกฤษ
และสังคมยุโรปส่วนใหญ่ในช่วงครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 19 ซึ่งต่อมามีหนังสือของ Arthur John
ที่พยายามชีใ้ ห้ เห็นถึงสาเหตุพืน้ ฐานของศาล Equity ในเรื่ องการดําเนินกระบวนพิจารณา
ที่ ใ ช้ เวลานานอย่ า งไม่ น่ า เชื่ อ เรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ย และเรื่ อ งความไม่ ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด ขึ น้ บ่ อ ยครั ง้
อัน เป็ นข้ อ บกพร่ อ งที่ ร้ายแรงที่ สุดโดยร้ ายแรงกว่า กระบวนพิ จ ารณาในศาล Common
Law
ดู วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2549), น.37.
55
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ไม่อาจไปด้ วยกันได้ กบั รู ปแบบกระบวนพิจารณาที่คําพิพากษาในส่วนปั ญหาข้ อเท็จจริ งจะต้ องขึ ้นกับ
ลูกขุนเพราะลูกขุนไม่มีความรู้หรื อประสบการณ์ทางด้ านกฎหมาย 56
ลักษณะพื ้นฐานของวิธีพิจารณาความแพ่งในระบบ Common Law57 นัน้ สรุ ปได้ ว่า
จะมีการแบ่งแยกโดยชัดเจนระหว่างกระบวนการก่อนการพิจารณาคดี (Pretrial Proceedings)
และการพิจารณาคดีจริ ง (Actual Trial Proceedings) โดยในกระบวนการก่อนการพิจารณาคดี
ปกติมกั จะเป็ นการดําเนินกระบวนพิจารณาด้ วยเอกสาร ส่วนในขันตอนการพิ
้
จารณาคดีจะเป็ นการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาด้ วยวาจาอย่างเต็มรูปแบบ
ในอัง กฤษ กระบวนการก่ อ นการพิ จ ารณาคดี จ ะมุ่ง เน้ น ไปที่ ขัน้ ตอนในการฟ้ องคดี
การส่งเอกสาร และการยื่นคําให้ การของคู่ความ กระบวนการดังกล่าวโดยทัว่ ไปจะควบคุมดูแล
โดยผู้พิพากษา Master ซึง่ ไม่มีอํานาจในการพิจารณาคดี ส่วนในสหรัฐอเมริ กามีการใช้ กระบวนการ
ที่เรี ยกว่า Discovery ซึ่งคู่ความและทนายความมีอํานาจอย่างมากในการค้ นหาข้ อเท็จจริ งในคดี
โดยทัว่ ไปเป็ นการดําเนินการนอกศาล ปกติจะใช้ สํานักงานของทนายความ อํานาจในการควบคุมดูแล
ของศาลก็มีอยู่อย่างจํากัด บ่อยครัง้ ที่รูปแบบของการดําเนินการจะเป็ นการซักถามพยานและตัวความ
ด้ วยวาจา แต่ไม่ใช่การถามในลักษณะแบบทันทีทนั ใด (Immediacy) ดังเช่นขันตอนการพิ
้
จารณาคดี
และไม่ใช่กระบวนการที่ต้องกระทําอย่างเข้ มข้ นต่อเนื่อง (Concentration) เนื่องจากโดยทัว่ ไปแล้ ว
กระบวนการ Discovery จะดําเนินการเป็ นช่วงๆ ไป
ส่วนในขันตอนการพิ
้
จารณาคดี ประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law จะมีการพิจารณา ด้ วย
วาจาเป็ นหลัก เช่น การสืบพยานจะมีการซักถามและการถามค้ านพยานของทนายความ และ
แม้ จะเป็ นพยานเอกสารก็จะต้ องเปลี่ยนรูปแบบเป็ นการเสนอด้ วยวาจา เอกสารที่ไม่ใช่เอกสารมหาชน
หรื อเอกสารของศาล โดยปกติจะต้ องเสนอโดยพยานบุคคลซึ่งสามารถรับรองความถูกต้ องแท้ จริ ง
ของเอกสารนัน้ และถูกถามค้ านได้ ประเด็นข้ อพิพาทก็มีการเสนอด้ วยวาจาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในอังกฤษ นอกจากนัน้ ในขันตอนการพิ
้
จารณาคดีจะมีลกั ษณะเป็ นแบบทันทีทนั ใดระหว่างคู่ความ

56

วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 23,

น.39-40.
57

Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, supra note 21, pp.10-11.
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ทนายความ พยาน และผู้พิพากษาหรื อลูกขุน และการสืบพยานโดยทัว่ ไปจะกระทําอย่างเข้ มข้ น
ต่อเนื่องภายในนัดเดียวหรื อหลายนัดในช่วงเวลาสันที
้ ่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
การแก้ ไขปรับปรุ งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในระบบ Common Law ได้ ดําเนินการ
ต่อเนื่องมาจากการปฏิรูปกฎหมายครัง้ สําคัญในช่วงศตวรรษที่ 19 จนถึงปั จจุบนั แต่หลักกฎหมายและ
แนวบรรทัดฐานคําพิพากษาในคดีก่อนๆ ก็ไม่เหมาะสมกับแนวคิดเรื่ องความยุติธรรมในสังคม หรื อ
แนวคิดแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ที่เกิดขึ ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19 ระบบ Common Law
จึงได้ รับเอาแบบอย่างกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางกฎหมายมาจากระบบ Civil Law มากยิ่งขึ ้น รวมทัง้
ความจําเป็ นทางการค้ าระหว่างประเทศ และความเข้ าใจอันดีระหว่างประเทศในยุโรปซึง่ เน้ นคุณค่า
ทางวัฒนธรรมตะวันตกร่ วมกัน และการที่องั กฤษได้ เข้ าเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรปในปี ค.ศ.1972
ก็นบั เป็ นแรงกระตุ้นหรื อความพยายามที่จะทําให้ ระบบ Common Law และระบบ Civil Law
มีความโน้ มเอียงและประสานใกล้ ชิดกันมากยิ่งขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั 58
2. พัฒนาการของระบบวิธีพจิ ารณาความแพ่ งจากแบบเอกชนส่ ูแนวคิดแบบรัฐสวัสดิการ 59
นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา พัฒนาการทางสังคมและกฎหมายที่สําคัญได้ เริ่ ม
หันเหออกจากวิธีพิจารณาความแพ่งแบบดังเดิ
้ มสูแ่ นวโน้ มของการเกิดขึ ้นของแนวคิดแบบรัฐสวัสดิการ
(Welfare State) 60 โดยรัฐได้ เข้ าไปมีบทบาทในการควบคุมเศรษฐกิจและสังคมมากขึ ้น ในขณะที่
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 1, น.67, ดู Rene David, Major Legal
Systems in the World Today 3rd ed., (London: Stevens & Sons Ltd., 1985), p.25, อุกฤษ มงคล
นาวิน, ประวัติศาสตร์ กฎหมายสากล. (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ั นาการเชิงประวัติศาสตร์ ของสกุลกฎหมายคอมมอน
2513), น.66 และดู พรชัย สมบุญวงศ์, “วิวฒ
ลอว์,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ, พิมพ์ครัง้ ที่ 3, จัดพิมพ์โดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2544), น.186-187.
59
Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, supra note 21, pp.67-76.
60
ทฤษฎีว่าด้ วยรัฐสวัสดิการ (Welfare State) กล่าวว่า (1) รัฐสวัสดิการเกิดขึ ้น
ในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของความเป็ นเหตุเป็ นผลของการทํ าให้ เป็ นอุตสาหกรรม (Logic of
58
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แนวคิดแบบเสรี นิยมทางเศรษฐกิจค่อยๆ ลดความสําคัญลงไป รัฐเริ่ มถือว่าจะต้ องมีความรับผิดชอบ
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จําเป็ นของเอกชนมากยิ่งขึ ้นเพื่อสวัสดิการของประชาชน การยอมรับนับถือ
สิทธิของปั จเจกชน (Individual Rights) โดยรัฐก็เริ่ มถูกแทนที่ด้วยสิทธิทางสังคม (Social Rights)
ซึง่ รัฐพึงเข้ าไปแทรกแซง เช่น หลักประกันเรื่ องสิทธิได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาล (Access to Court)
จากเดิมซึ่งเป็ นเพียงรู ปแบบปกติก็มีแนวโน้ มที่ต้องการให้ รัฐจะต้ องทําให้ กระบวนการศาลสามารถ
เข้ าถึงได้ อย่างแท้ จริ ง แนวโน้ มดังกล่าวเป็ นผลจากนโยบายสังคม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of
Human Rights/UDHR) และอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (The European Convention on
Human
Rights/EUCHR)
หรื ออนุสัญญาว่าด้ วยการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพ
ขันพื
้ ้นฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
ซึง่ ได้ รับรองสิทธิในการได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาลทังในคดี
้
แพ่งและคดีอาญา 61
บทบาทของรัฐที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวต้ องใช้ กฎหมายในฐานะเป็ นเครื่ องมือของนโยบายสังคม
ซึง่ ถูกออกแบบมาเพื่อปรับพฤติกรรมสังคมและเพื่อให้ เป้าหมายทางสังคมบรรลุผล วิธีพิจารณาความ
จึงมีความสําคัญเพิ่มมากขึ ้น โดยกฎหมายสมัยใหม่ได้ เปิ ดโอกาสให้ ศาลและหน่วยงานบริ หารสามารถ
ตีความเพื่อให้ เข้ ากับกรณีได้ บุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าวก็สามารถปกป้องสิทธิ
ของตนได้ โดยการฟ้ องคดี นอกจากนัน้ วิธีพิจารณาความกลายเป็ นวิธีการที่ สําคัญและจํ าเป็ นต่อ
การบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย เช่น เรื่ องอากาศบริ สทุ ธิ์ โอกาสที่เท่าเทียมในการจ้ างงาน และ
ความปลอดภัยในการทํ างาน และเพื่อเป็ นการอุดช่องว่างของความต้ องการทางกฎหมายของ
Industrialization) (2) รัฐสวัสดิการพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความต้ องการของทุนนิยมก้ าวหน้ า
(3) รัฐสวัสดิการเป็ นผลิตผลของสังคมสมัยใหม่ (4) รัฐสวัสดิการถูกจัดรู ปแบบโดยผลกระทบจาก
กลุ่ม การเมื อ งและกลุ่ม สัง คม (5)
รั ฐ สวัสดิก ารถูก จัด รู ป แบบโดยองค์ ก รภาคสัง คมการผลิต
(6) รัฐสวัสดิการถูกกําหนดโดยโครงสร้ างและผลประโยชน์ ของรัฐ ดู Mel Cousins, European
Welfare State: Comparative Perspectives, (London: SAGE Publication Ltd., 2005), p.19.
61
EUCHR Article 6 (1) “In the determination of his civil rights and obligations
or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within
a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law…”.
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บุคคลบางกลุ่มที่จําเป็ นต้ องได้ รับสวัสดิการจากรัฐ เนื่องจากไม่สามารถใช้ กลไกการฟ้ องคดีปกติ
เพื่ อ ปกป้ องสิ ท ธิ ข องตนได้ เช่ น
ผู้บ ริ โ ภค ผู้อ นุรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และผู้ย ากไร้ ซึ่ง เป็ นเหยื่ อ
ของการเลือกปฏิบตั ิ ลักษณะดังกล่าวนี ้เรี ยกได้ วา่ เป็ น กระแสการเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
แนวคิ ด แบบรั ฐ สวัส ดิ ก ารนัน้ ได้ เ กิ ด ขึ น้ ก่ อ นในยุโ รปตะวัน ตก โดยการปฏิ รู ป ระบบ
วิธีพิจารณา เช่น การดําเนินกระบวนพิจารณาด้ วยวาจา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของออสเตรี ยปี ค.ศ.1985 ซึง่ ให้ อํานาจศาลใช้ บทบาทเชิงรุกในกระบวนพิจารณาโดยไม่ใช่เพียงเพื่อให้
ดําเนิ นกระบวนพิจารณาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพเท่านัน้ แต่ศาลยังต้ องช่วยเหลือคู่ความซึ่งอยู่ใน
สถานะที่ไม่เท่าเทียมกันให้ สามารถบังคับตามสิทธิ ของตนได้ และต้ องส่งเสริ มกระบวนการระงับ
ข้ อพิพาทตามนโยบายสวัสดิการสังคมที่กําหนดไว้ ในกฎหมายด้ วย ในเยอรมนี การปฏิรูปในยุค
The Weimar Republic มีโครงการนําร่ องเรื่ องเงินช่วยเหลือของรัฐในการให้ ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย (Legal Aid Scheme) ซึง่ ได้ เริ่ มในปี ค.ศ.1921 และมีการแก้ ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งในปี ค.ศ.1924 หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แนวคิดแบบรัฐสวัสดิการก็มีการ
ขยายตัว มากขึ ้นในยุโรปตะวันตก ในอังกฤษ มีการออกพระราชบัญญัติความช่วยเหลือและแนะนํา
ทางกฎหมาย ปี ค.ศ.1949 และในเนเธอร์ แลนด์ มีการปฏิรูปการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ปี ค.ศ.1956 ซึ่งสะท้ อนถึงแนวโน้ มของการถือว่าการเข้ าถึงทนายความนันเป็
้ นสิทธิด้านสวัสดิการ
สังคมอย่างหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงนี ้ดําเนินต่อไปอย่างน้ อย 2 ทศวรรษ แต่ผลที่เกิดขึ ้นยังไม่
มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองดังเดิ
้ มของศาลได้
กระแสปฏิรูปการเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรม อาจสรุปได้ เป็ น 3 ช่วง ดังนี ้
1. กระแสการปฏิรูปช่วงแรก
เริ่ มต้ นในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 โดยมีการปฏิรูปความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในหลายประเทศในรู ปของโครงการความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยสาธารณะกุศล เช่น ออสเตรี ย
และฝรั่งเศส และโครงการความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยเงินอุดหนุนของรัฐ ได้ แก่ อังกฤษ เยอรมนี
เนเธอร์ แลนด์ และสวีเดน มีการปฏิรูประบบการจ่ายเงินค่าทนายความที่เรี ยกว่า Judicare ซึง่ ระบบ
ของอังกฤษนันนั
้ บว่าเป็ นระบบที่ดีที่สดุ โดยการปฏิรูปในปี ค.ศ.1949 กฎหมายกําหนดว่ารัฐจะจ่าย
ค่าทนายความให้ หากคู่ความไม่สามารถว่าจ้ างทนายความได้ แต่ในทางปฏิบตั ิรัฐยังไม่สามารถจ่าย
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ค่าทนายความให้ ได้ จนกระทั่งถึงปี ค.ศ.1960 62 เป็ นผลให้ สามารถช่วยเหลือบุคคลผู้ด้อยโอกาส
ในอังกฤษได้ เป็ นอย่างมาก แต่รูปแบบความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยการจัดหาทนายความนันยั
้ งไม่
เพียงพอสําหรับอีกหลายคน เพราะทนายความมักจะรับว่าความเฉพาะคดีครอบครัวและคดีอาญา
และการเลือกปฏิบัติ
เท่า นัน้ จะไม่รับว่า คดีเ กี่ ย วกับสิท ธิ ผ้ ูบริ โภค สิท ธิ ด้ า นสวัสดิการสัง คม
ส่วนความช่วยเหลือทางกฎหมายอีกรู ปแบบหนึ่งเพื่อช่วยเหลื อผู้ยากไร้ ซึ่งเริ่ มใช้ ในสหรั ฐอเมริ ก า
ในปี ค.ศ.1965 ได้ แก่ การว่าจ้ างทนายความแบบมีเงินเดือนประจําหรื อสํานักงานกฎหมายเพื่อนบ้ าน
(Neighborhood Law Firm) หรื ออาจเรี ยกว่า ทนายสังคม (Social Advocacy) ภายใต้ แนวคิดของการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในนามของผู้ยากไร้ ทนายสังคมจะเป็ นตัวแทนของกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ ผ่าน
วิธีการรวมตัวกันเพื่อฟ้องคดีประเภทต่างๆ เช่น การดําเนินคดีแบบกลุม่ (Class Action) หรื อแม้ แต่ใช้
วิธีการโน้ มน้ าวในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ รูปแบบความช่วยเหลือทางกฎหมายประเภทนี ้ได้ แพร่ หลาย
ไปในสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา อังกฤษ เนเธอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ และฝรั่งเศส แม้ จะ
เป็ นปั ญหาถกเถียงกันอยู่ในสหรัฐอเมริ กา แต่ก็ยงั ปรากฏรูปแบบความช่วยเหลือนี ้อยู่ และยังคงได้ รับ
การยอมรับเพิ่มมากยิ่งขึ ้นในประเทศอื่นๆ เช่น ในอังกฤษช่วงปลายปี ค.ศ.1982 ปรากฏว่ามีศนู ย์
กฎหมาย (Law Centre) มากกว่า 40 แห่ง
2. กระแสการปฏิรูปช่วงที่สอง
เกิดแนวความคิดที่ว่าผู้ยากไร้ ไม่ใช่คนกลุม่ เดียวที่ต้องได้ รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แต่ยงั มีกลุม่ อื่นๆ ที่ไม่สามารถปกป้องสิทธิของตนได้ เช่นกัน ได้ แก่ ผู้บริ โภค และผู้อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ซึง่ ไม่สามารถระบุได้ วา่ บุคคลใดเป็ นผู้เสียหายโดยตรงที่มีอํานาจฟ้องคดี ดังนัน้ การฟ้องคดีโดยเอกชน
ซึ่ง เป็ นผู้เ สี ย หายโดยตรงหรื อ การฟ้ องคดีโ ดยหน่ว ยงานของรั ฐแต่เ พี ย งอย่า งเดีย วย่อมไม่ต รงกับ
สภาพความเป็ นจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสหรั ฐ อเมริ ก า จึง ได้ มี ก ารดํ า เนิ น คดี แ บบกลุ่ม โดยองค์ ก รต่ า งๆ
หลังจากปี ค.ศ.1966 ด้ วยการแก้ ไขเพิ่มเติม Federal Rule 23 และหลายประเทศได้ นําไป
เป็ นแบบอย่าง เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย อิสราเอล ญี่ปนุ่ และสก๊ อตแลนด์ ส่วนประเทศภาคพื ้นยุโรป
Francis Regan, Why Do Legal Aid Services Vary Between Societies?
Re-examining The Impact of Welfare States and Legal Families. In The Transformation of
legal aid Comparative and Historical Study, edited by Francis Regan, Alan Paterson,
Tamara Goriely and Don Fleming, (New York: Oxford University Press, 1999), p.192.
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ในฝรั่งเศส มีกฎหมายที่เรี ยกว่า French Loi Royer ปี ค.ศ.1973 ซึง่ กําหนดให้ องค์กรผู้บริ โภค
มีอํานาจฟ้องคดีในนามของผู้บริ โภคได้ แต่ประเทศอื่นๆ ในภาคพื ้นยุโรปจะมีรูปแบบความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายที่หลากหลาย แต่โดยปกติก็จะเกี่ยวกับผู้บริ โภคและผู้อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และอีกรู ปแบบ
หนึ่งซึง่ มักพบในประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law ของอังกฤษ เรี ยกว่า การฟ้องคดีโดยได้ รับอนุญาต
จากอัยการสูงสุด (Relation Action) โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถฟ้ องคดีขอให้ ศาลออกคําสัง่
คุ้มครองหรื อประกาศรับรองสิทธิได้ หากบุคคลนันได้
้ รับอนุญาตจากอัยการสูงสุด กรณีนี ้รัฐจะเข้ ามา
เกี่ยวข้ องด้ วยตังแต่
้ เริ่ มต้ นการฟ้องคดีจนถึงการบังคับคดี ด้ วยหลักเกณฑ์การฟ้ องที่เปิ ดกว้ างทําให้
สามารถใช้ สิทธิ ฟ้องคดีในรู ปแบบนี ้ได้ ดีกว่าการฟ้องคดีตามวิธีพิจารณาความแพ่งในรู ปแบบดังเดิ
้ ม
การดําเนินคดีลกั ษณะดังกล่าวมักจะก่อให้ เกิดประเด็นทางการเมืองสูงซึ่งโดยปกติแล้ วจะเป็ นเรื่ อง
ที่ไม่มีการนําไปฟ้องคดีต่อศาล เช่น การตัดสินใจเรื่ องระดับที่เหมาะสมของมลพิษควรเป็ นเท่าใด
จํ า นวนเงิ น มากเท่ า ใดที่ จ ะใช้ ใ นการควบคุม มลพิ ษ ซึ่ง เป็ นประเด็ น ของการเลื อ กใช้ น โยบายที่ มี
ความยุ่งยาก ปั ญหาว่าข้ อสัญญาเกี่ยวกับผู้บริ โภคเป็ นธรรมหรื อไม่ และคุณภาพของสินค้ าตรงตาม
มาตรฐานขันตํ
้ ่าหรื อไม่ เป็ นคดีที่ศาลเองจะต้ องชัง่ นํ ้าหนักเหตุผลข้ ออ้ างของกลุม่ ผลประโยชน์ก่อนที่
ยอมรับให้ มีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันหรื อมีคําสัง่ ใดๆ เพราะจะเป็ นการควบคุมพฤติกรรมของ
การดําเนินการดังกล่าวในอนาคตได้
3. กระแสการปฏิรูปช่วงที่สาม
รู ปแบบความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ พฒ
ั นาไปโดยมีวิธีการในการจัดหาตัวแทนทาง
กฎหมาย (Legal Representation) ให้ แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยที่องค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย
ปกติและระบบกฎหมายไม่ได้ รับผลกระทบมากนัก เป็ นความพยายามที่ จ ะส่ง เสริ มให้ ประชาชน
สามารถเข้ าถึงองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายได้ พัฒนาการนีก้ ่อให้ เกิดคําพิพากษาประเภทใหม่ๆ
เฉพาะกรณีขึ ้น ความช่วยเหลือทางกฎหมายรูปแบบนี ้ในทางกลับกันก็มีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุ ง
องค์ ก รศาลและหน่ ว ยงานอื่ น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ห รื อ
เพื่อส่งเสริ มองค์กรทางเลือกอันจะทําให้ เป้าหมายทางสังคมดังกล่าวนี ้บรรลุผล คําพิพากษาที่ได้
วางบรรทัดฐานไว้ คือ คําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเมื่อปลายปี ค.ศ.1979 ในคดี Airey63
Airey v. Ireland, Judgment of 9 Oct. 1979, Series A, No.32; (1979-1980)
2 EHRR 305. อย่างไรก็ดี ศาลหลีกเลี่ยงที่จะวางบรรทัดฐานในคดีนี ้ว่าความช่วยเหลือทางกฎหมาย
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ซึง่ เกิดขึ ้นในประเทศไอร์ แลนด์ โดยศาลวินิจฉัยว่า กฎหมายไอร์ แลนด์ไม่มีประสิทธิภาพในการที่ผ้ หู ญิง
ซึง่ เป็ นชนพื ้นเมืองจะได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาลได้ เนื่องจากอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนยุโรป
ไม่ ได้ มุ่ง หมายเพี ย งให้ ก ารรั บ รองสิท ธิ ใ นทางทฤษฎี เ ท่ า นัน้ แต่เ ป็ นการให้ ก ารรั บ รองสิท ธิ ใ นทาง
ความเป็ นจริ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ วย นั่ น คื อ สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาคดี โ ดยศาล
อย่างมีประสิทธิภาพนันสามารถดํ
้
าเนินการได้ โดยการจัดโครงการองค์กรความช่วยเหลือทางกฎหมาย
หรื อโดยการทําให้ วิธีพิจารณาคดีง่ายขึ ้น
ตัวอย่างองค์กรความช่วยเหลือทางกฎหมายรู ปแบบนี ้ คือ องค์กรเพื่อการดําเนินงาน
คดีมโนสาเร่ (Institutions for the Processing Small Claims) ที่ใช้ ในสวีเดนตังแต่
้ ปี ค.ศ.1973
เพื่อจัดการกับคดีร้องเรี ยนของผู้บริ โภค โดยจะมีวิธีการทางเลือกที่ไม่ใช่การฟ้องคดีซึ่งมีค่าใช้ จ่าย
ถูก กว่า เช่ น อนุญาโตตุล าการ มี การพิ จารณาพิพ ากษาคดี โ ดยผู้พิพ ากษานายเดี ย วแทนที่ จ ะใช้
องค์คณะ 3 คน สนับสนุนให้ ใช้ วิธีการไกล่เกลี่ยก่อนพิจารณาคดี เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการวิชาชีพ
กฎหมาย เช่น ใช้ ผ้ ูประกอบวิชาชี พอื่นซึ่งไม่ใช่ทนายความ มีระบบการให้ บริ การปรึ กษากฎหมาย
แบบใหม่ กลับไปใช้ กระบวนพิจารณาด้ วยเอกสารเพื่อประหยัดค่าใช้ จ่าย ปรับปรุ งหลักความประสงค์
ของคู่ความเพื่อสนับสนุนการบังคับคดี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานได้ รับการออกแบบให้ ง่าย
ต่อ การพิ สูจ น์ เช่ น การจ่ า ยค่า เสี ย หายในคดี อุบัติ เ หตุ และการเพิ่ ม บทบาทของศาลในประเด็ น
ที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง สรุ ปได้ ว่า กระแสการปฏิรูปช่วงที่สามนี ้จะปรากฏในลักษณะของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความ แนวปฏิบตั ิ และองค์กรความช่วยเหลือทางกฎหมายต่างๆ

ต้ องจัดให้ มีในคดีแพ่งทุกคดี แต่เห็นว่าความช่วยเหลือทางกฎหมายจําเป็ นต้ องมีถ้าการมีตวั แทนทาง
กฎหมายนันพิ
้ สจู น์ได้ ว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงเพื่อทําให้ การได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาลเกิดประสิทธิผล
หรื อ มี ก ฎหมายภายในบัง คับ ว่ า ต้ อ งจัด ให้ มี ตัว แทนทางกฎหมาย
หรื อ ด้ ว ยเหตุผ ลเรื่ อ ง
ความสลับซับซ้ อนของกระบวนพิจารณาคดีนนั ้ ดู Neil Andrews, English Civil Procedure
Fundamentals of the New Civil Justice System, (New York: Oxford University Press Inc.,
2003), p.159.
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3. หลักทั่วไปของระบบวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง
หลักการหรื อทฤษฎีที่สําคัญของระบบวิธีพิจารณาความแพ่งย่อมมีอิทธิพลต่อบทบัญญัติ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเป็ นผลให้ มีการบัญญัติกฎหมายให้ สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว
การศึกษาหลักการหรื อทฤษฎีต่างๆ นอกจากจะช่วยให้ เข้ าใจกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ ว
ในทางปฏิบตั ิยงั เป็ นหลักประกันที่ทําให้ การดําเนินกระบวนพิจารณาในแต่ละคดีมีความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันได้ โดยไม่ขึ ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเท่านัน้ อันเป็ นลักษณะบังคับพื ้นฐานอย่างหนึ่งของ
การเป็ นนิตริ ัฐ 64
3.1 บทบาทของศาลในการค้ นหาความจริงในกระบวนพิจารณา
บทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในกระบวนพิจารณานัน้ มี อยู่ 2 ระบบ ได้ แก่
ระบบวิธีพิจารณาที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุ ก (Active Role) และระบบวิธีพิจารณาที่ผ้ พู ิพากษา
มีบทบาทเชิงรับ (Passive Role) ในกระบวนพิจารณา โดยการค้ นหาความจริ งในกระบวนพิจารณา
ของระบบ Civil Law จะใช้ ระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลัก โดยผู้พิพากษาจะมีบทบาท
ในการควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาเป็ นอย่างมาก ส่วนการค้ นหาความจริ งในการดําเนินคดี
ของระบบ Common Law จะใช้ ระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับเป็ นหลัก ซึง่ ผู้พิพากษาค่อนข้ างจะ
วางตัวเป็ นกลาง ไม่ค่อยมีบทบาทในการควบคุมกระบวนพิจารณา ไม่ได้ เป็ นผู้ริเริ่ มคดี และไม่ได้ มี
บทบาทสําคัญในกระบวนพิจารณาดังเช่นทนายความ 65
การที่จะทราบว่าประเทศหนึ่งใช้ ระบบการค้ นหาความจริ งแบบใด จะต้ องพิจารณาว่า
ระบบกฎหมายของประเทศนัน้ ได้ รับการออกแบบมาให้ ใช้ ระบบใดเป็ นหลัก เพราะอาจกล่าวได้ ว่า
ในปั จ จุบัน แทบจะไม่ มี ป ระเทศใดที่ ใ ช้ ร ะบบที่ ผ้ ูพิ พ ากษามี บ ทบาทเชิ ง รุ ก หรื อ ระบบที่ ผ้ ูพิ พ ากษา
มีบทบาทเชิงรับเพียงระบบเดียว โดยต่างก็ใช้ ทงั ้ 2 ระบบหรื อเป็ นระบบผสมผสานทังสิ
้ ้น แต่อยู่ที่ว่า
ได้ ใช้ ระบบใดและในคดีประเภทใดเป็ นหลักเท่านัน้ เช่น เราอาจกล่าวได้ วา่ ในคดีแพ่งสามัญนันฝรั
้ ่งเศส

64

วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 23,

น.71.
สมบัติ พฤฒิพงศภัค, “บทบาทของศาลในการค้ นหาความจริง,” ศาลยุตธิ รรมปริทศั น์,
ฉบับที่ 5, ปี ที่ 4, น.57 (กรกฎาคม 2553).
65
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และเยอรมนีใช้ ระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุกเป็ นหลัก ส่วนอังกฤษใช้ ระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาท
เชิงรับเป็ นหลัก 66
อย่างไรก็ดี ประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law และระบบ Common Law เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส
และอังกฤษ ต่างก็มีพฒ
ั นาการในการเพิ่มอํานาจของศาลในการควบคุมกระบวนพิจารณามากยิ่งขึ ้น
โดยเป็ นวิวฒ
ั นาการของวิธีพิจารณาความแพ่งในเชิงมหาชน 67
นอกจากนัน้ ศาลยุติธรรมยุโรป (The European Court of Justice/ECJ) ซึง่ เป็ น
ศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป (The European Union/EU) ที่ประกอบด้ วยประเทศสมาชิกทังที
้ ่ใช้
ระบบ Civil Law และระบบ Common Law ได้ ถกู ออกแบบมาให้ ใช้ ระบบ Civil Law ที่ผ้ พู ิพากษามี
บทบาทเชิ ง รุ ก ในการพิ จ ารณาคดี เ ป็ นหลัก ซึ่ง ตลอดกระบวนพิ จ ารณาศาลจะมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก
ในลัก ษณะการไต่ส วน ศาลมี อํ า นาจเรี ย กพยานหลัก ฐานได้ เ องหรื อ มี อํ า นาจตัด พยานที่ คู่ค วาม
้
ทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights) ก็ใช้ ระบบ
เสนอได้ 68 รวมทังศาลสิ
วิธีพิจารณาที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุกเป็ นหลักเช่นเดียวกัน 69
3.1.1 ระบบวิธีพจิ ารณาที่ผู้พพ
ิ ากษามีบทบาทเชิงรุ ก (Active Role)
เป็ นระบบที่ใช้ กนั อยู่ในประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law โดยศาลจะมีบทบาทมากเกี่ยวกับ
การเสนอและรวบรวมพยานหลักฐานในลักษณะการใช้ อํานาจไต่สวน 70 เช่น เยอรมนี 71 และฝรั่งเศส 72

เพิ่ งอ้าง, น.59.
67
Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, supra note 21, pp.23-32.
68
Valerio Grementieri and Cornelius Joseph Golden, Jr., “The United Kingdom
and the European Court of Justice: An Encounter between Common Law and Civil Law
Traditions,” The American Journal of Comparative Law, 4, 21, p. 667 (Autumn 1973).
69
See Rules of Court, entry, into force 1 June 2010, Chapter VI Hearings,
Rule 63 (Public character of hearings) and Rule 64 (Conduct of hearings).
70
Michael Bayes, “Principles for Legal Procedure,” Law and Philosophy,
1, 5, p.37 (April 1986).
71
ประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมนีปี ค.ศ.1877 ได้ เริ่ มกําหนดขันตอนของกระบวน
้
พิ จ ารณาซึ่ ง มี ลั ก ษณะค่ อ นไปทางแบบไต่ ส วนมากขึ น้ ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ฝรั่ ง เศสเป็ นอย่ า งมาก
66
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ระบบวิ ธี พิ จ ารณาที่ ศ าลมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก ในกระบวนพิ จ ารณานัน้ มี ป ระวัติ ค วามเป็ นมาจากการ
ชําระความของผู้มีอํานาจในศาสนาคริ สต์โรมันคาทอลิก โดยเมื่อผู้มีอํานาจปกครองดูแลได้ ทราบว่า
มีการกระทําผิดหรื อมีการกระทําอันมิชอบเกิดขึ ้นก็จะต้ องไต่สวนค้ นหาความจริ งให้ ได้ โดยไม่ต้องคํานึง
ว่าจะมีผ้ เู สียหายหรื อบุคคลอื่นกล่าวหาหรื อไม่ และการหาตัวบุคคลผู้กระทําผิดก็ไม่คอ่ ยมีหลักเกณฑ์
ในการไต่ส วนหรื อมี วิ ธี พิ จ ารณาที่ เคร่ ง ครั ด เพราะมุ่ง แต่จ ะเอาผลที่ จะได้ ร้ ู ถึง ข้ อเท็ จจริ ง ที่ เ กิ ดขึน้
จึงอาจมีการใช้ วิธีทรมานจํ าเลยด้ วยประการต่างๆ เพื่อให้ จําเลยรั บสารภาพและ
มากกว่า 73
เล่าข้ อเท็จจริ งทังหมดให้
้
ผ้ ชู ําระความฟั ง การพิจารณาอาจกระทําลับหลังจําเลย คือ การสืบพยาน
อาจกระทําโดยจําเลยไม่มีโอกาสรู้ เห็นก็ได้ เพราะถือว่าผู้ชําระความสามารถให้ ความยุติธรรมและ
คุ้มครองสิทธิให้ จําเลยอยู่แล้ ว 74 ต่อมา เมื่อระบบทรมานจําเลยหมดไปและนักกฎหมายเริ่ มค้ นหา
ข้ อเท็จจริ งในคดีด้วยพยานหลักฐาน ระบบนี ้ก็คลี่คลายไปในทางค้ นหาความจริ งโดยมีการนําพยาน
มาสื บ แต่ ยัง คงเอกลัก ษณ์ เ ดิ ม อยู่ คื อ ศาลมี ห น้ าที่ ค้ น หาข้ อเท็ จ จริ ง จากพยานหลัก ฐานต่ า งๆ
ทังที
้ ่ค่คู วามนํามาเสนอต่อศาลหรื อศาลเห็นสมควรเรี ยกมาสืบเอง และไม่มีบทกฎหมายวางระเบียบ
การสืบพยานหรื อไม่มีบทตัดพยานโดยเคร่ งครัด ศาลจึงมักจะรับฟั งพยานหลักฐานทุกชิ ้นเข้ าสูส่ ํานวน

ดู วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2549), น.83.
72
พัฒนาการของกฎหมายฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1965 ศาลมีบทบาทเชิงรุ กในการ
พิจารณาคดี ทัง้ ที่ กฎหมายก่อนหน้ านัน้ ในปี ค.ศ.1806 และปี ค.ศ.1935 ศาลมีบทบาทเชิงรับ
ในกระบวนพิจารณา ดู J.A. Jolowicz, “Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure,”
International and Comparative Law Quarterly, 52, p.290 (April 2003) และดู วรรณชัย
บุญบํารุ ง, “การสืบพยานบุคคลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฝรั่งเศส: ตัวอย่างของกระบวน
พิจารณาที่คอ่ นไปทางแบบไต่สวน,” ดุลพาห, เล่ม 1, ปี ที่ 47, น.49-79 (มกราคม-เมษายน 2543).
73
ประมูล สุวรรณศร, คําอธิ บายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ ครัง้ ที่ 8
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์. 2526), น.2.
74
ชวเลิศ โสภณวัต, “กฎหมายลักษณะพยานของไทยเป็ นกฎหมายในระบบกล่าวหา
จริงหรื อ,” ดุลพาห, เล่ม 6, ปี ที่ 28, น.38 (2524).

36

และจะไปพิจารณารายละเอียดตอนชั่งนํา้ หนักพยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานชิ ้นใดควรมีนํ ้าหน
น่าเชื่อถือมากน้ อยเพียงใด 75
ระบบวิธีพิจารณาที่ศาลมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนพิจารณา มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี 76้
1. ศาลเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาคดี มีอํานาจที่จะสืบพยานเพิ่มเติมหรื อ
งดสืบพยาน ทัง้ นี ้ เพื่ อค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ให้ ได้ ใกล้ เคียงความจริ งมากที่ สุด การกํ าหนดระเบียบวิธี
เกี่ยวกับการสืบพยานมีน้อย ศาลมีอํานาจใช้ ดลุ พินิจได้ กว้ างขวางและยืดหยุน่ ได้ มาก
2. การพิจารณาคดี โดยเฉพาะในคดีอาญาจะมีลกั ษณะเป็ นการดําเนินการระหว่างศาล
กับจําเลย โจทก์จะไม่ค่อยมีบทบาทสําคัญนัก เป็ นเพียงผู้ช่วยเหลือศาลในการค้ นหาพยานหลักฐาน
ส่วนระดับของความช่วยเหลือจะมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั ระบบของแต่ละประเทศ
3. มักจะไม่มีกฏเกณฑ์ในการสืบพยานที่เคร่ งครัดมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่มี
บทตัดพยานที่เด็ดขาด แต่จะเปิ ดโอกาสให้ มีการเสนอพยานหลักฐานทุกชนิดมาสู่ศาลได้ โดยศาล
มีอํานาจใช้ ดลุ พินิจได้ กว้ างขวาง
3.1.2 ระบบวิธีพจิ ารณาที่ผู้พพ
ิ ากษามีบทบาทเชิงรับ (Passive Role)
คือ ระบบที่ใช้ กันอยู่ในประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law เช่น อังกฤษ 77 และ
สหรัฐอเมริกา ระบบนี ้สืบเนื่องมาจากการที่บคุ คลหนึ่งนําคดีมาฟ้องอีกบุคคลหนึ่งต่อผู้มีอํานาจเพื่อให้
ชําระความให้ แก่ตน เช่น ในอังกฤษ เมื่อ 800-900 ปี ที่ผ่านมามีวิธีในการแสวงหาความจริ งที่อาศัย
เพลิง นํ ้า และการต่อสู้ด้วยอาวุธ โดยถือหลักว่าพระผู้เป็ นเจ้ าจะคุ้มครองผู้บริสทุ ธิ์ การชี ้ขาดว่าฝ่ ายใ
ผิ ด หรื อ ถูก จึ ง ไม่ ไ ด้ อ ยู่ที่ ก ารนํ า พยานมาพิ สูจ น์ ค วามจริ ง แต่อ ยู่ที่ ว่ า ฝ่ ายใดจะปฏิ บัติ ต ามกติ ก า
ที่ผ้ พู ิพากษาวางไว้ ได้ ครบถ้ วนกว่ากัน ผู้ชําระความในระบบนี ้ต้ องวางตัวเป็ นกลางจริ งๆ เพื่อควบคุม
คูค่ วามทังสองฝ่
้
ายให้ ปฏิบตั ติ ามกติกาอย่างเคร่งครัด ต่อมา เมื่อวิธีพิจารณาได้ วิวฒ
ั นาการมาเป็ นการ
เข็มชัย ชุติวงศ์, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครัง้ ที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์นิตบิ รรณาการ, 2538), น.1-2.
76
เพิ่งอ้าง, น.2-3.
77
แต่กฎหมายวิธีพิจารณาความของอังกฤษสมัยใหม่ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
โดย The New Civil Procedural Rules (CPR) ได้ กําหนดให้ ศาลมีบทบาทในกระบวนพิจารณา
มากขึ ้น ดู J.A. Jolowicz, “Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure,”
International and Comparative Law Quarterly, 52, pp.286-288 (April 2003).
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พิสจู น์ข้อเท็จจริงโดยพยานหลักฐาน เอกลักษณ์ที่ยงั คงปรากฏอยู่ คือ ผู้พิพากษาต้ องวางตัวเป็ นกลาง
อย่ า งเคร่ ง ครั ด อํ า นาจศาลในการสื บ พยานเพิ่ ม เติ ม หรื อ ตัด พยานมี จํ า กั ด หรื อ แทบไม่ มี เ ลย
ต้ อ งปล่ อ ยให้ คู่ค วามดํ า เนิ น การหาพยานหลัก ฐานอย่า งเต็ม ที่ หลัก เกณฑ์ ก ารนํ า พยานอย่ า งไร
มาพิสจู น์ได้ หรื อไม่มีลกั ษณะที่เคร่ งครัด และมีบทตัดพยานที่เด็ดขาด เพื่อมิให้ พยานที่ต้องห้ ามเข้ าสู่
สํานวนซึง่ เท่ากับเป็ นการไม่สืบพยานนันเลย
้
ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ ทงสองฝ่
ั้
ายได้ เปรี ยบและเสียเปรี ยบกัน 78
ลักษณะสําคัญของระบบวิธีพิจารณาที่ศาลมีบทบาทเชิงรับในกระบวนพิจารณา คือ 79
1. ศาลมีบทบาทจํากัด ไม่คอ่ ยมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติม หรื อช่วยคูค่ วามฝ่ ายหนึง่
แสวงหาพยานหลักฐาน การดําเนินกระบวนพิจารณามีกฎเกณฑ์ละเอียดปลีกย่อยมาก ศาลใช้ ดลุ พินิจ
ได้ น้อย การยกฟ้ องโดยเทคนิคมีมาก
2. คู่ความทังสองฝ่
้
ายมีบทบาทสําคัญโดยเป็ นคู่ต่อสู้กันอย่างเห็นได้ ชดั ในคดีอาญา
ศาลจะไม่ช่วยโจทก์ แสวงหาพยานหลักฐาน บางครัง้ ศาลจึงอาจยกฟ้ องโจทก์ ทัง้ ที่ปรากฏว่าจําเลย
กระทําผิดก็ได้
3. มีหลักเกณฑ์ในการสืบพยานที่เคร่ งครัดมาก ศาลใช้ ดลุ พินิจได้ น้อย มีบทตัดพยาน
ที่เด็ดขาด ไม่ยอมให้ ศาลรับพยานหลักฐานนันเข้
้ าสู่สํานวน และการซักถาม ถามค้ าน 80 และถามติง
ก็ต้องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์โดยเคร่งครัด
โดยทัว่ ไปศาลจะไม่เรี ยกพยานหลักฐานมาสืบเอง เว้ นแต่ ในกรณีที่มีความจําเป็ นและ
ในคดีแพ่งศาลจะเรี ยกพยานมาสืบเองได้ ก็โดยความยินยอมของคูค่ วามเท่านัน้ 81
เข็มชัย ชุตวิ งศ์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 75, น.3-4.
79
เพิ่ งอ้าง, น.4.
80
การถามค้ าน (Cross-Examination) เป็ นกลไกสําคัญในการสืบพยานบุคคล
ในระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับ โดยเชื่อว่าการเปิ ดโอกาสให้ คคู่ วามฝ่ ายตรงข้ ามถามค้ านพยาน
ของคู่ค วามอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นหนทางที่ จ ะนํ า ไปสู่ก ารพิ สูจ น์ ค วามจริ ง และทํ า ให้ ผ้ ูพิ พ ากษาหรื อ
ลูกขุนวินิจฉัยคดีนัน้ ได้ อย่างถูกต้ อง ดู พรเพชร วิชิตชลชัย, คําอธิ บายกฎหมายลักษณะพยาน,
(กรุงเทพมหานคร: เนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2551), น.6.
81
โสภณ รัตนากร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครัง้ ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์นิตบิ รรณาการ, 2551), น.3.
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ลักษณะความแตกต่างของระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุ ก และระบบที่ผ้ พู ิพากษา
มีบทบาทเชิงรับ ซึง่ พิจารณาจากการซักถามพยานและการรวบรวมพยานหลักฐานของศาล มีดงั นี 82้
1. การซักถามพยาน ระบบการค้ นหาความจริ งที่ ผ้ ูพิพากษามีบทบาทเชิงรุ กนัน้
ศาลจะเป็ นผู้ซกั ถามพยานเอง ไม่ใช่ค่คู วามหรื อทนายความ รู ปแบบการซักถามพยานตามระบบ
การค้ นหาความจริ งที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับ จะเริ่ มต้ นด้ วยการที่คคู่ วามฝ่ ายที่อ้างพยานซักถาม
พยานก่อน จากนันคู
้ ่ความอีกฝ่ ายหนึ่งถามค้ าน และคู่ความฝ่ ายที่อ้างพยานถามติง แต่การซักถาม
พยานของศาลตามระบบการค้ นหาความจริ งที่ ผ้ ูพิพากษามีบทบาทในเชิ งรุ กไม่จําต้ องใช้ รูปแบบ
การซักถามพยานในลักษณะดังกล่าว โดยศาลจะเป็ นผู้ถามพยานเอง ศาลอาจควบคุมการดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยถามพยานในข้ อเท็จจริ งที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ แก่การพิจารณาคดีได้ และ
สามารถขจัดปั ญหาที่ทนายความแต่ละฝ่ ายจะใช้ ชนเชิ
ั ้ งในการถามพยานให้ พยานไขว้ เขว สับสน หรื อ
เบิ ก ความไม่ ต รงกั บ ความจริ ง ได้ การที่ ศ าลถามพยานเองจึ ง อาจได้ ข้ อเท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ องกว่ า
ตรงประเด็ น กว่ า และรวดเร็ ว กว่า การให้ คู่ค วามหรื อ ทนายความถามพยานตามระบบการค้ น หา
ความจริงที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับ
2. การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบบการค้ นหาความจริ งที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุกนัน้
ศาลจะมีอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยอาจเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบได้ เองโดยไม่จําต้ อง
ให้ ค่คู วามร้ องขอ ส่วนระบบการค้ นหาความจริ งที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับนัน้ ศาลมีบทบาทจํากัด
ไม่มีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติม หรื อช่วยคู่ความฝ่ ายหนึ่งแสวงหาพยานหลักฐาน อย่างไรก็ ดี
ในระบบการค้ นหาความจริ งที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุ ก แม้ จะมีบทบัญญัติกฎหมายให้ อํานาจศาล
ในการเรี ย กพยานหลัก ฐานมาสื บ ได้ เ องโดยไม่ จํ า ต้ อ งให้ คู่ค วามร้ องขอก็ ต าม แต่ใ นทางปฏิ บัติ
ศาลอาจจะไม่เรี ยกพยานหลักฐานมาสืบเอง เว้ นแต่เพื่อเป็ นการยืนยันข้ อเท็จจริ งใดที่ค่คู วามได้ ยกขึ ้น
อ้ างเท่านัน้ และการเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบเองของศาลมิได้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงภาระการพิสจู น์
ตามกฎหมายของคู่ความแต่อย่างใด กล่าวคือ เป็ นการรวมรวบพยานหลักฐานของศาลเพื่อประโยชน์
แก่ ก ารพิ จ ารณาพิพ ากษาคดี เป็ นการสรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ แ ละชี ข้ าดตัดสิน คดี จ ากข้ อ เท็ จ จริ ง นัน้
มิใช่เป็ นการที่ศาลทําการค้ นหาพยานหลักฐานแทนคูค่ วามซึง่ มีภาระการพิสจู น์เสียเอง
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สมบัติ พฤฒิพงศภัค, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 65, น.58-59.
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3.2 หลักความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผ้ ูพพ
ิ ากษา
ประเทศที่ปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรี นิยม (Liberal Democracy) หรื อ
ระบบการปกครองแบบนิติรัฐ (Legal State) จะยึดถือหลักการที่สําคัญ คือ หลักนิติธรรม
(The Rule of Law) ซึง่ ข้ อความคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมอาจมีความแตกต่างกันไปได้ มากแต่ก็มี
ซึ่ง ศาลจะต้ อ งปฏิ บัติห น้ า ที่
องค์ ป ระกอบร่ ว มกัน ในเรื่ อ งความเป็ นอิ ส ระของผู้พิ พ ากษา 83
อย่ า งเป็ นกลางอัน เป็ นหลัก ประกัน ขัน้ พื น้ ฐานประการหนึ่ ง ของคู่ค วามในการดํ า เนิ น คดี แ พ่ ง 84
หลักความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษา (Judicial Independence and Impartiality)
จึงหมายถึงการที่ ศาลจะต้ องปฏิ บัติห น้ า ที่ ด้ว ยความเป็ นอิ สระและความเป็ นกลางโดยปราศจาก
อิทธิพลหรื อการแทรกแซงใดๆ ได้ แก่ 85 การบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ ผู้ใช้ อํานาจปกครองประเทศ
เกี ย รติย ศชื่ อ เสี ย งใดๆ บทบัญ ญัติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนูญ รั ฐ สภา
สหภาพแรงงาน คณะรั ฐ มนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หนังสือพิมพ์ ต่างๆ และผู้พิพากษาด้ วยกันเอง เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนผู้มีอรรถคดี และยังเป็ นไปตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ (Separation of Powers)
ซึง่ เป็ นหลักประกันเสรี ภาพของความเป็ นอิสระของผู้พิพากษาจากฝ่ ายบริหาร 86
หลัก ความเป็ นอิ ส ระและความเป็ นกลางของผู้ พิ พ ากษามี ม าตัง้ แต่ ส มัย โบราณ 87
แต่หลังจากการรวมตัวกันเป็ นรัฐต่างๆ ในทวีปยุโรปหลักการนี ้ได้ เกิดขึ ้นก่อนในอังกฤษช่วงศตวรรษ
ที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้ า James ที่ 1 โดยมีการแสดงความเห็นอย่างกล้ าหาญของ Sir Edward Coke
ประธานศาลสูงด้ วยการปฏิเสธการกราบทูลพระเจ้ า James ที่ 1 ว่าจะพิพากษาคดีอย่างไร โดยเห็นว่า
สมบัติ พฤฒิพงศภัค, “สิทธิ มนุษยชนกับการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย,”
ศาลยุตธิ รรมปริ ทศั น์, ฉบับที่ 1, ปี ที่ 1, น.39-41 (มกราคม 2549).
84
Mauro Cappelletti, “Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation:
Comparative Constitutional, International, and Social Trends,” Stanford Law Review, 5, 25,
p.652 (May 1973).
85
Alfred Denning, What next in the Law, (London: Butter Worths, 1982),
pp.309-330.
86
Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, supra note 21, p.652.
87
H.G. Hanbury, English Court of Law, 4th ed., (New York: Oxford University
Press), p.1.
83
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พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ม่ มี อํ า นาจในการพิ พ ากษาอรรถคดี เ พราะพระองค์ ไ ม่ ร้ ู กฎหมาย 88
แม้
พระมหากษัตริ ย์จะอยู่เหนือทุกคนแต่พระองค์ก็อยู่ภายใต้ พระผู้เป็ นเจ้ าและกฎหมาย 89 อันแสดงถึง
ความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษาของศาลอังกฤษ จากนันแนวคิ
้
ดและหลักการนี ้ก็มี
ผลต่อวิวฒ
ั นาการ
ของความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษาในประเทศต่างๆ 90
การที่ผ้ พู ิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยปราศจากแรงกดกันใดๆ
จะทําให้ สาธารณชนเชื่อถื อศาลว่าจะได้ รับความเป็ นธรรมและจะนําคดีมาสู่ศาลแทนที่จะหันไปใช้
วิธีการนอกกฎหมาย และยังมีผลต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ โดยผู้ที่อยู่
ในภาคเศรษฐกิจและการเมืองก็ต้องการความเชื่อมัน่ จากศาลว่าจะสามารถวินิจฉัยสิทธิหน้ าที่ และ
ความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ ด้ วยการให้ เหตุ ผ ลในการตัด สิ น เมื่ อ ศาลมี
ความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางและปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายแล้ ว คําพิพากษาก็ จะเป็ นสิ่งที่
คาดหมายได้ เ พราะได้ ตัด สิ น ตามกฎหมายและปราศจากอคติทัง้ ในข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมาย
การคาดหมายได้ นีจ้ ะทําให้ ผ้ ูที่อยู่ในภาคเศรษฐกิ จและการเมืองสามารถวางแผนการปฏิบตั ิตนได้
อันจะนําไปสูค่ วามเจริ ญมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ 91
ความเป็ นอิ ส ระและความเป็ นกลางของผู้ พิ พ ากษาจะเกี่ ย วพั น กั บ คุ ณ ภาพ
ของกระบวนพิจ ารณา
โดยการเข้ า ถึงกระบวนการยุติธรรมจะด้ อยประสิท ธิ ผลหากคุณภาพ
ของกระบวนการยุตธิ รรมไม่ได้ รับการประกัน 92
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Roscoe Pound, The Spirit of The Common Law, (Boston: Marshall Jones,
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ดังนัน้ หลักความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษาจึงได้ รับการประกันและ
รับรู้ในระดับสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human
Rights/UDHR) ข้ อ 10 ที่บญ
ั ญัติว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างบริ บรู ณ์ในอันที่จะได้ รับการ
พิจารณาอย่างเป็ นธรรมและเปิ ดเผยโดยศาลที่มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลางในการวินิจฉัยชีข้ าด
สิทธิและหน้ าที่ของตน และการกระทําผิดอาญาใดๆ ที่ตนถูกกล่าวหา และอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human Rights/EUCHR) ข้ อ 6 (1) ซึง่ กําหนดว่า
ในการวินิจฉัยชี ้ขาดสิทธิและหน้ าที่ของตนและการกระทําผิดอาญาใดๆ ที่ตนถูกกล่าวหา บุคคลทุกคน
มีสิทธิ ที่จะได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรมและเปิ ดเผยภายในระยะเวลาอันสมควรโดยศาลที่ มี
ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางซึง่ ได้ รับการแต่งตังตามกฎหมาย
้
นอกจากนัน้ หลักการขัน้ พืน้ ฐานว่าด้ วยความเป็ นอิสระของผู้พิพากษาแห่งองค์ การ
สหประชาชาติ (UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary) ยังได้ กําหนด
มาตรฐานสากลของความเป็ นอิสระของผู้พิพากษาไว้ ดังนี ้
1. ความเป็ นอิสระของผู้พิพากษาจะต้ องได้ รับการประกันจากรัฐ และได้ รับการบัญญัติ
ไว้ ในรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายของรัฐ และเป็ นหน้ าที่ของทุกรัฐบาลและสถาบันอื่นๆ จะต้ องเคารพและ
ธํารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นอิสระของผู้พิพากษา
2. ศาลจะต้ องตัดสินคดีตา่ งๆ ด้ วยความเป็ นกลางบนพื ้นฐานของข้ อเท็จจริ งซึง่ สอดคล้ อง
กับกฎหมาย โดยปราศจากข้ อจํากัด อิทธิพล การชักจูง แรงกดดัน การบังคับข่มขู่ หรื อการแทรกแซง
ต่างๆ โดยไม่เหมาะสมทังทางตรงและทางอ้
้
อมจากภาคส่วนใดหรื อเหตุผลใด
3. ศาลจะต้ องมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทงปวงที
ั้
่อยูภ่ ายในเขตอํานาจ และมีอํานาจ
แต่เพียงผู้เดียวที่จะวินิจฉัยว่าคดีที่ขึ ้นมาสูศ่ าลนันอยู
้ ใ่ นเขตอํานาจศาลตามที่กฎหมายกําหนดหรื อไม่
4. จะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการศาลในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อปราศจากเหตุผล
รวมทัง้ การแก้ ไขคําพิพากษาของศาล แต่หลักดังกล่าวจะต้ องไม่เสื่อมเสียต่อกระบวนการทบทวน
ของศาล หรื อต่อการที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจจะบรรเทาโทษหรื อลดโทษตามที่ศาลกําหนด
5. บุคคลทุกคนจะต้ องมีสิทธิในการได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาลธรรมดาซึง่ ได้ จดั ตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ การจัดตังศาลขึ
้
้นใหม่เป็ นการเฉพาะเพื่อพิจารณาคดีแทนศาลที่มีอยู่
ตามกฎหมายสําหรับพิจารณาคดีนนจะกระทํ
ั้
ามิได้
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6. หลักความเป็ นอิสระของผู้พิพากษาให้ สิทธิ และกํ าหนดให้ ศาลต้ องทําให้ แน่ใจว่า
กระบวนพิจารณาของศาลจะดําเนินไปอย่างเป็ นธรรมและสิทธิของคูค่ วามจะได้ รับการเคารพ
7. เป็ นพันธกรณีของรัฐสมาชิกที่จะจัดให้ มีทรัพยากรต่างๆ ที่เพียงพอในการทําให้ ศาล
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเหมาะสม
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น และการเข้ าสมาคม
8. เพื่อให้ สอดคล้ องกับปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ผู้พิพากษาก็เช่นเดียวกับ
พลเมืองอื่ นๆ ที่ มีสิทธิ เสรี ภาพในการแสดงออก ความเชื่อ การเข้ าสมาคม และการเข้ าร่ วมชุมนุม
อย่างไรก็ตาม การจะใช้ สิทธิเช่นนี ้ผู้พิพากษาจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างสมํ่าเสมอในลักษณะขอ
การธํารงไว้ ซงึ่ ศักดิศ์ รี ของสถาบันตุลาการ ตลอดจนความเป็ นกลางและความเป็ นอิสระของผู้พิพากษา
9. ผู้พิพากษามีอิสระในการจัดตังและเข้
้
าร่ วมสมาคมของผู้พิพากษาและองค์กรอื่นๆ
เพื่อรักษาประโยชน์ ส่งเสริ มการฝึ กอบรมทางวิชาชีพ และปกป้องความเป็ นอิสระของตน
คุณสมบัติ การคัดเลือก และการฝึ กอบรม
10.
บุค คลซึ่ง ได้ รั บ การคัดเลื อกให้ เ ข้ า สู่ส ถาบัน ตุล าการจะต้ อ งมี ความซื่ อสัต ย์
มีความสามารถ ได้ รับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสม และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนด
วิธีการใดๆ ในการคัดเลือกผู้พิพากษาจะต้ องมีมาตรการป้องกันการแต่งตังเข้
้ าสู่ตําแหน่งด้ วยมูลเหตุ
จูงใจที่มิชอบ ในการคัดเลือกผู้พิพากษาจะต้ องไม่มีการเลือกปฏิบตั ิด้วยเหตุเรื่ อง เชื ้อชาติ สีผิว เพศ
ศาสนา การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและความคิดเห็นอื่นๆ สัญชาติ ทรัพย์สิน การเกิด
หรื อสถานะ เว้ นแต่ข้อกําหนดที่ว่าผู้สมัครต้ องมีสญ
ั ชาติของประเทศที่เกี่ยวข้ องไม่ให้ ถือว่าเป็ นการ
เลือกปฏิบตั ิ
เงื่อนไขของการปฏิบตั หิ น้ าที่และการดํารงตําแหน่ง
11. วาระการดํารงตําแหน่ง ความเป็ นอิสระ ความปลอดภัย ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
เงื่อนไขของการปฏิบตั ิหน้ าที่ บํานาญ และการเกษี ยณอายุของผู้พิพากษา จะต้ องได้ รับการรับรอง
อย่างเพียงพอตามกฎหมาย
12. ผู้พิพากษาไม่ว่าจะได้ รับการแต่งตังหรื
้ อเลือกตังจะต้
้ องได้ รับหลักประกันในการดํารง
ตําแหน่งจนกว่าจะถึงกําหนดการเกษียณอายุหรื อครบวาระการดํารงตําแหน่ง
13. ระบบการเลื่อนตําแหน่งของผู้พิพากษาจะต้ องอยู่บนพืน้ ฐานของปั จจัยต่างๆ
ที่เป็ นภาวะวิสยั โดยเฉพาะเรื่ องความสามารถ ความซื่อสัตย์ และประสบการณ์
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14. การจ่ายสํานวนแก่ผ้ ูพิพากษาในศาลใดๆ ซึ่งผู้พิพากษานัน้ ดํารงตําแหน่งอยู่
เป็ นกิจการภายในของการบริหารงานในศาลนันๆ
้
ความลับและความคุ้มกันในวิชาชีพ
15. ศาลต้ องรักษาความลับในวิชาชีพเกี่ยวกับการปรึกษาหารื อและข้ อมูลที่เป็ นความลับ
ซึง่ ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ นอกเหนือจากกระบวนพิจารณาโดยเปิ ดเผย และต้ องไม่ถกู บังคับให้
เบิกความในเรื่ องดังกล่าว
16. โดยไม่กระทบถึงกระบวนการทางวินยั หรื อสิทธิใดๆ ในการอุทธรณ์ หรื อการชดใช้
ค่ า เสี ย หายจากรั ฐ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ กฎหมายภายใน ผู้ พิ พ ากษาควรได้ รั บ ความคุ้ มกั น จาก
การถูกดําเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรี ยกเงินค่าเสียหายจากการกระทําหรื อละเว้ นการกระทําที่ไม่เหมาะสม
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ในทางตุลาการ
วินยั การพักงาน และการปลดออกจากตําแหน่ง
17. การกล่าวหาหรื อการร้ องเรี ยนผู้พิพากษาเกี่ ยวกับอํานาจในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ทางตุลาการและทางวิชาชี พจะต้ องดําเนินการโดยรวดเร็ วและเป็ นธรรมภายใต้ กระบวนพิจารณา
ที่เหมาะสม ผู้พิพากษามี สิทธิ ที่จะได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรม การตรวจสอบเรื่ องราวต่างๆ
ในชันต้
้ นจะต้ องเก็บเป็ นความลับ เว้ นแต่จะได้ รับการร้ องขอโดยผู้พิพากษานัน้
18.
ผู้พิ พ ากษาจะต้ อ งถูก พัก งานหรื อถูก ปลดออกจากตํ า แหน่ ง ด้ ว ยเหตุผลของ
การไร้ ความสามารถหรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที่เท่านัน้
19. กระบวนพิจารณาทังหมดที
้
่เกี่ยวกับวินยั การพักงาน หรื อการปลดออกจากตําแหน่ง
จะต้ องได้ รับการกําหนดให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานของประมวลจริ ยธรรมตุลาการ
20. คําวินิจฉัยในกระบวนพิจารณาทางวินยั การพักงาน หรื อการปลดออกจากตําแหน่ง
จะต้ องอยูภ่ ายใต้ การทบทวนอย่างเป็ นอิสระ แต่หลักการนี ้ไม่อาจใช้ ได้ กบั คําตัดสินของศาลสูงสุด และ
การถูกถอดถอนโดยฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รื อกระบวนพิจารณาที่คล้ ายคลึงกัน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายของหลายประเทศก็ได้ ให้ การรับรองหลักความเป็ นอิสระและ
ความเป็ นกลางของผู้พิพากษาไว้ เช่น ในอังกฤษ Constitutional Reform Act 2005 มาตรา 3 (1) 93
Article 3 Guarantee of continued judicial independence (1) “The Lord
Chancellor, other Ministers of the Crown and all with responsibility for matters relating to the
93
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กําหนดให้ Lord Chancellor และ Ministers of the Crown และผู้รับผิดชอบทังหมดในเรื
้
่ องที่เกี่ยวกับ
งานศาลหรื อการบริหารงานยุตธิ รรม จําต้ องยึดถือความต่อเนื่องของความเป็ นอิสระของศาล
ในเยอรมนี Basic Law for the Federal Republic of Germany มาตรา 97 (ความเป็ น
อิสระของศาล) 94 บัญญัติว่า “(1) ผู้พิพากษาต้ องเป็ นอิสระและอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายเท่านัน้
(2) ผู้พิพากษาที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งเต็มเวลาเป็ นการถาวรอาจถูกปลดออกจากตําแหน่ง
ตลอดไปหรื อเป็ นการชัว่ คราว หรื อถูกโยกย้ าย หรื อให้ ออกจากราชการ ก่อนกําหนดเวลาในการดํารง
ตําแหน่งได้ โดยคําพิพากษาของศาลและเหตุและเรื่ องตามที่กฎหมายกําหนดเท่านัน้ กฎหมายอาจ
กําหนดการเกษี ยณอายุของผู้พิพากษาซึง่ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งตลอดชีพได้ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของศาลหรื อเขตศาล ผู้พิพากษาอาจถูกโยกย้ ายไปยังอีกศาลหนึ่งหรื ออาจถูก
ปลดออกจากตําแหน่งได้ โดยยังคงได้ รับเงินเดือนเต็มจํานวน” และ The German Judiciary Act,
19 April 1972, Fourth Chapter, Independence of the judiciary มาตรา 25 หลักการพื ้นฐาน 95
บัญญัตวิ า่ “ผู้พิพากษาต้ องเป็ นอิสระและอยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายเท่านัน”
้

judiciary or otherwise to the administration of justice must uphold the continued
independence of the judiciary.”
94
Article 97 [Judicial independence]
(1) Judges shall be independent and subject only to the law.
(2) Judges appointed permanently to full-time positions may be involuntarily
dismissed, permanently or temporarily suspended, transferred or retired before
the expiration of their term of office only by virtue of judicial decision and only for
the reasons and in the manner specified by the laws. The legislature may set age limits for
the retirement of judges appointed for life. In the event of changes in the structure of courts
or in their districts, judges may be transferred to another court or removed from office,
provided they retain their full salary.
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Section 25 Basic principle “A judge shall be independent and subject only to
the law.”
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ในฝรั่งเศส Constitution of France, October 4, 1958 The Title VIII on Judicial
Authority มาตรา 64 96 บัญญัติว่า “ประธานาธิบดีต้องเป็ นผู้รับประกันความเป็ นอิสระของอํานาจ
ตุลาการ ประธานาธิบดีต้องได้ รับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการตุลาการ รัฐบัญญัตวิ า่ ด้ วยการจัดตัง้
ศาลต้ องกําหนดสถานะของบุคคลากรศาล และผู้พิพากษาไม่อาจถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งได้ ”
ในญี่ปนุ่ The Constitution of Japan, Nov. 3, 1946 Chapter VI Judiciary
มาตรา 76 97 บัญญัติว่า “อํานาจตุลาการทัง้ หมดถูกใช้ โดยศาลฎีกาและศาลลําดับชัน้ รองลงมา
ที่ได้ จดั ตังขึ
้ ้นโดยกฎหมาย การจัดตังศาลพิ
้
เศษ หรื อองค์กรหรื อหน่วยงานของรัฐที่ใช้ อํานาจสูงสุด
ทางตุลาการไม่อาจกระทําได้ ผู้พิพากษาทุกคนมีอิสระในการใช้ ดลุ พินิจและต้ องอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญ
นี ้และกฎหมายเท่านัน”
้
ส่วนในประเทศไทย หลักความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษากําหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2550 มาตรา 197 โดยบัญญัติว่า “การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเป็ นอํานาจของศาลซึง่ ต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริ ย์ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีให้ เป็ นไปโดยถูกต้ อง รวดเร็ วและเป็ นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การโยกย้ าย
ผู้พิ พ ากษาและตุล าการโดยไม่ได้ รับความยิน ยอมจากผู้พิพ ากษาและตุล าการนัน้ จะกระทํ า มิไ ด้
เว้ นแต่เป็ นการโยกย้ ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็ นการเลื่อนตําแหน่งให้ สงู ขึ ้น เป็ นกรณีที่
อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินยั หรื อตกเป็ นจําเลยในคดีอาญา เป็ นกรณีที่กระทบกระเทือนต่อ
Article 64 “The President of the Republic shall be the guarantor of
the independence of the judicial authority. He shall be assisted by the High Council of
the Judiciary. An institutional Act shall determine the regulations governing
the members of the judiciary. Judges shall be irremovable.”
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Article 76 “The whole judicial power is vested in a Supreme Court and
in such inferior courts as are established by law. No extraordinary tribunal shall be
established, nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
All judges shall be independent in the exercise of their conscience and shall be bound only
by this Constitution and the laws.”
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ความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรื อมีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจําเป็ นอื่นอันไม่อาจก้ าวล่วงได้
ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ตลอดจนได้ มีการกําหนดมาตรการต่างๆ ขึ ้นเพื่อเป็ นหลักประกัน
ในความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษา เช่น
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 198 กําหนดให้ บรรดาศาล
ทังหลายจะตั
้
งขึ
้ ้นได้ ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ การตังศาลขึ
้
้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง
หรื อคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษา
คดีนนั ้ จะกระทํามิได้ การบัญญัติกฎหมายให้ มีผลเป็ นการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้ วยธรรมนูญศาลหรื อวิธีพิจารณาเพื่อใช้ แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได้ มาตรา 220
บัญญัติให้ การแต่งตังและการให้
้
ผ้ พู ิพากษาในศาลยุติธรรมพ้ นจากตําแหน่งต้ องได้ รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก่อน แล้ วจึงนําความกราบบังคมทูล การเลื่อนตําแหน่ง
การเลื่ อ นเงิ น เดื อน
และการลงโทษผู้พิ พ ากษาในศาลยุติธ รรมต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็ นการให้ หลักประกันความเป็ นอิสระและความเป็ นกลาง
ของผู้พิพากษาโดยองค์ภายในของศาลยุติธรรม และมาตรา 222 กําหนดว่า ศาลยุติธรรม
มีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็ นอิสระโดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็ นผู้บงั คับบัญชา
ขึ ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา การแต่งตังเลขาธิ
้
การสํานักงานศาลยุติธรรม ต้ องมาจากการเสนอของ
ประธานศาลฎีกาและได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนิน
การอื่น ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการขจัดปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
จากแทรกแซงการทําหน้ าที่ของศาลโดยกระทรวงยุตธิ รรมซึง่ สังกัดฝ่ ายบริหาร
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก็มีบทบัญญัติเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระและ
ความเป็ นกลางของผู้พิพากษา เช่น ตามมาตรา 11 กําหนดให้ คคู่ วามที่ฟ้องคดีคดั ค้ านผู้พิพากษาได้
หากเห็นว่าผู้พิพากษาไม่เป็ นอิสระและไม่เป็ นกลาง โดยผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดในศาลนัน้ อาจถูก
คัดค้ านได้ ในเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี ้ คือ ถ้ าผู้พิพากษานันมี
้ ผลประโยชน์ได้ เสียเกี่ยวข้ องอยู่ในคดีนนั ้
ถ้ าเป็ นญาติเกี่ยวข้ องกับคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งโดยเป็ นบุพการี หรื อผู้สืบสันดานไม่ว่าชันใด
้
ๆ หรื อ
เป็ นพี่น้องหรื อลูกพี่ลูกน้ องนับได้ เพียงภายในสามชัน้
หรื อเป็ นญาติเกี่ ยวพันทางแต่งงานนับได้
เพียงสองชัน้ ถ้ าเป็ นผู้ที่ได้ ถูกอ้ างเป็ นพยานโดยที่ได้ ร้ ู ได้ เห็นเหตุการณ์ หรื อโดยเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
มีความรู้ เป็ นพิเศษเกี่ยวข้ องกับคดีนนั ้ ถ้ าได้ เป็ นหรื อเป็ นผู้แทนโดยชอบธรรมหรื อผู้แทนหรื อได้ เป็ น
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ทนายความของคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมาแล้ ว ถ้ าได้ เป็ นผู้พิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนัน้
ในศาลอื่นมาแล้ วหรื อเป็ นอนุญาโตตุลาการมาแล้ ว ถ้ ามีคดีอีกเรื่ องหนึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา
ซึง่ ผู้พิพากษานันเอง
้
หรื อภริ ยาหรื อญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ ้นไปหรื อตรงลงมาของผู้พิพากษานัน้
ฝ่ ายหนึ่งพิพาทกับคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อภริ ยา หรื อญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึน้ ไปหรื อ
ตรงลงมาของคูค่ วามฝ่ ายนัน้ อีกฝ่ ายหนึง่ และถ้ าผู้พิพากษานันเป็
้ นเจ้ าหนี ้หรื อลูกหนี ้ หรื อเป็ นนายจ้ าง
ของคูค่ วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ และมาตรา 12 ระบุวา่ เมื่อศาลใดมีผ้ พู ิพากษาแต่เพียงคนเดียว ผู้พพิ ากษา
นันอาจถู
้
กคัดค้ านด้ วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กําหนดไว้ ในมาตราก่อนนันได้
้
หรื อด้ วยเหตุประการอื่น
อันมีสภาพร้ ายแรงซึง่ อาจทําให้ การพิจารณาหรื อพิพากษาคดีเสียความยุตธิ รรมไป
-ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการ ยังได้ กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเป็ นอิสระ
และความเป็ นกลางของผู้พิพากษาไว้ ด้วย เช่น หมวด1 อุดมการณ์ของผู้พิพากษา ข้ อ 1 บัญญัติว่า
“หน้ าที่สําคัญของผู้พิพากษา คือ การประสาทความยุติธรรมแก่ผ้ ูมีอรรถคดีซึ่งจักต้ องปฏิบตั ิ
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เที่ยงธรรม ถูกต้ องตามกฎหมาย และนิติประเพณีทงจั
ั ้ กต้ องแสดงให้ เป็ น
ที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนด้ วยว่าตนปฏิบตั ิเช่นนี ้อย่างเคร่งครัดครบถ้ วน เพื่อการนี ้ผู้พิพากษาจักต้ อง
ยึดมัน่ ในความเป็ นอิสระของตนและเทิดทูนไว้ ซงึ่ เกียรติศกั ดิแ์ ห่งสถาบันตุลาการ”
หลักความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษามีลกั ษณะที่อาจแบ่งออกได้ ดังนี ้
98

(1) ความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษาที่มีตอ่ รัฐ
ศาลไม่ต้องรับฟั งคําสัง่ จากองค์กรอื่นๆ ของรัฐในการใช้ และตีความกฎหมาย หลักการ
แบ่งแยกอํานาจเป็ นหลักประกันความเป็ นอิสระของศาลจากอํานาจนิติบญ
ั ญัติและอํานาจบริ หาร
โดยฝ่ ายนิ ติ บัญ ญัติ แ ละฝ่ ายบริ ห ารไม่ มี อํ า นาจสั่ง ศาลว่ า จะต้ อ งพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี อ ย่ า งไร
และไม่มีอํานาจสัง่ ยกเลิกหรื อแก้ ไขคําพิพากษาของศาลด้ วย แต่ไม่ครอบคลุมถึงการให้ บริ การและ

เป็ นลักษณะที่ปรากฏในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ซงึ่ ได้ มีการอธิบายโดยศาสตราจารย์
Eichenberger อ้ างใน วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพน
ั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฏี
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2549),
น.140-144.
98
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การบริ หารจัดการของศาล เช่น กําหนดเวลาเปิ ดทําการของศาลซึ่งอาจอยู่ในการควบคุมดูแลของ
ฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ ายบริ หารได้
(2) ความเป็ นอิสระความเป็ นกลางของผู้พิพากษาที่มีตอ่ คูค่ วาม
ศาลต้ องทํ าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็ นกลาง โดยให้ คู่ความแต่ละฝ่ าย
มีโอกาสในการต่อสู้คดี โดยต้ องรับฟั งการต่อสู้คดีและให้ หลักประกันแก่โจทก์และจําเลยว่าจะดําเนิน
กระบวนพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน
(3) ความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษาที่มีตอ่ สังคม
เนื่ อ งจากที่ มาของผู้พิ พ ากษาของประเทศต่า งๆ มี ห ลายวิธี ทัง้ การแต่ง ตัง้ โดยรั ฐ หรื อ
โดยการเลือ กตัง้ ความเป็ นอิ ส ระและความเป็ นกลางของผู้พิ พ ากษาจึง อาจถูก คุก คามหรื อ ได้ รั บ
ผลกระทบได้ รวมทัง้ การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลอาจถูกแทรกแซงจากหนังสือพิมพ์หรื อ
พรรคการเมื อ งได้ เ ช่ น กัน ผู้ร่ า งกฎหมายจึง มี ห น้ า ที่ ค้ ุม ครองผู้พิ พ ากษาในเรื่ อ งดัง กล่ า วเพื่ อ เป็ น
หลักประกันความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษา
(4) ความไม่เปลี่ยนแปลงสถานะของผู้พิพากษา
ผู้ร่างกฎหมายจะต้ องกํ าหนดหลักการให้ ผ้ ูพิพากษาไม่สามารถถูกให้ พ้นจากตําแหน่ง
ถูกพักราชการ หรื อถูกโยกย้ ายได้ โดยที่ผ้ ูพิพากษานัน้ ไม่ยินยอมด้ วย แต่ต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของ
การเกษียณอายุ การลงโทษทางวินยั หรื อการครบวาระในกรณีที่เป็ นผู้พิพากษาซึง่ มาจากการเลือกตัง้
(5) ความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษาที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน
รัฐควรให้ หลักประกันเรื่ องค่าตอบแทนของศาลอย่างเหมาะสมและยุติธรรม เนื่องจาก
ความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษาทางด้ านจิตใจหรื อส่วนตัวไม่อาจมีได้ หากศาล
ไม่มีความเป็ นอิสระทางการเงิน และหลักการนี ้ยังเป็ นเครื่ องป้องกันการคอรัปชัน่ อีกด้ วย
3.3 หลักความรั บผิดชอบของผ้ ูพพ
ิ ากษา
หลักความรับผิดชอบของผู้พิพากษา (Judicial Accountability) เป็ นหลักที่ต้องมีควบคู่
ไปกับหลักความเป็ นอิสระและความเป็ นกลาง แม้ ผ้ พู ิพากษาจะมีความเป็ นอิสระและความเป็ นกลาง
ในการทําหน้ าที่โดยปราศจากอิทธิพลหรื อการแทรกแซงใดๆ ก็ตาม แต่จําเป็ นต้ องมีหลักในการที่จะ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้พิพากษา 99 โดยผู้พิพากษาจะต้ องมีความรับผิดชอบในการ
Shimon Shetreet, Judges on Trial, (Amsterdam: North-Holland Publishing
Company, 1976), p.161.
99
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ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ การใช้ อํานาจเป็ นไปโดยชอบธรรม 100 อํานาจที่ปราศจากความรับผิดชอบเป็ นการ
ไม่สอดคล้ องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 101 และเป็ นไปตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
(Checks and Balances) โดยศาลซึง่ เป็ นผู้ใช้ อํานาจตุลาการจะต้ องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกับ
ฝ่ ายบริหารและฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตดิ ้ วย
อังกฤษเป็ นประเทศหนึ่งที่ได้ อธิ บายถึงความรับผิดชอบของผู้พิพากษาไว้ อย่างชัดเจน
ทังในแง่
้
ของตัวบุคคลและองค์กร โดยได้ แบ่งความรับผิดชอบของผู้พิพากษาซึง่ เป็ นตัวบุคคลออกเป็ น
4 รูปแบบ และความรับผิดชอบของศาลที่เป็ นองค์กรออกเป็ น 3 รูปแบบ กล่าวคือ 102
ความรับผิดชอบของผู้พิพากษามี 4 รูปแบบ ดังนี ้
1. ความรับผิดชอบต่อฝ่ ายบริหารหรื อรัฐบาล ผู้พิพากษาไม่ต้องรับผิดชอบต่อฝ่ ายบริหาร
หรื อรัฐบาลเป็ นการส่วนตัวจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ กล่าวคือ ไม่ต้องรับผิดชอบทัง้ โดยการลาออกหรื อ
โดยการเปิ ดให้ อภิปราย เพราะผู้พิพากษามีความคุ้มกันในกระทําการตามตําแหน่งหน้ าที่ซึ่งเป็ นไป
ตามหลั ก ความเป็ นอิ ส ระและความเป็ นกลางของผู้ พิ พ ากษา แต่ ไ ม่ ไ ด้ หมายความว่ า
Lord Chancellor ซึง่ มีตําแหน่งในฝ่ ายบริ หารด้ วยจะไม่มีบทบาทเกี่ยวกับกระบวนการร้ องเรี ยนและ
กระบวนการทางวินยั ของผู้พิพากษา หลักการขันพื
้ ้นฐานสําคัญที่พึงมีก็คือ Lord Chancellor และ
Lord Chief Justice ต้ องเห็นพ้ องกันกับผู้พิพากษาว่าต้ องถูกให้ พ้นจากตําแหน่ง หรื อถูกลงโทษ
ทางวินัยในทางใดทางหนึ่ง บทบาทดังกล่าวจะทํ าให้ แน่ใจว่าความเป็ นอิสระและความเป็ นกลาง
ของผู้พิพากษาจะไม่ถกู ละเมิดโดยไม่สมควรไม่วา่ โดยฝ่ ายบริ หารหรื อผู้พิพากษาด้ วยกันเอง
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วิษณุ เครื องาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสวงการพิมพ์,

2523), น.294.
Mauro Cappelletti, “Who Watches the Watchmen? A Comparative Study on
Judicial Responsibility,” The American Journal of Comparative Law, 1, 31, p.5 (Winter,
1983).
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Judiciary of England and Wales, The Accountability of the Judiciary,
http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/ Documents/Guidance/ accountability.pdf.
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2. ความรับผิดชอบต่อฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติหรื อรัฐสภา ผู้พิพากษาศาลสูง (The High Court)
และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal) อาจถูกถอนได้ โดยรัฐสภาตามที่บญ
ั ญัติ
ไว้ ใน Act of Settlement แต่ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ บทบัญญัติดงั กล่าวในประวัติศาสตร์ สมัยใหม่
โดยจะมีความรับผิดชอบในรูปแบบอื่นภายใต้ บงั คับของกฎเกณฑ์ที่เรี ยกว่า The Sub Judice Rule คือ
ปกป้ องการวิ พ ากษ์ วิ จารณ์ ค ดี ที่ กํ า ลัง พิ จ ารณาอยู่ โดยคํ า พิ พ ากษาหรื อ การประพฤติป ฏิบัติข อง
ผู้พิพ ากษาอาจถูก กล่าวถึ งในการอภิปรายถกเถี ย งในสภาได้ อย่างไรก็ ต าม ไม่ได้ หมายความว่า
ผู้พิพากษาจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อสภาในคําพิพากษาคดีใดโดยเฉพาะ แต่สภาอาจออกกฎหมาย
เพื่อให้ มีผลเป็ นการกลับคําพิพากษาได้ นอกจากนัน้ ผู้พิพากษาอาจถูกเชิ ญไปให้ พยานหลักฐาน
แก่คณะกรรมาธิการได้ หากเข้ าหลักเกณฑ์ของคําสัง่ คณะกรรมาธิการหรื อคณะอนุคณะกรรมาธิการ
มีอํานาจสัง่ เรี ยกบุคคล เอกสาร และบันทึกที่เกี่ยวข้ องได้ ในปั จจุบนั ผู้พิพากษาที่ถกู ร้ องขอจะไปหรือไม่
ขึ น้ อยู่ กับ ความสมัค รใจภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บแบบแผนที่ ล ะเอี ย ดถี่ ถ้ วนเพื่ อ ปกป้ อง
การให้ ความเห็นในเรื่ องที่ไม่อาจร้ องขอได้ โดยคณะกรรมาธิการสภาก็ให้ ความเคารพในหลักเกณฑ์
ส่ว นเรื่ องที่ ต้ อ งห้ า มมิ ให้ ไ ม่ร้ องขอ เช่ น นโยบายรั ฐ บาล
และระเบี ย บแบบแผนดัง กล่า วนัน้
คดี ข องบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วพั น กั บ ผู้ พิ พ ากษาคนนั น้ หรื อ ผู้ พิ พ ากษาคนอื่ น หรื อ
การปฏิบัติงานเฉพาะของเจ้ าหน้ าที่ ศาล นักการเมือง และบุคคลสาธารณะ และเจตนารมณ์
ความหมาย หรื อผลของบทบัญญัตกิ ฎหมาย
3. ความรับผิดชอบภายในต่อศาลยุติธรรม โดยคําพิพากษาอยู่ภายใต้ บงั คับหลักเกณฑ์
เรื่ องการอุทธรณ์ ผู้พิพากษาต้ องรับผิดชอบในสํานวนคดีที่ได้ รับ รับผิดชอบต่อผู้พิพากษาที่อาวุโสกว่า
หรื อ ผู้พิ พ ากษาที่ มี ตํ า แหน่ ง รั บ ผิ ด ชอบ และต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมตุล าการ
ผู้พิพากษาต้ องไม่บอกว่าจะตัดสินคดีอย่างไร ลําดับและการแจกจ่ายสํานวนต้ องถูกออกแบบ
ให้ แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาจากผู้พิพากษาที่เหมาะสม และระบบศาลจะต้ องได้ รับการพัฒนา
อย่างเต็มประสิทธิ ภาพด้ วยทรัพยากรที่ได้ จัดหาให้ โดยฝ่ ายบริ หารหรื อรัฐบาล และแม้ มาตรา 6
ของอนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนจะวางหลักการทัว่ ไปว่าผู้พิพากษาไม่อยู่ภายใต้ การบังคับ
บัญ ชาสั่ง การหรื อ การกดดัน จากผู้พิ พ ากษาอื่ น แต่ก็ มี ข้ อ จํ า กัด ในเรื่ อ งการดํ า เนิ น การทางวิ นัย
กับผู้พิพากษานันซึ
้ ง่ อาจกระทําได้
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4. ความรับผิดชอบภายนอกต่อสาธารณะ โดยกระบวนการปกติของศาลในการพิจารณา
พิ พ ากษาคดี ต้ อ งกระทํ า โดยเปิ ดเผย คํ า พิ พ ากษาจํ า ต้ อ งให้ เหตุผ ลในการตัด สิ น และสามารถ
ถูกวิพากษ์ วิจารณ์จากภาคส่วนต่างๆ ได้ โดยเฉพาะสื่อมวลชนและสังคมโดยรวม ส่วนคําพิพากษา
ที่ผิดพลาดก็อาจอุทธรณ์ไปยังศาลสูงเพื่อให้ แก้ ไขได้ และการแก้ ไขคําพิพากษาโดยศาลสูงต้ องกระทํา
โดยเปิ ดเผยและมีเหตุผลในการวินิจฉัยเช่นเดียวกัน
ความรับผิดชอบของผู้พิพากษาทัง้ 4 รู ปแบบดังกล่าวนัน้ มีความทับซ้ อนกันอยู่ เช่น
กระบวนการอุทธรณ์ คําพิพากษาและกระบวนการร้ องเรี ยนอาจเป็ นทังความรั
้
บผิดชอบภายในและ
ความรั บ ผิ ด ชอบภายนอกโดยเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ และการให้ พยานหลัก ฐาน
แก่คณะกรรมาธิการของฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติก็เป็ นความรับผิดชอบของผู้พิพากษาโดยตรงต่อรัฐสภาและ
เป็ นความรับผิดชอบโดยทางอ้ อมต่อสาธารณะด้ วย
นอกจากนัน้ ยังมีข้อจํากัดในเรื่ องความรับผิดชอบของผู้พิพากษาทัง้ 4 รู ปแบบและ
แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวด้ วย ซึ่งเดิมผู้พิพากษาสามารถถูกให้ พ้นจากตําแหน่งได้ หากไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่หรื อกระทําผิดจริ ยธรรมตุลาการเมื่อ Lord Chancellor ในฐานะหัวหน้ าฝ่ ายตุลาการใช้ อํานาจ
ในการให้ ผ้ พู ิพากษา The Circuit and District Benches พ้ นจากตําแหน่งได้ แต่ในปี ค.ศ.2003
กฎหมายได้ แก้ ไขว่าจะกระทําเช่นนันได้
้ เมื่อ Lord Chief Justice เห็นชอบด้ วย และ Lord Chief
Justice
อาจสั่ง พัก ราชการผู้พิ พ ากษาเมื่ อ เข้ า หลัก เกณฑ์ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดเท่ า นัน้
ส่วนผู้พิ พากษาศาลสูงและผู้พิ พ ากษาศาลอุท ธรณ์ จะมี ความคุ้ม กัน โดยเด็ดขาดจากความรั บผิด
ทางแพ่งเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยสุจริ ต แต่ผ้ พู ิพากษา The Circuit and District
Benches ซึ่งมีเขตอํานาจจํากัดนัน้ จะแตกต่างไปเพราะอาจมีความรับผิดทางละเมิดในบางกรณี
สําหรับการกระทําที่เกินขอบเขตอํานาจของตนและในการดําเนินกระบวนพิจารณา และความคุ้มกันนี ้
ยังขยายไปถึงการดําเนินการทางศาล (Judicial Acts) ของเจ้ าหน้ าที่ศาลด้ วย แต่จะไม่รวมถึง
การกระทําทางปกครอง (Administrative Acts)
ความรับผิดชอบของศาลซึง่ เป็ นองค์กรมี 3 รูปแบบ ได้ แก่
1. ความรับผิดชอบต่อฝ่ ายบริ หารหรื อรัฐบาล หลักการและเหตุผลของความรับผิดชอบ
ของผู้พิพากษาที่เป็ นตัวบุคคลสามารถนํามาใช้ ได้ กบั กรณีความรับผิดชอบของศาลซึง่ เป็ นองค์กร
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2. ความรับผิดชอบต่อฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติหรื อรัฐสภาอาจปรากฎได้ หลายลักษณะ เช่น
กรณี ที่ มี ก ฎหมายของสหภาพยุโ รปได้ บัญ ญัติ ไ ว้ ใ นเรื่ อ งหนึ่ง รั ฐ สภาอาจแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม กฎหมาย
ซึ่งมีผลเป็ นการกลับคําพิพากษาของศาล หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ และตีความกฎหมายลายลักษณ์
อักษรหรื อหลักกฎหมาย Common Law ได้ ผู้พิพากษาอาจไปให้ พยานหลักฐานแก่คณะกรรมาธิการ
ในฐานะผู้มีอํานาจกระทําการแทนศาลโดยใช้ หลักเกณฑ์เดียวกับการไปให้ พยานหลักฐานกรณีที่เป็ น
ความรับผิดชอบของผู้พิพากษาซึ่งเป็ นตัวบุคคล และในปี ค.ศ.2006 ได้ มีการออกข้ อแนะนํา
The Guidance โดย The Judicial Executive Board (JEB) โดยกําหนดให้ ผ้ พู ิพากษาอาจไป
ปรากฏตัวในฐานะเป็ นผู้แทนศาลได้
และระบุว่าผู้พิพากษาควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่า
จะสามารถตอบคําถามเรื่ องที่เกี่ยวกับการบริหารงานยุตธิ รรมซึง่ อยูน่ อกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบ
ทางตุลาการได้ หรื อไม่ ขอบเขตความรับผิดชอบทางกฎหมายของศาลนีส้ ะท้ อนถึงความต้ องการ
ที่ จะคุ้มครองความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของศาล แม้ ว่าคณะกรรมาธิ การจะสามารถเชิญ
ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ซงึ่ มีความอาวุโสในตําแหน่งต่างๆ มาให้ พยานหลักฐานเป็ นการส่วนตัวได้
แต่ก็ยังขอให้ ผ้ ูมีอํานาจกระทํ าการแทนศาลมาให้ พยานหลักฐานในขอบเขตความรั บผิดชอบตาม
กฎหมายของศาลได้ ด้วย
การไปให้ พ ยานหลัก ฐานแก่ คณะกรรมาธิ การนัน้ รวมถึง การอภิ ป รายถกเถี ย งซึ่ง เป็ น
ความรับผิดชอบเบื ้องต้ นของศาลต่อสภา แต่ก็เป็ นความรับผิดชอบทางอ้ อมของศาลต่อสาธารณะด้ วย
และคณะกรรมาธิการสามารถจัดเวทีอภิปรายให้ แก่ Lord Chief Justice และผู้พิพากษาที่มีอาวุโส
คนอื่ น เพื่ อ อธิ บ ายหรื อ แสดงมุม มองด้ า นการบริ ห ารงานยุติ ธ รรมโดยทั่ว ไปหรื อ ที่ เ ห็ น ว่ า สมควร
จะกล่าวถึง อย่างไรก็ตาม การไปปรากฏตัวของผู้พิพากษาในลักษณะดังกล่าวมีค่อนข้ างน้ อย
โดยจะต้ องเป็ นเรื่ องที่สําคัญมากๆ หรื อเป็ นเรื่ องที่จําเป็ นและสมควรจริ งๆ เท่านัน้
3. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการวิพากษ์ วิจารณ์ในลักษณะเป็ นมิตรของพลเมือง
ของสังคม ความรับผิดชอบของศาลในรู ปแบบที่กล่าวมาแล้ วสามารถมองได้ ว่าเป็ นความรับผิดชอบ
โดยทางอ้ อมของศาลต่อสาธารณะ ส่วนความรับผิดชอบของศาลในรู ปแบบนีเ้ ป็ นลักษณะปกติ
ของกระบวนพิจารณาคดีและกระบวนการอุทธรณ์ คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล โดยที่ผลของ
คดีต่างๆ สามารถถูกวิพากษ์ วิจารณ์ได้ โดยหนังสือพิมพ์ คู่ความซึง่ มีส่วนได้ เสีย และนักวิจารณ์
นอกจากนัน้ ยังมีลกั ษณะความรับผิดชอบของศาลในการดําเนินการต่างๆ เช่น การให้ สมั ภาษณ์
ตัวแทนของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนประเภทอื่น การจัดทําเว็บไซด์ศาล รายงานประจําปี ของ
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ศาลต่างๆ รายงานที่ต้องส่งไปยังสมเด็จพระราชินีและรัฐสภา รายงานสถิติคดี และรายงานประจําปี
ของ The Office for Judicial Complaints (OJC) และ The Judicial Appointments and Conduct
Ombudsman (JACO) เกี่ยวกับการร้ องเรี ยนผู้พิพากษาตามปกติเรื่ องจริยธรรมส่วนตัวและเรื่ องอื่นๆ
กล่าวโดยสรุ ป ผู้พิพากษาจะอยู่ภายใต้ บงั คับของระบบความรับผิดชอบภายในที่เข้ มแข็ง
ในเรื่ อ งข้ อผิ ด พลาดทางกฎหมายและความประพฤติ ส่ ว นตัว และมี ค วามรั บ ผิ ด ต่ อ สาธารณะ
ในเรื่ องทั่วไปที่ คําพิพากษาต้ องเปิ ดเผยต่อสาธารณะและถูกวิพากษ์ วิจารณ์ ได้ โดยสื่อมวลชนและ
คู่ ค วามซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เสี ย และภาคส่ ว นของสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากคํ า พิ พ ากษานั น้
ส่วนความรับผิดชอบของศาลซึ่งเป็ นองค์กรก็จะคล้ ายคลึงกันในเรื่ องของคําพิพากษาในชัน้ ต้ นและ
ในชันอุ
้ ทธรณ์
ผู้พิพากษาที่เป็ นตัวบุคคลและศาลซึง่ เป็ นองค์กรต่างไม่ต้องมีความรับผิดต่อฝ่ ายบริ หาร
เพราะสิ่งนี เ้ ป็ นปฏิปักษ์ ต่อความเป็ นอิสระของผู้พิพากษาซึ่งเป็ นเงื่ อนไขความจําเป็ นที่ผ้ ูพิพากษา
จะต้ องมีในความรับผิดชอบหลักในการระงับข้ อพิพาทอย่างเป็ นธรรมและเป็ นกลาง ส่วนบทบาทของ
Lord Chancellor ในการพิจารณากระบวนการร้ องเรี ยนและวินยั ของผู้พิพากษาไม่เป็ นไปตาม
หลักการนี ้ เงื่อนไขที่ว่า Lord Chancellor และ Lord Chief Justice ต้ องเห็นพ้ องกันกับผู้พิพากษาว่า
จะต้ อ งถูก ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง หรื อ ถูก ลงโทษทางวิ นัย ในทางใดทางหนึ่ ง นัน้ จะทํ า ให้ แ น่ ใ จได้ ว่ า
ความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผู้พิพากษาจะไม่ถกู ละเมิดโดยไม่สมควรไม่ว่าโดยฝ่ ายบริ หาร
หรื อผู้พิพากษาด้ วยกันเอง
ผู้พิพากษาไม่ต้ องมี ความรั บผิดต่อรั ฐสภาในคํา ตัดสินของตนหรื อเรื่ องอื่นๆ ซึ่ง ไม่อยู่
ในขอบเขตความรับผิดชอบทางตุลาการ แต่อาจถูกเชิญไปให้ พยานหลักฐานแก่คณะกรรมาธิการสภา
ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับศาลได้ เรื่ องที่ผ้ พู ิพากษาไม่ควรตอบคําถามตามจะกําหนดไว้ ในข้ อแนะนํา
The Judicial Executive Board’s Guidance ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสต้ องมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภา
ผ่านกระบวนการถูกถอนถอนจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ ใน The Act of Settlement แต่ก็ไม่ปรากฏ
กรณีตวั อย่างในยุคปั จจุบนั อย่างไรก็ดี มีผ้ พู ิพากษาที่มีอาวุโสจํานวนเล็กน้ อยได้ ลาออกจากตําแหน่ง
หลังจากการวิพากษ์ วิจารณ์ของสาธารณะเกี่ยวกับการประพฤติตนซึง่ รวมถึงการทําคําพิพากษาล่าช้ า
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เมื่อผู้พิพากษาไปให้ พยานหลักฐานแก่คณะกรรมาธิ การสภาในฐานะเป็ นผู้แทนศาล
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการบริ หารงานยุติธรรมซึง่ สมควรจะให้ ความเห็นนัน้ เป็ นรู ปแบบความรับผิดชอบ
ของศาลต่อรัฐสภาและผ่านรัฐสภาไปยังสาธารณะ ทังนี
้ ้ คําถามที่ไม่ควรตอบได้ กําหนดไว้ ในข้ อแนะนํา
ดังกล่าว
ส่วนรายงานประจําปี เกี่ยวกับการดําเนินงานของศาลต่างๆ และรายงานที่ต้องส่งไปยัง
สมเด็จพระราชิ นีและรั ฐสภานัน้ เป็ นเครื่ องมือที่ มี คุณค่า สําหรั บการวิ พากษ์ วิจารณ์ จากภายนอก
เกี่ยวกับระบบศาลจึงเป็ นอีกรูปแบบหนึง่ ของความรับผิดชอบของการบริ หารงานยุตธิ รรมของศาล
รัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศอื่นๆ ก็กําหนดหลักความรับผิดชอบของผู้พิพากษา
ไว้ ด้วย เช่น
ในเยอรมนี The German Judiciary Act, 19 April 1972, Fourth Chapter,
Independence of the judiciary มาตรา 26 การควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานบัญญัติว่า
“ผู้พิพากษาจะต้ องอยู่ภายใต้ การควบคุมตรวจสอบเพียงเท่าที่ไม่เป็ นการเสื่อมเสียต่อความเป็ นอิสระ
ของตนเท่านัน้ การควบคุมตรวจสอบจะรวมถึงอํานาจในการตําหนิการปฏิบตั ิหน้ าที่ซงึ่ ไม่เหมาะสม
และตักเตือนให้ ใส่ใจต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสมและรวดเร็ วด้ วย และในกรณีที่ผ้ พู ิพากษา
เห็นว่ามาตรการในการควบคุมตรวจสอบใดเป็ นการเสื่อมเสียต่อความเป็ นอิสระของตน ศาลจะต้ อง
มีคําวินิจฉัยคําร้ องที่ได้ จดั ทําขึ ้นโดยผู้พิพากษานันให้
้ สอดคล้ องกับรัฐบัญญัตนิ ี ้”
นอกจากนัน้ ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนี มาตรา 839 ได้ กําหนดให้ ผ้ พู ิพากษาต้ อง
รับผิดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในกรณีที่ผ้ พู ิพากษานันได้
้ กระทําความผิดทางอาญาในการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ บัง คับ ใช้ ก ฎหมาย เช่ น การใช้ อํ า นาจโดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย หรื อ ในกรณี ที่ ผ้ ูพิ พ ากษา
ได้ กระทําความผิดทางแพ่งโดยบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่ถูกต้ องด้ วยความจงใจ ในกรณีดงั กล่าวแม้ ว่า
จะเป็ นความผิดโดยส่วนตัวของผู้พิพากษานันก็
้ ตาม ผู้ได้ รับความเสียหายก็ยงั ต้ องฟ้องรัฐให้ เป็ น
ผู้รับผิดชอบโดยรัฐสามารถที่จะฟ้องไล่เบี ้ยเอากับผู้พิพากษานันได้
้ ในกรณีที่ผ้ พู ิพากษานันได้
้ กระทํา
โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ดังนัน้
ผู้พิพากษาไม่ต้องรับผิดในกรณี ที่เป็ นเพียง
ความประมาทเลินเล่อธรรมดา เว้ นแต่เป็ นกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงรัฐอาจฟ้องไล่เบี ้ยได้
แต่สําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการบริ หารจัดการคดีแล้ ว ผู้พิพากษาจะต้ องรับผิดในความเสียหาย
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ที่เกิดขึ ้น เช่น การตัดสินคดีลา่ ช้ ากว่าปกติธรรมดาเป็ นอย่างมาก หรื อการตัดสินคดีผิดพลาดเนื่องจาก
การละเลยข้ อกฎหมายหรื อข้ อเท็จจริ งที่ได้ ปรากฏหรื อมีการชี ้แจงในสํานวนคดี 103
ในฝรั่งเศส เนื่องจาก Constitution of France, October 4, 1958 The Title XIII on
Judicial Authority มาตรา 64 บัญญัติว่า “ประธานาธิบดีต้องเป็ นผู้รับประกันความเป็ นอิสระของ
อํานาจตุลาการ” ดังนัน้ Title IX The High Court มาตรา 67 จึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของประธานาธิบดีไว้ ว่า ประธานาธิบดีจะไม่มีความรับผิดด้ วยเหตุของการปฏิบตั ิตาม
อํานาจหน้ าที่ภายใต้ บทบัญญัตมิ าตรา 53-2 และมาตรา 68 และตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
ประธานาธิ บ ดี ไ ม่ ต้ อ งไปเบิ ก ความต่ อ ศาลหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายบริ ห าร และไม่ ต้ อ งตกเป็ นจํ า เลย
ในกระบวนพิจารณาคดีแพ่งใดๆ และไม่ต้องตกอยู่ในมาตรการของการกล่าวหา การฟ้องคดี หรื อ
การสืบสวนสอบสวนใดๆ อายุความทังหลายจะต้
้
องสะดุดหยุดลงในช่วงเวลาของการดํารงตําแหน่ง
การฟ้ องคดีแ ละกระบวนพิ จารณาทัง้ หมดที่ มี ต่อ ประธานาธิ บดี อ าจดํ า เนิ น การต่อไปได้ ภายหลัง
1 เดือน นับแต่สิ ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง
ส่วนความรับผิดชอบของผู้พิพากษานัน้ รัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1933
ได้ กําหนดกระบวนพิจารณาเฉพาะที่เรี ยกว่า “La Prise á Partie” ให้ สิทธิในการฟ้ องคดีผ้ พู ิพากษา
ศาลยุติธรรมให้ รับผิดในกรณี ที่ได้ หลอกลวง โกงหรื อฉ้ อฉล ยักยอก หรื อกรณี ที่กระทําผิดต่อหน้ าที่
อย่างร้ ายแรงโดยต้ องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหาย หรื อในบางครัง้ ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะให้ ยกเลิก
คําพิพากษาที่ตดั สินโดยผิดพลาด ต่อมาหลักเกณฑ์ ดงั กล่าวได้ ถูกยกเลิกไม่ใช้ บงั คับกับผู้พิพากษา
อาชีพโดยรัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.1972 และฉบับลงวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.1977
ได้ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ ใ หม่ ใ ห้ รั ฐ เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึน้ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่
ผิ ด พลาดในกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง และทางอาญาซึ่ง เรี ย กว่ า “ความผิ ด ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ”
(Faute de Service) แต่ความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเฉพาะกรณีที่ผ้ พู ิพากษาหรื อองค์คณะ
ได้ กระทําความผิดที่ร้ายแรงหรื อเป็ นการกระทําที่เป็ นการปฏิเสธความยุติธรรม ดังนัน้ รัฐจึงไม่ต้อง
รั บผิ ดในความผิดเล็ก น้ อย กรณี ความผิดในการปฏิบัติหน้ าที่ ซึ่งเกิ ดจากความผิดเป็ นการส่วนตัว
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ของผู้พิพากษานันเอง
้
รัฐอาจฟ้องไล่เบี ้ยเอากับผู้พิพากษานันได้
้ โดยแผนกคดีแพ่งในศาลยุติธรรม
สูงสุดจะเป็ นผู้พิจารณาคดี 104
ในญี่ปนุ่ The Constitution of Japan, Nov. 3, 1946 มาตรา 78 บัญญัติว่า
“ผู้พิพากษาต้ องไม่ถกู ปลดออกจากตําแหน่ง เว้ นแต่โดยการถูกถอดถอนสาธารณะ หรื อการประกาศ
ของศาลว่ามีความเจ็บป่ วยทางจิตใจหรื อร่ างกายที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ได้ การดําเนินการ
ทางวินยั ต่อผู้พิพากษาไม่อาจกระทําได้ โดยองค์กรหรื อหน่วยงานฝ่ ายบริ หารใดๆ” ความรับผิดชอบของ
ผู้พิพากษาศาลญี่ปนจึ
ุ่ งอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์เรื่ องการถูกถอนถอนโดยฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ การไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ด้วยเหตุความเจ็บป่ วยไม่ว่าทางร่ างกายหรื อจิตใจ และการถูกดําเนินการทางวินัย
ภายในองค์กรศาลเอง นอกจากนัน้ มาตรา 82 ได้ กําหนดเรื่ องความรับผิดชอบของผู้พิพากษาเกี่ยวกับ
การดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีว่า “การสืบพยานและการพิพากษาคดีจะต้ องกระทําโดยเปิ ดเผย
ในกรณี ที่ ศาลโดยเสี ย งเอกฉัน ท์ พิเ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่า การดํ า เนิ น การโดยเปิ ดเผยจะเป็ นอัน ตราย
ต่อสาธารณะก็อาจสืบพยานเป็ นการส่วนบุคคลได้ แต่การสืบพยานเกี่ยวกับความผิดทางการเมือง
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ หรื อ กรณี สิ ท ธิ ข องประชนที่ ไ ด้ รั บ การประกั น ไว้ ในส่ ว นที่ 3
ของรัฐธรรมนูญนี ้จะต้ องดําเนินการโดยเปิ ดเผยเสมอ”
ส่วนในประเทศไทย หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้พิพากษาได้ กําหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และประมวลจริยธรรมข้ าราชการตุลาการ เช่น
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุให้ ประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษา
ถูกถอนถอนออกจากตําแหน่งได้ โดยวุฒิสภา โดยหมวด 12 การตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐ ส่วนที่ 3
การถอดถอนจากตําแหน่ง มาตรา 270 บัญญัติว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด หรื ออัยการสูงสุดผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริ ตต่อหน้ าที่ ส่อว่ากระทําผิด
ต่อตําแหน่งหน้ าที่ราชการส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้ าที่ในการยุตธิ รรม ส่อว่าจงใจใช้ อํานาจหน้ าที่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรม
อย่างร้ ายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผู้นนออกจากตํ
ั้
าแหน่งได้ บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ ใช้ บงั คับกับ
ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี ้ด้ วย คือ (2) ผู้พิพากษาหรื อตุลาการ พนักงานอัยการ หรื อผู้ดํารงตําแหน่ง
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ระดับสูง ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต”
นอกจากนัน้ ผู้พิพากษาอาจถูกให้ พ้นจากตําแหน่งได้ ตาม มาตรา 200 บัญญัติว่า “พระมหากษัตริ ย์
ทรงแต่งตังผู
้ ้ พิพากษาและตุลาการ และทรงให้ พ้นจากตําแหน่ง เว้ นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะ
ความตาย การแต่งตัง้ และการให้ ผ้ ูพิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรั ฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกรอง และศาลทหาร พ้ นจากตําแหน่ง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและ
วิธีพิจารณาของศาลดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังศาลนั
้
น”
้
-พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ได้ กําหนด
เหตุของการพ้ นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุตธิ รรมไว้ ในส่วนที่ 3 การพ้ นจากตําแหน่ง มาตรา 32
ซึง่ บัญญัติว่า ข้ าราชการตุลาการพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ (6) ถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามมาตรา 15
มาตรา 34 หรื อมาตรา 35 (7) ถูกสัง่ ลงโทษไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก และ (8) วุฒิสภามีมติให้
ถอดถอนจากตําแหน่ง โดยผู้พิพากษานอกจากจะถูกถอนถอนได้ โดยวุฒิสภาแล้ วยังอาจถูกให้ พ้น
จากตํ า แหน่ ง ได้ ต ามกฎหมายหมายในเรื่ อ งของการกระทํ า ผิ ด วิ นัย ตามที่ ร ะบุร ายละเอี ย ดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตนิ ี ้ เช่น มาตรา 60 ข้ าราชการตุลาการต้ องรักษาชื่อเสียงมิให้ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติชวั่
ห้ ามมิให้ ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล มีหนีส้ ินรุ งรัง เสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้
เล่นการพนันเป็ นอาจิณ กระทําความผิดอาญา หรื อกระทําการอื่นใดซึง่ ความประพฤติ หรื อการกระทํา
ดังกล่าวอาจทําให้ เสียเกียรติศกั ดิแ์ ห่งตําแหน่งหน้ าที่ราชการ มาตรา 61 ข้ าราชการตุลาการต้ องสุภาพ
เรี ย บร้ อยและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง กัน และกัน ในหน้ า ที่ ร าชการห้ า มมิ ใ ห้ ดูห มิ่ น เหยี ย ดหยามบุ ค คลใดๆ
มาตรา 62 ข้ าราชการตุลาการต้ องถือและปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบตั ิของ
ทางราชการและจริ ยธรรมของข้ าราชการตุลาการตามที่ ก.ต. กําหนด และมาตรา 65 ข้ าราชการ
ตุลาการต้ องรักษาความลับของทางราชการ ส่วนโทษทางวินยั บัญญัติไว้ ในส่วนที่ 3 การลงโทษ
มาตรา 76 โดยโทษทางวินยั มี 5 สถาน คือ (1) ไล่ออก (2) ปลดออก (3) ให้ ออก (4) งดเลื่อนตําแหน่ง
หรื องดเลื่อนเงินเดือนและ (5) ภาคทัณฑ์ การสัง่ ลงโทษข้ าราชการตุลาการในสถานไล่ออก ปลดออก
หรื อให้ ออกนัน้ จะกระทําได้ เมื่อได้ ดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในส่วนที่ 2
ของหมวดนี ้แล้ ว
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะปรากฏบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของผู้พิพากษาทัง้ ในส่วนของการนั่งพิจารณา การทํ าคําพิพากษาหรื อคําสัง่ และการอุทธรณ์ ฎีกา
โดยเรื่ องการนัง่ พิจารณา เช่น มาตรา 36 กําหนดว่า การนัง่ พิจารณาคดีจะต้ องกระทําในศาลต่อหน้ า

58

คูค่ วามที่มาศาลและโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ (1) ในคดีเรื่ องใดที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาความเรี ยบร้ อย
ในศาล เมื่อศาลได้ ขบั ไล่ค่คู วามฝ่ ายใดออกไปเสียจากบริ เวณศาลโดยที่ประพฤติไม่สมควร ศาลจะ
ดําเนินการนัง่ พิจารณาคดีตอ่ ไปลับหลังคูค่ วามฝ่ ายนันก็
้ ได้ (2) ในคดีเรื่ องใด เพื่อความเหมาะสมหรื อ
เพื่อคุ้มครองสาธารณประโยชน์ ถ้าศาลเห็นสมควรจะห้ ามมิให้ มีการเปิ ดเผยซึ่งข้ อเท็จจริ ง หรื อ
พฤติการณ์ต่าง ๆ ทังหมด
้
หรื อแต่บางส่วนแห่งคดีซงึ่ ปรากฏจากคําคู่ความหรื อคําแถลงการณ์ของ
คู่ความหรื อจากคําพยานหลักฐานที่ได้ สืบมาแล้ วศาลจะมีคําสัง่ ดังต่อไปนี ้ก็ได้ (ก) ห้ ามประชาชน
มิให้ เข้ าฟั งการพิจารณาทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน แล้ วดําเนินการพิจารณาไปโดยไม่เปิ ดเผย หรื อ
(ข) ห้ ามมิให้ ออกโฆษณาข้ อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ตา่ ง ๆ เช่นว่านันในบรรดาคดี
้
ทงปวงที
ั้
่ฟ้องขอหย่า
หรื อฟ้องชายชู้หรื อฟ้องให้ รับรองบุตร ให้ ศาลห้ ามมิให้ มีการเปิ ดเผยซึง่ ข้ อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ใดๆ
ที่ศาลเห็นเป็ นการไม่สมควร หรื อพอจะเห็นได้ ว่าจะทําให้ เกิดการเสียหายอันไม่เป็ นธรรมแก่ค่คู วาม
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าศาลจะได้ มีคําสัง่ ตามอนุมาตรา (2) นี ้หรื อไม่ คําสัง่ หรื อคําพิพากษาชี ้ขาด
คดีของศาลนัน้ ต้ องอ่านในศาลโดยเปิ ดเผย และมิให้ ถือว่าการออกโฆษณาทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน
แห่ ง คํ า พิ พ ากษานัน้ หรื อ ย่ อ เรื่ อ งแห่ ง คํ า พิ พ ากษาโดยเป็ นกลางและถูก ต้ อ งนัน้ เป็ นผิ ด กฎหมาย
มาตรา 37 ให้ ศาลดําเนินการนัง่ พิจารณาคดีตดิ ต่อกันไปเท่าที่สามารถจะทําได้ โดยไม่ต้องเลื่อนจนกว่า
จะเสร็ จการพิจารณาและพิพากษาคดี และมาตรา 38 ถ้ าในวันที่กําหนดนัดนัง่ พิจารณาศาลไม่มีเวลา
พอที่จะดําเนินการนัง่ พิจารณา เนื่องจากกิจธุระของศาล ศาลจะมีคําสัง่ ให้ เลื่อนการนัง่ พิจารณาไป
ในวันอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้
เรื่ องการทําคําพิพากษาหรื อคําสัง่ เช่น มาตรา 141 บัญญัติให้ คําพิพากษาหรื อคําสัง่
ของศาลให้ ทําเป็ นหนังสือ และต้ องกล่าว (4) เหตุผลแห่งคําวินิจฉัยทังปวง...ในกรณี
้
ที่ศาลมีอํานาจ
ทําคําสัง่ หรื อพิพากษาคดีได้ ด้วยวาจา การที่ศาลจะต้ องทํารายงานเกี่ยวด้ วยคําสัง่ หรื อคําพิพากษานัน้
ไม่จําต้ องจดแจ้ งรายการแห่งคดีหรื อเหตุผลแห่งคําวินิจฉัย แต่เมื่อคูค่ วามฝ่ ายใดแจ้ งความจํานงที่จะ
อุทธรณ์หรื อได้ ยื่นอุทธรณ์ขึ ้นมา ให้ ศาลมีอํานาจทําคําชี ้แจงแสดงรายการข้ อสําคัญ หรื อเหตุผลแห่ง
คําวินิจฉัยกลัดไว้ กบั บันทึกนันภายในเวลาอั
้
นสมควร
เรื่ องการอุทธรณ์ฎีกา เช่น มาตรา 223 กําหนดว่า ภายใต้ บงั คับบทบัญญัติมาตรา 138,
168, 188 และ 222 และในลักษณะนี ้ คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลชันต้
้ นนัน้ ให้ ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์ เว้ นแต่คําพิพากษาหรื อคําสัง่ นันประมวลกฎหมายนี
้
้หรื อกฎหมายอื่นจะได้ บญ
ั ญัติว่า
้ ทธรณ์แล้ วนัน้
ให้ เป็ นที่สดุ และมาตรา 247 ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษาหรื อมีคําสัง่ ในชันอุ
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ให้ ยื่ น ฎี ก าได้ ภ ายในกํ า หนดหนึ่ง เดื อ นนับ แต่วัน ที่ ไ ด้ อ่ า นคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ง ศาลอุท ธรณ์ นัน้
อย่ า งไรก็ ดี แม้ คู่ค วามอาจจะอุท ธรณ์ ฎี ก าได้ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ว า ม แ พ่ ง แ ต่ ก็ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก ศ า ล ฎี ก า ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 219 วรรคสอง 2 และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้ วย
การไม่รับคดีซึ่งข้ อกฎหมายหรื อข้ อเท็จจริ งที่อุทธรณ์หรื อฎีกาจะไม่เป็ นสาระอันควรแก่การพิจารณา
ไว้ พิจารณาพิพากษา พ.ศ.2551
-ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการ ได้ กําหนดหลักความรับผิดชอบของผู้พิพากษา
ควบคู่ไปกับหลักความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของผู้พิพากษาตามหมวด 1 ข้ อ 1 เรื่ องอุดมการณ์
ของผู้พิพากษาโดยจะต้ องหน้ าที่ในการประสาทความยุติธรรมแก่ผ้ มู ีอรรถคดีไปพร้ อมกับการยึดมัน่
ในความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของผู้พิพากษา นอกจากนัน้ ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการ
ในหมวดอื่นจะเป็ นเรื่ องรายละเอียดของกรอบการปฏิบัติหน้ าที่ และการปฏิบัติตนของผู้พิพากษา
ในด้ านต่างๆ ซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ พู ิพากษาสมควรกระทํา ดังนี ้ หมวด 2 จริ ยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ในทางอรรถคดี หมวด 3 จริ ยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางธุรการ หมวด 4 จริ ยธรรมเกี่ยวกับ
กิจการอื่น และหมวด 5 จริ ยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตนและครอบครัว อย่างไรก็ดี ประมวลจริ ยธรรม
ข้ าราชการตุลาการไม่ได้ เป็ นเพียงกรอบจริ ยธรรมของผู้พิพากษาเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นส่วนหนึ่งของวินยั
ข้ าราชการตุลาการด้ วยตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 กล่าวคือ การไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้ าราชการตุลาการ
ถือว่าเป็ นการกระทําผิดวินยั ข้ าราชการและมีโทษตามที่กําหนดไว้ ในมาตรา 76 ด้ วย
3.4 หลักความประสงค์ ของค่ ูความ 105
ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของแต่ละประเทศสามารถแบ่งกลุ่มหรื อประเภท
โดยพิจารณาจากอํานาจและหน้ าที่ของคูค่ วามและศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา ประเทศต่างๆ
John Henry Merryman and David S. Clark, Comparative Law: Western
European and Latin American Legal System (Cases and Materials), (1978), p.655 and
Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, (Oxford: Clarendon
Press, 1989), pp.239-246 อ้ างใน วรรณชัย บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ,
หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัท
สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2549), น.73-77.
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ในยุ โ รปตะวัน ตกมี ร ะบบกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ซึ่ ง มี ลัก ษณะสํ า คัญ ประการหนึ่ ง คื อ
อํานาจของศาลจะถูกจํากัดโดยสิทธิต่างๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาของคู่ความ หรื อที่เรี ยกว่า
“หลักความประสงค์ของคูค่ วาม” (Le Principe Dispositif /The Dispositive System) อันเป็ นหลัก
ดังเดิ
้ มที่มีมาเป็ นระยะเวลายาวนานและได้ รับการยอมรับโดยทัว่ ไปไม่ว่าจะเป็ นวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในระบบ Common Law หรื อในระบบ Civil Law ตามหลักนี ้ คู่ความมีอํานาจเต็มที่ในการต่อสู้คดี
ในทางกฎหมายสารบัญญัติและสิทธิในกระบวนพิจารณา และมีสิทธิเลือกโดยอิสระว่าจะใช้ หรื อไม่ใช้
สิ ท ธิ เ หล่ า นั น้ ขอบเขตของคดี แ ละวิ ธี ก ารสื บ พยานจะเป็ นไปตามความประสงค์ ข องคู่ ค วาม
(nemo judex sine actore; ne eat judex ultra petita et allegata a partibus) คูค่ วามเป็ นผู้ตดั สินใจ
เลือกว่าควรจะนําคดีมาสูศ่ าลหรื อไม่ เป็ นผู้กําหนดทิศทางหรื อความเป็ นไปของกระบวนพิจารณา และ
เป็ นผู้เลือกว่าจะดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปจนศาลมีคําพิพากษาหรื อจะถอนคดีออกไป ส่วนศาล
จะต้ องวางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่ งครัดและไม่มีบทบาทเชิงรุ กในกระบวนพิจารณา หลักนี ้จึงส่งผลโดย
ปริ ยายให้ กระบวนพิจารณามีลกั ษณะเป็ นแบบกล่าวหา หลักที่ตรงกันข้ ามกับหลักความประสงค์ของ
คูค่ วามคือ หลักการไต่สวนโดยศาล (Principle of Officiality) ซึง่ เป็ นหลัก ตัดอํานาจของคูค่ วามในการ
ดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาโดยหน้ าที่ ซึ่ ง เป็ นทางการของศาลไม่ ใ ช่ เ พี ย งการบัง คับ ใช้ กฎหมาย
แต่ยงั รวมถึงการกําหนดขอบเขตสาระสําคัญอันเป็ นมูลเหตุแห่งคดีด้วย ในเยอรมนีได้ มีการนําหลักนี ้
มาใช้ ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเช่นเดียวกับที่ใช้ ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น
คดีเกี่ยวกับการสมรส การเป็ นผู้ปกครองหรื อผู้อนุบาล และการรับรองบุตร เป็ นต้ น
หลักความประสงค์ของคูค่ วามได้ ใช้ มาตังแต่
้ สมัยโรมันเรื่ อยมาจนเริ่ มลดบทบาทลงตังแต่
้
ปลายปี ค.ศ.1700 และกลับมามีบทบาทมากขึ ้นในศตวรรษที่ 19 โดยอิทธิพลของแนวความคิด
แบบเสรี นิยม แต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปั จจุบนั กฎหมายของกลุม่ ประเทศภาคพื ้นยุโรปที่ใช้
ระบบ Civil Law ได้ เริ่ มใช้ หลักการไต่สวนโดยศาลมากขึ ้น เนื่องจากหลักความประสงค์ของคูค่ วามเป็ น
การสนับสนุน ให้ คู่ความใช้ สิท ธิ โดยไม่สุจริ ตและยัง มี ผลทํ า ให้ การดํา เนิ น กระบวนพิจารณาล่า ช้ า
อย่างไรก็ ดี หลักความประสงค์ ของคู่ความซึ่งคู่ความเป็ นผู้เสนอคดียังคงเป็ นหลักสําคัญในระบบ
วิธีพิจารณาความแพ่งในยุคปั จจุบนั สําหรับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของกลุม่ ประเทศที่ใช้
ระบบ Common Law จะยึดหลักการเสนอคดีโดยคู่ความมาแต่เดิมจนกลายเป็ นจารี ตประเพณี
โดยมีการนํ ามาใช้ อย่างเด่นชัดมากที่ สุดในกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งหน้ าที่ ทัง้ หมดในการเสนอ
พยานหลัก ฐานในคดี จ ะตกอยู่ แ ก่ คู่ ค วาม ไม่ ใ ช่ ห น้ าที่ ข องศาล แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารนํ า หลัก นี ม้ าใช้
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โดยสมบูรณ์จงึ ปรากฏหลักการไต่สวนโดยศาลอยูด่ ้ วยในระดับหนึง่ เช่น ศาลอาจเรี ยกพยานซึง่ คูค่ วาม
ไม่ ไ ด้ อ้ า งมาสื บ ได้ และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ก ารนํ า หลัก การไต่ส วนโดยศาลมาใช้ ม ากขึน้ โดยนํ า มา
ผสมผสานกับการเสนอคดีของคูค่ วามเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม แต่โดยหลักใหญ่แล้ วก็ยงั ถือหลักการ
เสนอคดีของคูค่ วามอยู่
หลักความประสงค์ของคูค่ วาม มีองค์ประกอบย่อยๆ หลายประการ ได้ แก่
1. หลักคูค่ วามเป็ นผู้ร้องขอ
กระบวนวิธีพิจารณาความไม่อาจมีขึ ้นได้ โดยปราศจากการริ เริ่ มของคู่ความ หลักการนี ้
ได้ ใช้ ทงในระบบ
ั้
Civil Law และระบบ Common Law อันแสดงถึงความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์
ที่ มี ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ของระบบกฎหมายของประเทศในยุโ รปตะวัน ตก อัง กฤษ และสหรั ฐ อเมริ ก า
ซึ่ง แตกต่า งจากระบบกฎหมายของประเทศในยุโ รปตะวัน ออกที่ ให้ อํา นาจอัย การฟ้ องคดีแ พ่ง ได้
อย่างกว้ างขวาง
2. หลักการฟ้ องแย้ งและต่อสู้คดีของเอกชน
การฟ้องแย้ งมีที่มาทางประวัตศิ าสตร์ ในเชิงที่ไม่พงึ ประสงค์ให้ คคู่ วามนํามาเป็ นวิธีในการ
ต่อสู้คดีโดยในประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law และระบบ Common Law แต่เดิมการฟ้องแย้ งต้ อง
เกิดจากการดําเนินกระบวนพิจารณาซึ่งสืบเนื่องจากคดีเดิม อย่างไรก็ดี ในระบบ Common Law
เมื่อไม่นานมานี ้มีแนวโน้ มที่จะขยายขอบเขตสิทธิ ของคู่ความในการฟ้ องแย้ งมากยิ่งขึ ้น แต่ประเทศ
ในยุโรปตะวันออกซึ่งใช้ ระบบกฎหมายสังคมนิยม ศาลและอัยการมีอํานาจพิจารณาว่ามีประเด็น
ที่คคู่ วามอาจฟ้ องแย้ งได้ หรื อไม่
3. หลักการไม่พิพากษาเกินคําขอ
ศาลในประเทศภาคพื ้นยุโรปยึดถื อหลักการว่าจะไม่พิพากษาเกินกว่าที่คู่ความร้ องขอ
ตามหลักกฎหมายเก่าแก่ที่ว่า “ne eat judex ultra vel extra petita partium” โดยเฉพาะในประเทศที่
ใช้ ระบบ Civil Law จะถือหลักการนี ้อย่างเคร่ งครัดในการพิจารณาคดีแพ่ง แต่ในประเทศที่ใช้ ระบบ
Common Law และประเทศที่ใช้ ระบบสังคมนิยม ศาลอาจยกเว้ นหลักการนี ้ได้ โดยในอังกฤษและ
สหรั ฐอเมริ กาถื อแนวปฏิ บัติอันมี ที่ มาจากศาล Chancery ซึ่งเป็ นศาล Equity
ว่าในบางกรณี
เพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมระหว่างคู่ความ ศาลอาจให้ การเยียวยาแก่คู่ความได้ หรื อเรี ยกว่า
หลัก Equity ซึ่งแตกต่างจากหลักของศาล Common Law แม้ เมื่อได้ รวมศาล Equity และ
ศาล Common Law เข้ าด้ วยกันในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 หลักการนี ้ก็ยงั คงได้ รับการถือปฏิบตั ิอยู่
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ส่วนประเทศในกลุ่มสังคมนิยมก็ยึดถือหลักการว่าในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อปกป้องสิทธิหรื อประโยชน์
ของรัฐที่กฎหมายคุ้มครอง ศาลอาจพิพากษานอกเหนือจากที่โจทก์ร้องขอได้
นอกจากนัน้ ยังมีหลักการที่ว่า ศาลย่อมเป็ นผู้ร้ ู กฎหมาย (Jura Novit Curia) 106
ศาลเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาประเด็นข้ อกฎหมาย ซึง่ จะไม่ถกู จํากัดโดยคําขอหรื อความยินยอม
ของคู่ความ ศาลมี อํานาจอย่างเต็มที่ เกี่ ยวกับประเด็นข้ อกฎหมาย เช่น การวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
กฎหมายใดขัด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในประเทศ เยอรมนี และออสเตรี ย
ตามหลักการว่าศาลย่อมเป็ นผู้ร้ ูกฎหมายศาลจึงอาจพิพากษาเกินคําขอของคูค่ วามได้ แต่หลักการนี ้ใช้
ไม่ได้ ในอังกฤษ 107 เป็ นเหตุหนึง่ ที่ทําให้ ศาลอังกฤษถือเป็ นหน้ าที่ของคูค่ วามต้ องกล่าวอ้ างข้ อกฎหมาย
ขึ ้นมาเป็ นประเด็นและปล่อยให้ คคู่ วามเป็ นฝ่ ายนําสืบเพื่อชี ้ข้ อกฎหมายแก่ศาล
4. สิทธิเด็ดขาดในการโต้ แย้ งคําพิพากษา
ในประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law และระบบ Common Law เมื่อศาลมีคําพิพากษาแล้ ว
เฉพาะคู่ค วามหรื อผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งเท่ า นัน้ ที่ มี สิท ธิ อุทธรณ์ คํา พิ พ ากษาดัง กล่า ว ศาลที่ พิ จ ารณา
อุทธรณ์ก็มีข้อจํากัดในการต้ องพิจารณาว่าข้ อต้ อสู้นนคู
ั ้ ่ความได้ ว่ากล่าวมาในศาลล่างหรื อไม่ แต่เมื่อ
ไม่นานมานี ้สหรัฐอเมริ กาได้ พฒ
ั นาหลักการสําคัญในเรื่ องนี ้ โดยมีการขยายอํานาจศาลที่พิจารณา
อุทธรณ์ให้ สามารถพิจารณาข้ อโต้ แย้ งที่ค่คู วามไม่ได้ ยกขึ ้นในศาลล่างได้ การพัฒนาหลักการนี ้มีที่มา
จากการที่ ศาลอุทธรณ์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก าต้ อ งมี ภ าระหน้ า ที่ เ พิ่ ม มากขึน้ ในการวางหลัก คํา วินิ จฉัย
เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในบางกรณี ซึ่งจะต้ องพิจารณาไปถึงประเด็นที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตด้ วย
ไม่เฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของคดีที่พิจารณาอยู่เท่านัน้ อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะอุทธรณ์คําพิพากษาได้ ยงั คง
ต้ องเป็ นคูค่ วามเท่านัน้ สําหรับประเทศสังคมนิยมในยุโรปจะถือหลักว่า ศาลอุทธรณ์จะไม่ถกู จํากัดอยู่
กับข้ อโต้ แย้ งที่คคู่ วามยกขึ ้น และการอุทธรณ์สามารถกระทําได้ ทงฝ่
ั ้ ายรัฐและเอกชน เนื่องจากถือหลัก
ว่า ศาลมี ห น้ า ที่ ค้ น หาความจริ ง ในคดี โดยองค์ ก รของรั ฐ ที่ มี อํ า นาจอุท ธรณ์ ไ ด้ เช่ น อัย การ และ
C H Van Rhee (ed.), European Traditions in Civil Procedure, (Oxford:
Intersentia Antwerpen, 2005), p.303.
107
Ibid, pp.185-193 และดู กิตติศกั ดิ์ ปรกติ และสมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์, แนวทาง
การพัฒนาการบริ หารงานยุตธิ รรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้ ค้ มุ ค่า, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสํานักพิมพ์
วิญญูชน จํากัด, 2555), น.141-142.
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หน่วยงานของรัฐ หลักการนี ้ได้ ใช้ ในประเทศยุโรปตะวันตกบางประเทศในบางกรณีด้วย เช่น อิตาลี
ในคดีเกี่ยวกับการสมร
5. สิทธิเด็ดขาดในการประนีประนอมยอมความ
เป็ นหลักที่สะท้ อนถึงหลักการริ เริ่ มคดีโดยฝ่ ายเอกชนในประเทศยุโรปตะวันตก กล่าวคือ
คู่ค วามสามารถยุติ ค ดี ไ ด้ ไ ม่ ว่า ในขัน้ ตอนใดของกระบวนพิ จ ารณาโดยการตกลงประนี ป ระนอม
ยอมความกัน ประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law ถือเป็ นกรณีปกติที่คคู่ วามมักจะทําข้ อตกลงร่ วมกัน
ในท้ ายสุด เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาคดี กัน มาอย่ า งยาวนานแม้ ใ นขณะที่ ลูก ขุน กํ า ลัง ทํ า
คําวินิจฉัยก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้ นในกรณี เพื่อประโยชน์ สาธารณะ ส่วนประเทศในยุโรปที่ ใช้ ระบบ
กฎหมายสังคมนิยม ศาลจะไม่อนุญาตให้ โจทก์ถอนฟ้องหรื อไม่อนุญาตให้ คคู่ วามตกลงประนีประนอม
ยอมความกันหากเป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นต่อสิทธิ หรื อประโยชน์ ใดที่ กฎหมายให้ การ
คุ้มครอง แนวคิดของหลักการนี ้เน้ นให้ เห็นถึงประโยชน์สว่ นรวมของสังคม และหน้ าที่ของศาลที่จะต้ อง
ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าความประสงค์ของคูค่ วามในคดี
3.5 หลักการได้ รับฟั งหรือหลักฟั งความสองฝ่ าย108
หลัก นี น้ ับ ได้ ว่ า เป็ นมาตรฐานการคุ้ม ครองคู่ค วามในการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
อย่างหนึ่งซึ่งใช้ ในทุกประเทศทังในคดี
้
แพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง โดยคุณภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมซึง่ ประกอบด้ วยความยุติธรรมนันจะขึ
้
้นอยู่กบั การนําหลักการได้ รับฟั งและสิทธิในการต่อสู้คดี
มาใช้ อย่างถูกต้ อง หลักนี ้มีที่มาจากหลักเกณฑ์ในการบริ หารงานยุติธรรมที่เหมาะสมในสมัยโบราณ
ที่เรี ยกว่า “audiatur et altera pars” หรื อ “audi et alteram partem” ในยุคสมัยใหม่ยงั คงมี
การบัญญัตหิ ลักนี ้ไว้ ในรัฐธรรมนูญและอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ ความหมายและขอบเขตของหลักนี ้
มี ห ลายแง่ มุม เช่ น สิ ท ธิ ข องคู่ค วามในการได้ รั บ แจ้ ง ว่ า ตนได้ ถูก ฟ้ องคดี แ ละได้ รั บ แจ้ ง เรื่ อ งอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณา สิทธิ ของคู่ความในการเสนอหรื อโต้ แย้ งพยานหลักฐาน สิทธิที่จะต้ องมี
คู่ความอยู่ด้วยในขณะนําสืบพิสจู น์ข้อเท็จจริ ง และสิทธิที่จะไม่ถูกผูกพันโดยคําพิพากษาที่ตนไม่ได้
เข้ าเป็ นคู่ความในคดี นอกจากนัน้ ยังมีหลักเกณฑ์ อื่นที่สืบเนื่ องจากสิทธิ ในการได้ รับฟั ง กล่าวคือ
วรรณชัย บุญ บํ า รุ ง , ธนกร วรปรั ช ญากุล และสิ ริ พัน ธ์ พลรบ,หลัก และทฤษฎี
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน
จํากัด, 2549), น.98.
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การห้ ามศาลใช้ ประโยชน์จากข้ อเท็จจริงที่ตนรู้มาเอง เช่น ข้ อเท็จจริ งที่ได้ มานอกศาลหรื อที่คคู่ วามไม่มี
โอกาสได้ มีส่วนรู้ เห็นหรื อที่ได้ มาโดยไม่มีหลักประกันในการได้ มาซึง่ พยานหลักฐาน หรื อแม้ แต่ในคดี
รู ปแบบใหม่ เช่น การฟ้ องคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ของประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law
ก็ ยัง ต้ อ งนํ า สิท ธิ ใ นการได้ รั บ ฟั ง มาใช้ ใ ห้ เ หมาะสมตามพฤติก ารณ์ เช่ น การต้ อ งมี ตัว แทนในการ
ดําเนินคดีซงึ่ มีความสามารถในการคุ้มครองสมาชิกที่ไม่ได้ เข้ ามาในคดี โดยมาตรการนี ้เป็ นมาตรการ
ขันตํ
้ ่าในทางสิทธิและเป็ นคนละกรณีกบั เรื่ องทางเทคนิคหรื อรูปแบบที่ใช้ ประกอบสิทธิดงั กล่าว เช่น
เรื่ องการส่งหมายซึง่ รายละเอียดจะขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบในเรื่ องอื่นของแต่ละประเทศ
หลัก การได้ รั บ ฟั ง หรื อ หลัก ฟั ง ความสองฝ่ ายนี ม้ ี ข้ อ ยกเว้ น ได้ ใ นบางกรณี โดยการ
เป็ นบทลงโทษคู่ความที่ ไม่ให้ ความร่ วมมือในการดําเนินกระบวนพิจารณา เช่น การพิจารณาโดย
ขาดนัด หรื อกรณีมีเหตุจําเป็ นเร่ งด่วน เช่น การขอให้ ใช้ วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา หรื อคําร้ องขอ
ฝ่ ายเดียวต่างๆ เป็ นต้ น
3.6 หลักการพิจารณาโดยเปิ ดเผย 109
การพิจารณาความโดยเปิ ดเผยใช้ ทัง้ ในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง โดยเป็ น
แนวคิดของการบริ หารงานยุติธรรมแบบเสรี นิยมซึ่งมีที่มาจากการต่อต้ านการพิจารณาคดีโดยลับ
ของศาลบางศาลในสมัยก่อน เช่น ศาล Star Chamber ของอังกฤษ หรื อการพิจารณาด้ วยวาจา
ของประเทศในภาคพื น้ ยุโรปก่อนการปฏิวัติฝรั่ งเศสและในประเทศอื่นๆ ก็ เป็ นผลจากการต่อต้ าน
การพิจารณาคดีโดยลับของศาล เพราะการพิจารณาด้ วยวาจาจะสามารถเปิ ดให้ สาธารณชนได้ ทราบ
อย่างแท้ จริ ง หลักการพิจารณาโดยเปิ ดเผยแสดงให้ เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับเสรี ภาพของประชาชนที่มี
ต่ อ การใช้ อํ า นาจของรั ฐ ซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรั บ กัน จนถึ ง สัง คมยุค ใหม่ ทัง้ ยัง เป็ นการทํ า ให้ ก ารบริ ห าร
งานยุตธิ รรมมีความใกล้ ชิดกับประชาชนมากขึ ้น หลักนี ้มุ่งที่จะคุ้มครองคูค่ วามจากการพิจารณาที่เป็ น
การลับและตามอําเภอใจด้ วยการพิจารณาที่โปร่ งใสและประชาชนสามารถควบคุมได้ นอกจากนัน้
ยังเป็ นหลักประกันที่ จําเป็ นในการให้ ประชาชนทุกคนสามารถรั บรู้ การดําเนินกระบวนพิจารณาได้
โดยเข้ า ร่ ว มฟั ง การพิ จ ารณา โดยเฉพาะในกรณี ที่ ก ฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความของประเทศต่า งๆ
ส่ว นใหญ่ มัก จะห้ า มบัน ทึ ก ภาพและเสี ย ง รวมทัง้ การถ่ า ยทอดภาพและเสี ย งของการพิ จ ารณา
สูส่ าธารณชน ในฝรั่งเศส ได้ มีการขยายขอบเขตใช้ บงั คับกับการพิจารณาโทษทางวินยั ของผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ต่ า งๆ เช่ น ทนายความ แพทย์ ผู้ สอบบัญ ชี และผู้ สื่ อ ข่ า ว รวมทั ง้ ผู้ พิ พ ากษาในอิ ต าลี
109
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ส่ว นในเนเธอร์ แ ลนด์ หากมี ก ารฝ่ าฝื นหลัก การพิ จ ารณาโดยเปิ ดเผยจะมี ผ ลทํ า ให้ ก ารพิ จ ารณา
เป็ นโมฆะ
อย่างไรก็ดี แม้ จะถือว่าหลักการนี ้เป็ นเรื่ องสําคัญและได้ รับการยอมรับในรัฐธรรมนูญของ
หลายประเทศ เช่น ออสเตรี ย สเปน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์ แลนด์ และโปรตุเกส รวมทังในอนุ
้
สญ
ั ญายุโรป
ว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ข้ อ 6(1) และบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ถือว่าเป็ นหลักกฎหมายทัว่ ไปแต่ก็ไม่
ถือว่าหลักการนี ้เป็ นหลักการที่เด็ดขาดโดยจะมีข้อจํากัดบางประการที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของ
ความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม ความมัน่ คงของประเทศ หรื อความลับทางการค้ า เป็ นต้ น หรื อกรณีที่
เกี่ยวข้ องกับศีลธรรมหรื อเยาวชนและครอบครัว ส่วนการนําการพิจารณาด้ วยวาจามาใช้ ก็เช่นเดียวกัน
ไม่ได้ หมายความว่าจะไม่มีการใช้ เอกสารในการพิจารณาเลย แต่เป็ นการใช้ เพื่อให้ เกิดความสะดวก
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยให้ ศ าลได้ พ บกับ คู่ค วามโดยตรงได้ และในบางกรณี เช่ น การพิ จ ารณา
โดยขาดนัด หรื อในคดีบางประเภท เช่น คดีมโนสาเร่ ศาลอาจทําคําพิพากษาโดยไม่มีการพิจารณา
ด้ วยวาจาเลยก็ได้ ซึ่งถือเป็ นความยืดหยุ่นประการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมและเป็ นลักษณะของ
ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแบบใหม่ การนํ า ความยื ด หยุ่ น ลั ก ษณะนี ม้ าใช้ จะต้ องพิ จ ารณาถึ ง
ความยุติธ รรมของสัง คมด้ ว ยเสมอว่ า มี นํ า้ หนัก เพีย งพอที่จ ะยกเว้ น หลัก วิธีพ ิจ ารณาความพื ้นฐา
หรื อไม่ นอกจากนัน้ กฎหมายของประเทศต่างๆ ก็ได้ กําหนดหรื อตีความเรื่ องการพิจารณาโดยเปิ ดเผย
ไม่รวมถึงการห้ ามถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หรื อการบันทึกเสียงหรื อภาพ แต่ก็ไม่ห้ามที่จะให้ มี
การจดรายงานหรื อวาดภาพได้
3.7 หลักความไม่ เปลี่ยนแปลงของรปคดี
ู 110
ในทางทฤษฎี หลักการนี ้หมายความว่า เมื่อคดีได้ มาสู่ศาลแล้ วไม่ควรที่จะมีการแก้ ไข
เปลี่ ย นแปลงเนื อ้ หาสาระหรื อ ขอบเขตของคดี เช่ น การที่ บุ ค คลอื่ น จะเข้ า แทนที่ คู่ค วามในคดี
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคู่ความ การเปลี่ยนแปลงวัตถุแห่งคดี หรื อการแก้ ไขเพิ่มเติมคําขอ
ท้ า ยฟ้ อง เป็ นต้ น หลัก การดัง กล่า วเป็ นที่ ร้ ู จัก กันดีในกฎหมายโรมันสมัย เก่ าโดยมี ผ ลมาจากการ
Jean Vincent, Serge Guinchard, Gabriel Montagnier et André Varinard,
La Justice et ses Institutions, 4e edition, (Dalloz, 1996), pp.705-706 and Jean Vincent et
Serge Guinchard, Procédure Civile, (Précis Dalloz), pp.324-327 อ้ างใน วรรณชัย
บุญบํารุ ง, ธนกร วรปรัชญากุล และสิริพนั ธ์ พลรบ, หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เล่ม 1, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2549), น.101.
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ที่คคู่ วามได้ มีความผูกพันกันในทางคดีที่พิพาทกันอยู่ (litis contestation) และค่อนข้ างจะสอดคล้ อง
และมี ผ ลมาจากหลัก ความประสงค์ ข องคู่ค วาม กล่า วคือ แม้ ว่า คู่ค วามจะมี อิส ระในการกํ า หนด
ลักษณะและขอบเขตของคดีก็ตาม แต่เมื่อได้ มีการกําหนดอย่างไรแล้ วก็ควรที่จะคงไว้ จนคดีเสร็ จสิ ้น
แต่ในทางความเป็ นจริ งแล้ ว การปรับใช้ หลักการดังกล่าวกับกระบวนพิจารณาคดีแพ่งในปั จจุบนั นัน้
ไม่เคร่ งครัดเท่าใดนัก เนื่องจากคู่ความยังสามารถที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมคําคู่ความได้ โดยมีเงื่อนไขว่า
การแก้ ไขเพิ่มเติมจะต้ องเกี่ยวข้ องกับคําคูค่ วามเดิมพอสมควร (un lien suffisant หรื อ un lien étroit
de connexité) และในกรณีร้องสอดก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกัน
หลักความไม่เปลี่ยนแปลงของรู ปคดีนนั ้ มีผลบังคับกับศาลด้ วย เช่น ศาลไม่สามารถ
วินิจฉัยไม่ครบหรื อเกินไปกว่าประเด็นแห่งคดีได้ และไม่มีอํานาจด้ วยตนเองที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับผู้ที่จะเป็ นคูค่ วามหรื อคุณสมบัตขิ องบุคคลดังกล่าวหรื อคําขอตามคําฟ้อง เป็ นต้ น

