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บทที่ 4
การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของประเทศไทย

1. ระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของศาลยุตธิ รรม
กระบวนพิจารณาคดีโดยปกติจะต้ องกระทํ าในศาล และข้ อกํ าหนดต่างๆ ที่ ใช้ บังคับ
แก่ค่คู วามและผู้พิพากษาก็จดั ทําขึ ้นโดยศาล ดังนัน้ ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งและระบบศาล
จึงมีความเชื่อมโยงกันและมีมมุ มองทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิด สิ่งที่ให้ หลักประกัน
ในความสํ า เร็ จ ของกระบวนพิ จ ารณาแบบโรมัน -แคนโนนิ ก ซึ่ง ได้ พัฒ นาโดยนัก นิ ติ ศ าสตร์ ตัง้ แต่
ช่วงศตวรรษที่ 12 นัน้ ไม่ได้ เป็ นเพียงเนื ้อแท้ ในเรื่ องคุณภาพเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นเรื่ องเครื อข่ายอันยิ่งใหญ่
ของศาลศาสนจักร ในกรณีของอังกฤษนัน้ Common Law ได้ แพร่ กระจายไปในระบบศาลหลวง 1
ความสําเร็ จของระบบกฎหมายสหภาพยุโรป (European Legal Order) ซึง่ มีประเทศสมาชิกทังที
้ ่ใช้
ระบบ Civil Law และระบบ Common Law มีความสัมพันธ์ อย่างแนบแน่นกับระบบศาลยุติธรรมยุโรป
(European Court of Justice/ECJ)2 และระบบศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human
Rights/ECHR) ส่วนระบบกระบวนพิจารณาทางแพ่งของประเทศไทยก็มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบ
ศาลยุ ติ ธ รรมตั ง้ แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารปฏิ รู ป ระบบกฏหมายและการศาลครั ง้ ใหญ่
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึ่งจะได้ กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของ
การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งของประเทศไทยต่อไปในส่วนที่ 2 ของบทนี ้

R.C. Van Caenegem, “Civil Procedure Chapter 2 History of European Civil
Procedure,” International Encyclopedia of Comparative Law, vol.16, pp.4-5.
2
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบศาลยุติธรรมยุโรป ดู สมบัติ พฤฒิพงศภัค, “สหภาพยุโรปกับ
ผลทางกฎหมายองค์การการค้ าโลก,” บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 60, ตอน 2, น.141-161 (มิถนุ ายน 2547).
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1.1 ระบบศาลยุตธิ รรม
ศาลยุตธิ รรม แบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ ได้ แก่ ศาลชันต้
้ น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 3 ดังนี ้
1.1.1 ศาลชัน้ ต้ น
ศาลชัน้ ต้ น ได้ แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา
ศาลอาญากรุ งเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัด และศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่น
ที่พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลนั
้
นกํ
้ าหนดให้ เป็ นศาลชันต้
้ น4
ศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจดั ตังศาลนั
้
นกํ
้ าหนดให้ เป็ นศาลชันต้
้ น ประกอบด้ วย
ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ ศาลล้ มละลาย และ
ศาลเยาวชนและครอบครัว 5
ศาลชันต้
้ นทัว่ ราชอาณาจักรในปั จจุบนั มีจํานวนทังสิ
้ ้น 232 ศาล 6 ดังนี ้
1. ศาลชันต้
้ นพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ศาล ได้ แก่
-กลุม่ ศาลแพ่ง ได้ แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี
-กลุม่ ศาลอาญา ได้ แก่ ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี
2. ศาลจังหวัดและศาลจังหวัดสาขามีจํานวน 110 ศาล ได้ แก่
-ศาลจังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภาค 1-9 จํานวน 107 ศาล
-ศาลจังหวัดสาขา จํานวน 3 ศาลสาขา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 219 วรรค 1 และพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2543 มาตรา 1.
4
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2543 มาตรา 2.
5
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั ง้ ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติจดั ตังศาลภาษี
้
อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี อากร พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลทรัพย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์ สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่าประเทศ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติจดั ตังศาลล้
้
มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553.
6
ข้ อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2553 จากเอกสารเรื่ องระบบศาลยุติธรรม จัดทําโดย
กลุม่ ระบบข้ อมูลและสถิติ สํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักงานศาลยุตธิ รรม.
3
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3. ศาลแขวงและศาลแขวงสาขา มีจํานวน 26 ศาล ได้ แก่
-ศาลแขวง จํานวน 25 ศาล
-ศาลแขวงสาขา จํานวน 1 ศาลสาขา
4. ศาลชํานัญพิเศษ มีจํานวน 13 ศาล ได้ แก่
-ศาลแรงงานกลาง จํานวน 1 ศาล และศาลแรงงานภาค จํานวน 9 ศาล
-ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง จํานวน 1 ศาล
-ศาลล้ มละลายกลาง จํานวน 1 ศาล
-ศาลภาษี อากรกลาง จํานวน 1 ศาล
5. ศาลพิเศษ มีจํานวน 77 ศาล ได้ แก่
-ศาลพิเศษในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจํานวน 1 ศาล
-ศาลเยาวชนและครอบครัวสาขา จํานวน 1 ศาลสาขา
-ศาลพิเศษในจังหวัดอื่น ได้ แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และศาลจังหวัดแผนก
คดีเยาวชนและครอบครัว จํานวน 75 ศาล
ในการดําเนินคดีแพ่งจะต้ องเริ่ มตังต้
้ นคดีในศาลชัน้ ต้ นซึ่งเป็ นศาลชัน้ แรก โดยอํานาจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีจะเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม และพระราชจัดตัง้
ศาลของแต่ละศาล
1.1.2 ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ ได้ แก่ ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค ประกอบด้ วย ศาลอุทธรณ์ภาค 1-9 8
ศาลอุทธรณ์ เป็ นศาลชัน้ กลางมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั่วไป และเป็ นศาล
้ น
ชันสู
้ งสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่เป็ นคดีผ้ บู ริ โภค 9 ซึง่ ได้ อทุ ธรณ์มาจากศาลชันต้
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2543 มาตรา 3.
8
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลอุ
้
ทธรณ์ภาค พ.ศ.2532.
9
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริ โภค พ.ศ.2551 มาตรา 49 วรรคสอง กําหนดให้
คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผ้ บู ริโภคและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผ้ บู ริโภคให้ เป็ น
ที่สดุ อย่างไรก็ดี คูค่ วามอาจขออนุญาตฎีกาในปั ญหาข้ อเท็จจริ งในคดีที่มีทนุ ทรัพย์ที่พิพาทในชันฎี
้ กา
เกินสองแสนบาทหรื อในปั ญหาข้ อกฎหมายได้ ตามมาตรา 51 และศาลฎีกาอาจพิจารณาอนุญาต
7
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1.1.3 ศาลฎีกา
เป็ นศาลสูงสุดมีอยู่เพียงศาลเดียว มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรื อ
กฎหมายบัญญัติให้ เสนอต่อศาลฎีกาได้ โดยตรง และคดีที่ได้ อทุ ธรณ์หรื อฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่
ของศาลชันต้
้ น และศาลอุทธรณ์หรื อศาลอุทธรณ์ภาคตามที่กฎหมายบัญญัติ เว้ นแต่กรณีที่ศาลฎีกา
เห็ น ว่ า ข้ อ กฎหมายหรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ อุท ธรณ์ ห รื อ ฎี ก านัน้ จะไม่ เ ป็ นสาระอัน ควรแก่ ก ารพิ จ ารณา
ศาลฎีกามีอํานาจไม่รับคดีไว้ พิจารณาพิพากษาได้ ทังนี
้ ้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา คดีที่ศาลฎีกาได้ พิจารณาพิพากษาหรื อมีคําสัง่ แล้ ว คูค่ วามไม่มีสิทธิ
ที่จะทูลเกล้ าฯ ถวายฎีกาคัดค้ านคดีนนต่
ั ้ อไป 10
ดังนัน้ ศาลฎีกาจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทัว่ ไปและคดีแพ่งที่เป็ นคดีพิเศษ
ซึ่งอุทธรณ์ มาจากศาลอุทธรณ์ ห รื อศาลอุทธรณ์ ภาค และคดีแพ่งซึ่งเป็ นคดีชํานัญพิเศษที่ อุทธรณ์
มาจากศาลชํานัญพิเศษซึ่งเป็ นศาลชัน้ ต้ น แต่ก็ มีอํานาจไม่รับคดีดังกล่าวไว้ พิจารณาพิพากษาได้
รวมทังคดี
้ แพ่งที่เป็ นคดีผ้ บู ริโภคด้ วย ทังนี
้ ้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนด
1.2 ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งประเภทต่ างๆ ของศาลยุตธิ รรม
ระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งของศาลยุตธิ รรม แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทคือ ระบบวิธีพิจารณา
คดีแพ่งทัว่ ไป ระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งที่เป็ นคดีชํานัญพิเศษ ระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งที่เป็ นคดีพิเศษ
และระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งที่เป็ นคดีผ้ บู ริโภค
1.2.1 ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งทั่วไป
วิ ธี พิ จ าณาคดี แ พ่ ง ทั่ว ไป แบ่ ง ออกเป็ นวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ พ่ ง สามัญ และวิ ธี พิ จ ารณา
คดีแพ่งวิสามัญ ดังนี ้
1.2.1.1 วิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งสามัญ
คดี แ พ่ ง สามั ญ เป็ นคดี แ พ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลชั น้ ต้ น
นอกจากศาลแขวง โดยเป็ นคดีซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรื อจํานวนเงินที่ฟ้องเกิน 300,000 บาท
ซึง่ ราคาทรัพย์สนิ ที่พิพาทหรื อจํานวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้ โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ให้ ฎีกาได้ ตามมาตรา 52 เมื่อเห็นว่าปั ญหาตามฎีกานันเป็
้ นปั ญหาซึง่ เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ
หรื อเป็ นปั ญหาสําคัญอื่นที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย.
10
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 219 วรรคสอง และพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2543 มาตรา 23.
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ขันตอนการดํ
้
าเนินคดีแพ่งสามัญซึง่ ถือเป็ นการดําเนินคดีมาตรฐานโดยสรุป มีดงั นี ้
การดําเนินคดีแพ่งสามัญเริ่มต้ นจากการเสนอคําฟ้องหรื อคําร้ องขอต่อศาลที่มีเขตอํานาจ
จากนันจะมี
้ การนําส่งหมายเรี ยกสําเนาคําฟ้องหรื อคําร้ องขอให้ แก่จําเลยหรื อผู้คดั ค้ าน และจําเลยหรื อ
ผู้คดั ค้ านอาจจะยื่นคําให้ การหรื อยื่นคําร้ องคัดค้ านและอาจจะมีการฟ้องแย้ งมาในคําให้ การด้ วยก็ได้
แต่หากจําเลยได้ รับหมายเรี ยกให้ ยื่นคําให้ การแล้ ว มิได้ ยื่นคําให้ การภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
ตามกฎหมายหรื อตามคําสัง่ ศาลถือว่าจําเลยขาดนัดยื่นคําให้ การ ถ้ าจําเลยขาดนัดยื่นคําให้ การ
ให้ โจทก์ มีคําขอต่อศาลภายในสิบห้ าวันนับแต่ระยะเวลาที่กําหนดให้ จําเลยยื่นคําให้ การได้ สิ ้นสุดลง
เพื่อให้ ศาลมีคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ชีข้ าดให้ ตนเป็ นฝ่ ายชนะคดีโดยขาดนัด ถ้ าโจทก์ ไม่ยื่นคําขอ
ต่อศาลภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ศาลมีคําสัง่ จําหน่ายคดีนนเสี
ั ้ ยจากสารบบความ เมื่อมีการ
ยื่นคําให้ การแล้ วก็อาจจะมีการชี ้สองสถานโดยมีการกําหนดประเด็นข้ อพิพาท และกําหนดให้ คคู่ วาม
นําพยานหลักฐานเข้ าสืบ โจทก์ จําเลยอาจร้ องขอคุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาได้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกําหนด เมื่อศาลสืบพยานแล้ วเสร็ จก็จะมีคําพิพากษาหรื อคําสัง่ จากนันอาจมี
้
การอุทธรณ์
ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ต่อไปได้ หากฝ่ ายที่ แพ้ คดีซึ่งเป็ นลูกหนีต้ ามคําพิพากษาไม่ปฏิบตั ิตาม
คํา พิ พ ากษาก็ จ ะต้ องมี การออกคํา บัง คับ โดยมี การกํ า หนดเวลาให้ ลูก หนี ต้ ามคํา พิ พ ากษาปฏิบัติ
เมื่อครบกํ าหนดเวลาแล้ วลูกหนีต้ ามคําพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคําบังคับก็ จะมีการตัง้ เจ้ าพนักงาน
บังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษา ซึ่งในชันบั
้ งคับคดีอาจเกิดคดีสาขาขึ ้นได้ เช่น
การร้ องขัดทรัพย์ การขอเฉลี่ยทรัพย์ การขอกันส่วน การขอรับชําระหนี ้บุริมสิทธิ หรื อการขอให้ เพิกถอน
การขายทอดตลาดหากเป็ นการบังคับคดีโดยไม่ชอบ
กล่ า วโดยเฉพาะในการสื บ พยานคดี แ พ่ ง สามัญ มี ห ลัก การในการถามพยานและ
การรวบรวมพยานหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
-การถามพยาน ในเบื ้องต้ นให้ พยานตอบคําถามเรื่ อง นาม อายุ ตําแหน่ง หรื อ อาชีพ
ภูมิลําเนาและความเกี่ยวพันกับคูค่ วาม แล้ วศาลอาจปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี 11้
(1) ศาลเป็ นผู้ถามพยานเอง กล่าวคือ แจ้ งให้ พยานทราบประเด็นและข้ อเท็จจริ ง
ซึ่งต้ องการสืบแล้ วให้ พยานเบิกความในข้ อนันๆ
้
โดยวิธีเล่าเรื่ องตามลําพังหรื อโดยวิธีตอบคําถาม
ของศาลหรื อ

11
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(2) ให้ คคู่ วามซักถาม และถามค้ านพยานไปทีเดียว ดังที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในมาตราต่อไปนี ้
คูค่ วามฝ่ ายที่อ้างพยานชอบที่จะตังข้
้ อซักถามพยานได้ ในทันใดที่พยานได้ สาบานตนและ
แสดงตนตามมาตรา 112 และ 116 แล้ ว หรื อถ้ าศาลเป็ นผู้ซกั ถามพยานก่อนก็ให้ คคู่ วามซักถามได้
ต่อเมื่อศาลได้ ซกั ถามเสร็ จแล้ ว เมื่อคู่ความฝ่ ายที่ต้องอ้ างพยานได้ ซกั ถามพยานเสร็ จแล้ ว คู่ความ
อีกฝ่ ายหนึ่งชอบที่จะถามค้ านพยานนันได้
้
เมื่อได้ ถามค้ านพยานเสร็ จแล้ ว คูค่ วามฝ่ ายที่อ้างพยาน
ชอบที่จะถามติงได้ เมื่อได้ ถามติงพยานเสร็ จแล้ ว ห้ ามมิให้ คคู่ วามฝ่ ายใดซักถามพยานอีก เว้ นแต่
จะได้ รับอนุญาตจากศาล ถ้ าคู่ความฝ่ ายใดได้ รับอนุญาตให้ ถามพยานได้ ดงั กล่าวนี ้ คู่ความ
อีกฝ่ ายหนึง่ ย่อมถามค้ านพยานได้ อีกในข้ อที่เกี่ยวกับคําถามนัน้ 12
ในการที่ค่คู วามฝ่ ายที่อ้างพยานจะซักถามพยานก็ดี หรื อถามติงพยานก็ดี ห้ ามมิให้
คู่ความฝ่ ายนันใช้
้ คําถามนํา เว้ นแต่ค่คู วามอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมหรื อได้ รับอนุญาตจากศาลในการ
ที่ค่คู วามฝ่ ายที่อ้างพยานจะถามติงพยาน ห้ ามมิให้ ค่คู วามฝ่ ายนันใช้
้ คําถามอื่นใดนอกจากคําถาม
ที่เกี่ยวกับคําพยานเบิกความตอบคําถามค้ าน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ ามไม่ให้ คคู่ วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ถามพยานด้ วย 13
(1) คําถามอันไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี
(2) คําถามที่อาจทําให้ พยาน หรื อคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งหรื อบุคคลภายนอกต้ องรับโทษ
ทางอาญา หรื อคําถามที่เป็ นหมิ่นประมาทพยาน เว้ นแต่คําถามเช่นว่านันเป็
้ นข้ อสาระสําคัญในอันที่จะ
ชี ้ขาดข้ อพิพาท
-การรวบรวมพยานหลั ก ฐาน เมื่ อ ศาลเห็ น ว่ า เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรม
เป็ นการจําเป็ นที่จะต้ องนําพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติม ให้ ศาลทําการ
สืบพยานหลักฐานต่อไปซึง่ อาจรวมทังการที
้
่จะเรี ยกพยานที่สืบแล้ วมาสืบใหม่ด้วยโดยไม่ต้องมีฝ่ายใด
ร้ องขอ 14
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ไม่ว่าเวลาใด ๆ ในระหว่างที่พยานเบิกความ หรื อภายหลังที่พยานได้ เบิกความแล้ ว
แต่ก่อนมีคําพิพากษา ให้ ศาลมีอํานาจที่จะถามพยานด้ วยคําถามใด ๆ ตามที่เห็นว่าจําเป็ นเพื่อให้
คําเบิกความของพยานบริ บูรณ์ หรื อชัดเจนยิ่งขึ ้น หรื อเพื่อสอบสวนถึงพฤติการณ์ ที่ทําให้ พยาน
เบิกความเช่นนัน้ 15
1.2.1.2 วิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งวิสามัญ
วิธีพิจารณาคดีแพ่งวิสามัญ ได้ แก่ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และ
อนุญาโตตุลาการ ในที่นี ้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ ซึ่งเป็ นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลแขวง คือ 16
(1) คดีที่มีคําขอให้ ปลดเปลื ้องทุกข์อนั อาจคํานวณเป็ นราคาเงินได้ ไม่เกิน 300,000 บาท
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ.2546
(2) คดีฟ้องขับไล่บคุ คลใด ๆ ออกจากอสังหาริ มทรัพย์อนั มีค่าเช่าหรื ออาจให้ เช่าได้
ในขณะยื่นคําฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินในคดี
มโนสาเร่ พ.ศ.2546
นอกจากนั น้ กรณี ค ดี ไ ม่ มี ข้ อยุ่ ง ยากซึ่ ง เป็ นคดี แ พ่ ง สามั ญ ศาลอาจมี คํ า สั่ ง ให้
นําบทบัญญัตวิ า่ ด้ วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่มาใช้ บงั คับได้ โดยในคดีซงึ่ โจทก์ฟ้องเพียงขอให้ ชําระเงิน
จํานวนแน่นอนตามตัว๋ เงินซึง่ การรับรองหรื อการชําระเงินตามตัว๋ เงินนันได้
้ ถกู ปฏิเสธ หรื อตามสัญญา
เป็ นหนังสือซึ่งปรากฏในเบื ้องต้ นว่าเป็ นสัญญาอันแท้ จริ งมีความสมบูรณ์และบังคับได้ ตามกฎหมาย
โจทก์จะยื่นคําขอโดยทําเป็ นคําร้ องต่อศาลพร้ อมกับคําฟ้องขอให้ ศาลพิจารณาคดีนนโดยรวบรั
ั้
ดก็ได้
ถ้ าศาลเห็นว่าคดีตามวรรคหนึ่งนัน้ ปรากฏในเบื ้องต้ นว่าเป็ นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก ไม่ว่าโจทก์ จะได้
ยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งหรื อไม่ ให้ ศาลมีคําสัง่ ให้ นําบทบัญญัติในหมวดนีว้ ่าด้ วยวิธีพิจารณาคดี
มโนสาเร่เว้ นแต่มาตรา 190 จัตวา มาใช้ บงั คับแก่คดีเช่นว่านันได้
้ ถ้ าในระหว่างการพิจารณาปรากฏว่า
คดีไม่ตกอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งมาตรานี ้ ศาลอาจมีคําสัง่ เพิกถอนคําสัง่ เดิมแล้ วดําเนินการพิจารณา
ต่อไปตามข้ อบังคับแห่งคดีสามัญได้ 17

ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง มาตรา 119.
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ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง มาตรา 189.
17
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15

105

ขันตอนการดํ
้
าเนินคดีมโนสาเร่โดยสรุป มีดงั นี ้
โจทก์ อ าจยื่ น คํ า ฟ้ องเป็ นหนั ง สื อ หรื อ ฟ้ องด้ วยวาจาโดยมาแถลงข้ อหาต่ อ ศาล
ด้ วยวาจาก็ได้ หลังจากศาลรับฟ้องศาลจะกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ ว โดยในหมายเรี ยกต้ องระบุ
ประเด็นในคดีและมีข้อความให้ จําเลยมาศาลเพื่อทําการไกล่เกลี่ย ให้ การ และสืบพยานในวันเดียวกัน
และให้ โจทก์ ม าศาลในวั น นั ด ด้ วย หากจํ า เลยไม่ ยื่ น คํ า ให้ การศาลมี อํ า นาจใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ให้
ดําเนินคดีตอ่ ไป โดยถือว่าจําเลยขาดนัดยื่นคําให้ การ กรณีโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาโดยมิได้
ขอเลื่อนคดีหรื อเหตุขดั ข้ องที่ไม่มาศาล ศาลถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ดําเนินคดีต่อไป และจําหน่ายคดี
จากสารบบความ โจทก์ไม่อาจร้ องขอคุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาในคดีมโนสาเร่ ได้ แต่จําเลยอาจ
ร้ องขอคุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกําหนด เมื่อสืบพยานแล้ วเสร็ จ
ศาลมีอํานาจออกคําสัง่ หรื อคําพิพากษาด้ วยวาจา จากนัน้ อาจมีการอุทธรณ์ ฎีกาคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ต่อไปได้ หากฝ่ ายที่แพ้ คดีซงึ่ เป็ นลูกหนี ้ตามคําพิพากษาไม่ปฏิบตั ิตามคําพิพากษาก็จะต้ องมีการ
ออกคํ า บัง คับ โดยกํ า หนดเวลาให้ ลูก หนี ต้ ามคํา พิ พ ากษาปฏิ บัติ
เมื่ อ ครบกํ า หนดเวลาแล้ ว
ลูกหนี ต้ ามคําพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคําบังคับก็ จะมีการตัง้ เจ้ าพนักงานบัง คับคดี เพื่อดําเนิ นการ
บัง คับ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษา แต่ห ากศาลเห็ น เป็ นการสมควร
ศาลจะออกหมายเรี ย กลูก หนี ้
ตามคําพิพากษาหรื อบุคคลอื่นมาไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี ้ตามคําพิพากษาก่อนออกหมาย
บั ง คั บ คดี แ ล้ วจดแจ้ งผลการไต่ ส วนไว้ ในหมายบั ง คั บ คดี ด้ วยก็ ไ ด้ โดยในชั น้ บั ง คั บ คดี
อาจมีคดีสาขาได้ เช่นเดียวกับคดีแพ่งสามัญ เช่น การร้ องขัดทรัพย์ การขอเฉลี่ยทรัพย์ การขอกันส่วน
การขอรั บชํ าระหนี บ้ ุริมสิทธิ
หรื อการขอให้ เพิกถอนการขายทอดตลาดหากเป็ นการบังคับคดี
โดยไม่ชอบ
กล่ า วโดยเฉพาะในการสื บ พยานคดี ม โนสาเร่ มี ห ลัก การในการถามพยาน และ
การรวบรวมพยานหลักฐาน กล่าวคือ
การถามพยาน และการรวบรวมพยานหลักฐาน
ในคดีมโนสาเร่ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ ศาลมีอํานาจเรี ยกพยานหลักฐาน
มาสืบได้ เองตามที่เห็นสมควร ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็ นพยานที่คู่ความฝ่ ายใดอ้ างหรื อที่ศาล
เรี ยกมาเอง ให้ ศาลเป็ นผู้ซกั ถามพยานก่อน เสร็ จแล้ วจึงให้ ตวั ความหรื อทนายความซักถามเพิ่มเติมได้
ให้ ศาลมีอํานาจซักถามพยานเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี แม้ จะไม่มีค่คู วามฝ่ ายใด
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ยกขึ ้นอ้ างก็ตาม ในการบันทึกคําเบิกความของพยาน เมื่อศาลเห็นสมควร จะบันทึกข้ อความแต่โดยย่อ
ก็ได้ แล้ วให้ พยานลงลายมือชื่อไว้ 18
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในการถามพยานและการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ ว
จะเห็ น ได้ ว่ า ในคดี แ พ่ ง สามั ญ ศาลจะมี บ ทบาทเชิ ง รั บ เป็ นหลัก ในการค้ นหาความจริ ง ในคดี
ส่วนในคดีมโนสาเร่ซงึ่ เป็ นคดีแพ่งวิสามัญ ศาลจะมีบทบาทเชิงรุกเป็ นหลักในการค้ นหาความจริงในคดี
1.2.2 ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งที่เป็ นคดีชาํ นัญพิเศษ
1.2.2.1 คดีแรงงาน
ศาลแรงงาน มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหรื อมีคําสัง่ ในเรื่ องดังต่อไปนี 19้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวด้ วยสิทธิหรื อหน้ าที่ตามสัญญาจ้ างแรงงาน หรื อตามข้ อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้ าง
(2) คดีพิพาทเกี่ยวด้ วยสิทธิหรื อหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้ วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้ วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม หรื อกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน
(3) กรณีที่จะต้ องใช้ สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ หรื อกฎหมายว่าด้ วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(4) คดีอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของเจ้ าพนักงานตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรื อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงาน
สัม พัน ธ์ ข องคณะกรรมการแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สัม พัน ธ์ ห รื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ของคณะกรรมการอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
การประกันสังคม หรื อของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน
(5) คดีอนั เกิดแต่มลู ละเมิดระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างสืบเนื่องจากข้ อพิพาทแรงงานหรื อ
เกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจ้ างแรงงาน ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงมูลละเมิดระหว่างลูกจ้ างกับลูกจ้ างที่เกิด
จากการทํางานในทางการที่จ้างด้ วย

ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง มาตรา 193 จัตวา.
19
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลแรงงานและวิ
้
ธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8.
18
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(6) ข้ อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ ศาลแรงงานชี ้ขาดตาม
กฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ กฏหมายว่าด้ วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรื อกฎหมายว่าด้ วย
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
(7) คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ อยู่ในอํานาจของศาลแรงงานคดีตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่
กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้ วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้ วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้ วย
การประกันสังคม หรื อกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทนบัญญัติ ให้ ร้องเรี ยนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อ
ปฏิบตั ติ ามขันตอนและวิ
้
ธีการที่กําหนดไว้ จะดําเนินการในศาลแรงงานได้ ตอ่ เมื่อได้ ปฏิบตั ิตามขันตอน
้
และวิธีการที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัตไิ ว้ แล้ ว
ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลแรงงานหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดปั ญหาขึ ้น
ในศาลแรงงานหรื อศาลอื่น ให้ อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลแรงงานกลางเป็ นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางให้ เป็ นที่สดุ 20
เพื่อให้ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเป็ นไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ ว และ
เที่ยงธรรม ให้ อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลแรงงานกลางมีอํานาจออกข้ อกําหนดใด ๆ ใช้ บงั คับในศาลแรงงาน
ได้ เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากประธานศาลฎีกาแล้ ว 21
ให้ นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับแก่การดําเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลแรงงานเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้โดยอนุโลม 22
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุติ ธ รรมในอัน ที่ จ ะให้ ไ ด้ ค วามแจ้ ง ชัด ในข้ อ เท็ จ จริ ง แห่ ง คดี
ให้ ศาลแรงงานมีอํานาจเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบได้ เองตามที่เห็นสมควรในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็ น
พยานที่ คู่ความฝ่ ายใดอ้ างหรื อที่ศาลแรงงานเรี ยกมาเอง ให้ ศาลเป็ นผู้ซกั ถามพยาน ตัวความหรื อ
ทนายความจะซักถามพยานได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตจากศาลแรงงาน 23

พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลแรงงานและวิ
้
ธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 9.
21
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลแรงงานและวิ
้
ธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 29.
22
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลแรงงานและวิ
้
ธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31.
23
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลแรงงานและวิ
้
ธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 45.
20
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1.2.2.2 คดีภาษีอากร
ศาลภาษี อากร มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งในเรื่ องต่อไปนี 24้
(1) คดี อุทธรณ์ คํา วิ นิ จฉัยของเจ้ าพนัก งานหรื อคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ ย วกับ
ภาษีอากร
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรี ยกร้ องของรัฐในหนี ้ค่าภาษี อากร
(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษี อากร
(4) คดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห รื อ หน้ าที่ ต ามข้ อผู ก พั น ซึ่ ง ได้ ทํ าขึ น้ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่
การจัดเก็บภาษี อากร
(5) คดีที่มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ อยูใ่ นอํานาจศาลภาษีอากร
ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลภาษี อากรหรื อศาลยุติธรรมอื่นไม่ว่าจะ
เกิดปั ญหาขึ ้นในศาลภาษี อากรหรื อศาลยุติธรรมอื่น ให้ ประธานศาลฎีกาเป็ นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
ประธานศาลฎีกาให้ เป็ นที่สดุ 25
กระบวนพิจารณาในศาลภาษี อากรให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ และ
ข้ อกําหนดตามมาตรา 20 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้ อกําหนดดังกล่าว ให้ นําบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม 26
เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาเป็ นไปโดยสะดวกรวดเร็ ว และเที่ ย งธรรม
อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลภาษี อากรกลางโดยอนุมตั ปิ ระธานศาลฎีกามีอํานาจออกข้ อกําหนดใดๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟั งพยานหลักฐานใช้ บงั คับในศาลภาษี อากรได้ 27

24

พระราชบัญญัติจัดตังศาลภาษี
้
อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี อากร พ.ศ.2528

มาตรา 7.
25

พระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลภาษี อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี อากร พ.ศ.2528

26

พระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลภาษี อากรและวิธีพิ จารณาคดีภาษี อากร พ.ศ.2528

27

พระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลภาษี อากรและวิธีพิ จารณาคดีภาษี อากร พ.ศ.2528

มาตรา 10.
มาตรา 17.
มาตรา 20.
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1.2.2.3 คดีทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ
ศาลทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ดังต่อไปนี 28้
(1) คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบตั ร
(2) คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275
(3) คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และคดีพิพาทตามสัญญา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรื อสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
(4) คดีแพ่งอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271
ถึงมาตรา 275
(5) คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื ้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้ า หรื อตราสารการเงินระหว่างประเทศ
หรื อการให้ บริ การระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่น
ที่เกี่ยวเนื่อง
(6) คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตาม (5) การส่งเงิน
เข้ ามาในราชอาณาจักรหรื อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสต์รีซีท รวมทังการประกั
้
นเกี่ยวกับกิจการ
ดังกล่าว
(7) คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรื อ
(8) คดีแพ่งเกี่ ยวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้ าหรื อการให้ บริ การจาก
ต่างประเทศ
(9) คดีแพ่งหรื อคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้ อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การค้ นพบ
ทางวิทยาศาสตร์ ชื่อทางการค้ า ชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่แสดงถึงแหล่งกํ าเนิดของสินค้ าความลับ
ทางการค้ าและการคุ้มครองพันธุ์พืช
(10) คดีแพ่งหรื อคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้ อยู่ในอํานาจของศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติจัดตังศาลทรั
้
พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 7.
28
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(11) คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้ อพิพาทตาม (3) ถึง (10) คดีที่อยู่
ในเขตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่อยู่ในอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศ
ในกรณี มี ปั ญหาว่ า คดี ใ ดจะอยู่ ใ นอํ า นาจของศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่ า งประเทศหรื อ ไม่ ไม่ ว่ า ปั ญหานั น้ จะเกิ ด ขึ น้ ในศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศหรื อศาลยุติธรรมอื่น ให้ ศาลนัน้ รอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ ชั่วคราวแล้ ว
เสนอปั ญหานันให้
้ ประธานศาลฎีกาเป็ นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้ เป็ นที่สดุ 29
กระบวนพิ จ ารณาในศาลทรั พ ย์ สิน ทางปั ญญาและการค้ าระหว่า งประเทศให้ เ ป็ นไป
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้และข้ อกําหนดตามมาตรา 30 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและ
ข้ อกํ า หนดดั ง กล่ า ว ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง หรื อ
ประมวลกฎมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาหรื อ พระราชบัญ ญัติ จัด ตัง้ ศาลแขวงและวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม 30
เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ ว และเที่ ย งธรรม
อธิ บ ดี ผ้ ูพิ พ ากษาศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางโดยอนุมัติ ป ระธาน
ศาลฎี ก ามี อํ า นาจออกข้ อกํ า หนดใดๆ เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาและการรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานใช้ บงั คับในศาลทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศได้ แต่ข้อกํ าหนด
ดังกล่าวจะต้ องไม่ทําให้ สทิ ธิในการต่อสู้คดีอาญาของจําเลยต้ องลดน้ อยกว่าที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในกฎหมาย 31

1.2.2.4 คดีล้มละลาย
พระราชบัญญัติจัดตังศาลทรั
้
พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 9.
30
พระราชบัญญัติจัดตังศาลทรั
้
พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26.
31
พระราชบัญญัติจัดตังศาลทรั
้
พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 30.
29
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1.2.2.4 คดีล้มละลาย
ศาลล้ มละลาย มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย 32
ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลล้ มละลายหรื อไม่ ไม่ว่าปั ญหาดังกล่าว
จะเกิดขึน้ ในศาลล้ มละลายหรื อศาลยุติธรรมอื่นให้ ศาลนัน้ รอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ ชั่วคราว
แล้ วเสนอปั ญหานันให้
้ ประธานศาลฎีกาเป็ นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้ เป็ นที่สดุ 33
นอกจากที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้ กระบวนพิจารณาในศาลล้ มละลายให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลายและข้ อกําหนดตามมาตรา 19 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้ อกําหนด
ดัง กล่ า ว ให้ นํ า บทบัญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง หรื อ ประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา หรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจัด ตัง้ ศาลแขวงและวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ในศาลแขวงแล้ วแต่กรณี มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม 34
เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ ว และเที่ ย งธรรม
อธิ บ ดี ผ้ ูพิ พ ากษาศาลล้ ม ละลายกลางมี อํ า นาจออกข้ อกํ า หนดใดๆ เกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น กระบวน
พิจารณาและการรับฟั งพยานหลักฐานใช้ บงั คับในศาลล้ มละลายได้ แต่ข้อกําหนดดังกล่าวจะต้ อง
ไม่ทําให้ สทิ ธิในการต่อสู้คดีอาญาของจําเลยต้ องลดน้ อยกว่าที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในกฎหมาย 35
1.2.3 ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งที่เป็ นคดีพเิ ศษ
คดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรื อมีคําสัง่ ในคดีดงั ต่อไปนี 36้
32

พระราชบัญญัติจัดตังศาลล้
้
มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542

33

พระราชบัญญัติจัดตังศาลล้
้
มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542

34

พระราชบัญญัติจัดตังศาลล้
้
มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542

มาตรา 7.
มาตรา 9.
มาตรา 14.
พระราชบัญญัติจัดตังศาลล้
้
มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542
มาตรา 19 วรรคหนึง่ .
36
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 มาตรา 10.
35

112

(1) คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรื อเยาวชนกระทําความผิด
(2) คดีอาญาที่ศาลซึง่ มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ โอนมาตามมาตรา 97 วรรคหนึง่
(3) คดีครอบครัว
(4) คดีค้ มุ ครองสวัสดิภาพ
(5) คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวหรื อศาลยุติธรรมอื่น
ไม่ ว่ า จะเกิ ด ปั ญ หาขึ น้ ในศาลเยาวชนและครอบครั ว หรื อ ศาลยุติ ธ รรมอื่ น ให้ ป ระธานศาลฎี ก า
เป็ นผู้วินิจฉัยชี ้ขาด คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้ เป็ นที่สดุ
การขอให้ ป ระธานศาลฎี ก าวิ นิ จ ฉัย ชี ข้ าดตามวรรคหนึ่ง
คู่ความจะต้ อ งร้ องขอ
้ นและ
ก่อนวันสืบพยาน แต่ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรให้ กระทําได้ ก่อนมีคําพิพากษาของศาลชันต้
ในกรณีเช่นว่านี ้ ให้ ศาลนันรอการพิ
้
จารณาพิพากษาคดีไว้ ชวั่ คราว
คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลที่ได้
ดําเนินการไปแล้ ว 37
ให้ นํ า บทบัญ ญั ติ แ ห่ ง พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังศาลแขวงและ
้
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้ บงั คับแก่คดีเยาวชนและครอบครัวเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ ง
กับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี 38้
1.2.4 ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งที่เป็ นคดีผู้บริโภค
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริ โภค พ.ศ.2551 ได้ ให้ คํานิยามคดีผ้ บู ริ โภค ผู้บริ โภค
ผู้ประกอบธุรกิจ และเจ้ าพนักงานคดี ดังนี ้ 39
“คดีผ้ บู ริโภค” หมายความว่า

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 มาตรา 11.
38
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 มาตรา 6.
39
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 3.
37
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(1) คดีแพ่งระหว่างผู้บริ โภคหรื อผู้มีอํานาจฟ้องคดีแทนผู้บริ โภคตามมาตรา 19 หรื อ
ตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึง่ พิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรื อหน้ าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจาก
การบริ โภคสินค้ าหรื อบริ การ
(2) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากสินค้ า
ที่ไม่ปลอดภัย
(3) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (1) หรื อ (2)
(4) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ ใช้ วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
“ผู้บริ โภค” หมายความว่า ผู้บริ โภคตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้บริ โภค และ
ให้ หมายความรวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากสินค้ า
ที่ไม่ปลอดภัยด้ วย
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคและให้ หมายความรวมถึงผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ ้นจากสินค้ าที่ไม่ปลอดภัยด้ วย
“เจ้ าพนักงานคดี” หมายความว่า บุคคลที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมแต่งตังให้
้
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
ให้ มี เ จ้ าพนัก งานคดี ทํ า หน้ าที่ ช่ ว ยเหลื อ ศาลในการดํ า เนิ น คดี ผ้ ูบ ริ โ ภคตามที่ ศ าล
มอบหมาย ดังต่อไปนี 40้
(1) ไกล่เกลี่ยคดีผ้ บู ริโภค
(2) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
(3) บันทึกคําพยาน
(4) ดําเนินการให้ มีการคุ้มครองสิทธิของคูค่ วามทังก่
้ อนและระหว่างการพิจารณา
(5) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามพระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อตามข้ อกําหนดของประธานศาลฎีกา

40

พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 4.
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ใ น ก า ร ทํ า ห น้ า ที่ ช่ ว ย เ ห ลื อ นั น้ ใ น ก า รป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี ้
ให้ เ จ้ า พนัก งานคดี เ ป็ นเจ้ า พนัก งานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้ มี อํ า นาจมี ห นัง สื อ เรี ย ก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ ข้อมูล หรื อให้ จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ตามอํานาจหน้ าที่
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องเจ้ าพนั ก งานคดี ใ ห้ เป็ นไปตามที่ กํ า หนด
ไว้ ในข้ อกําหนดของประธานศาลฎีกา
ให้ ประธานศาลฎี ก ามี อํ า นาจออกข้ อ กํ า หนดเพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
คดีผ้ บู ริโภคเป็ นไปด้ วยความสะดวก รวดเร็ วและเที่ยงธรรม แต่ข้อกําหนดดังกล่าวจะต้ องไม่ทําให้ สิทธิ
ในการต่อสู้คดีของคูค่ วามลดน้ อยลง 41
กระบวนพิ จ ารณาคดี ผ้ ูบ ริ โ ภคให้ เ ป็ นไปตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ นี แ้ ละ
ข้ อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา 6 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้ อกําหนดดังกล่าวให้ นํา
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม 42
ในกรณี มีปัญหาว่าคดีใดเป็ นคดีผ้ ูบริ โภคหรื อไม่ ให้ ประธานศาลอุทธรณ์ เป็ นผู้วินิจฉัย
คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้ เป็ นที่สดุ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้ กระทํา
ไปก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยนัน้ 43
จะเห็นได้ ว่า การพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลชํานัญพิเศษ และศาลพิเศษดังกล่าว
จะเป็ นไปตามพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาล วิธี พิจารณาคดี และข้ อกํ าหนดของศาลนัน้ ๆ โดยให้ นํ า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลนัน้ ๆ โดยอนุโลม ส่วนในการพิจารณา
พิพากษาคดีผ้ บู ริ โภคจะอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริ โภค พ.ศ.2551 และ
ข้ อกํ าหนดของประธานศาลฎีกา ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้ อกําหนดดังกล่าวให้ นําบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม ดังนัน้ วิธีพิจารณาคดีแพ่งที่เป็ น

พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 6 วรรคหนึง่ .
42
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 7.
43
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 8 วรรคหนึง่ .
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คดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ คดี พิ เ ศษ และคดี ผ้ ู บริ โ ภค จึ ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ต ามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นหลักดังเช่นคดีแพ่งทัว่ ไป
การวินิจฉัยว่าคดีใดเป็ นคดีชํานัญพิเศษ คดีพิเศษ หรื อคดีผ้ บู ริ โภคก็กําหนดตัวผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยไว้ แตกต่างกัน โดยคดีแพ่งที่เป็ นคดีแรงงาน ให้ อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลแรงงานกลางเป็ นผู้วินิจฉัย
ส่วนคดีแพ่งที่เป็ นคดีชํานัญพิเศษที่เป็ นคดีภาษี อากร คดีทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่าง
ประเทศ และคดีล้มละลาย ตลอดจนคดีแพ่งที่เป็ นคดีพิเศษ คือ คดีเยาวชนและครอบครัว ให้ ประธาน
ศาลฎีกาเป็ นผู้วินิจฉัย ส่วนคดีแพ่งที่เป็ นคดีผ้ บู ริโภค ให้ ประธานศาลอุทธรณ์เป็ นผู้วินิจฉัย
ระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งที่มีหลากหลายประเภทเกินไป มีวิธีพิจารณาคดี เขตอํานาจศาล
หรื อกระบวนการวินิจฉัยประเภทคดีที่แตกต่างกัน และไม่ได้ ใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เป็ นแกนกลาง จึงเป็ นกระบวนพิจารณาคดีแพ่งที่มีความยุง่ ยากซับซ้ อน
1.3 ระบบการอุทธรณ์ ฎีกา
ในระบบ Civil Law การอุทธรณ์ฎีกา หมายถึง วิธีการที่สร้ างขึ ้นโดยปกติในการกลับ แก้
หรื อยกคําพิพากษาของศาล ในระบบ Common Law การอุทธรณ์ฎีกาเป็ นการตรวจสอบคําพิพากษา
ของศาลชัน้ ที่สูงกว่าไม่ว่าเป็ นการใช้ อํานาจของศาลอุทธรณ์ ชนั ้ กลางในการตรวจสอบคําพิพากษา
ของศาลชันต้
้ น หรื อเป็ นการที่ศาลฎีกาตรวจสอบคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ชนกลางและไม่
ั้
ว่าจะ
เป็ นปั ญหาข้ อเท็จจริงหรื อปั ญหาข้ อกฎหมาย 44
ศาลก็ เช่นเดียวกับสถาบันอื่ นๆ ที่ ประกอบด้ วยบุคคลซึ่งทํ าผิดพลาดได้ โดยอาจเป็ น
ความผิ ด พลาดในข้ อเท็ จ จริ ง ข้ อกฎหมาย หรื อ กระบวนพิ จ ารณา คู่ ค วามซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เสี ย
ในคําพิพากษาที่ผิดพลาดจะต้ องมีวิธีการทําให้ คําพิพากษานันถู
้ กต้ อง และด้ วยเหตุผลว่าคําพิพากษา
ของศาลสูง ดี ก ว่ า คํ า พิ พ ากษาของศาลล่า ง เพราะการตรวจสอบโดยศาลชัน้ ที่ สูง กว่ า โดยทั่ว ไป
จะประกอบไปด้ วยผู้พิพากษาที่มีจํานวน ความอาวุโส และประสบการณ์ มากกว่าผู้พิพากษาศาลล่าง
รวมทังวิ
้ ธีการตรวจสอบโดยศาลชันที
้ ่สงู กว่ายังเป็ นประโยชน์ทางสังคม โดยคําพิพากษาของศาลชันต้
้ น
จะเป็ นการออกโดยศาลชันต้
้ นจํานวนมากและอาจขัดแย้ งกันในแต่ละศาล แต่สิ่งที่สําคัญสําหรับศาล
นั ก กฎหมาย และสั ง คมโดยรวมก็ คื อ การใช้ กฎหมายอย่ า งเป็ นเอกภาพและสอดคล้ องกั น
เช่น การยึดถือหลักเกณฑ์ในคําพิพากษาที่มีมาก่อนมาใช้ ในการตัดสินคดีที่มีข้อเท็จจริ งแบบเดียวกัน
Peter E. Herzog and Delmar Karlen, “Civil Procedure Chapter 8 Attacks on
Judicial Decisions,” International Encyclopedia of Comparative Law, vol.16, p.3.
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ที่เกิดขึ ้นในภายหลังที่เรี ยกว่า The Doctrine of Stare Decisions ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็ นทฤษฎี
การตัดสินโดยยึดหลักกฎหมายตามคําพิพากษาที่เรี ยกว่า The Doctrine of Precedent
ของระบบ Common Law นัน้ เป็ นเงื่อนไขที่จะต้ องมีหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลางในการอธิบาย ชี ้แจง
และทํ า ให้ การใช้ กฎหมายมี เ อกภาพ หรื อ แม้ แ ต่ ใ นประเทศที่ ไ ม่ ไ ด้ ยึ ด ถื อ หลัก การดัง กล่ า วนัน้
คําพิพากษาของศาลสูงสุดก็เป็ นแนวทางแก่ศาลล่าง นักกฎหมาย และประชาชนโดยทัว่ ไปด้ วย 45
อย่างไรก็ดี การแก้ ไขความไม่ถกู ต้ องที่เกิดขึ ้นในการพิจารณาคดีย่อมกระทบกระเทือน
ต่ อ ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง คํ า พิ พ ากษา แต่ ห ากไม่ ใ ห้ มี ก ารแก้ ไขความไม่ ถู ก ต้ อ งนี เ้ ลยย่ อ มทํ า ให้
ความยุติธรรมไม่อาจดําเนินไปได้ ความศักดิ์สิทธิ์ แห่งคําพิพากษาเป็ นไปตามหลักความเป็ นที่สุด
แห่งคําพิพากษา (Res Judicata) ที่คําพิพากษาหรื อคําชี ้ขาดข้ อพิพาทแห่งคดีเป็ นอันยุติควรที่
คูค่ วามและประชาชนจะต้ องยอมรับนับถือและเคารพในผลและเหตุผลของคําตัดสิน หลักการนี ้มาจาก
แนวความคิดว่าคําพิพากษาของพระมหากษัตริ ย์มีความศักดิ์สิทธิ์และต้ องยอมรับเป็ นที่ยตุ ิ ต่อมาได้
ขยายไปถึง คํา พิพากษาของศาลศาสนจักรและศาลอื่ นๆ ด้ ว ย แต่หลัก การนี ผ้ ่อนคลายลงไปตาม
แนวคิ ด สมัย ใหม่ โดยถื อ ว่ า ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง คํ า พิ พ ากษาถู ก สร้ างขึ น้ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
หลักเหตุผลของความยุติธรรม ความเหมาะสมกับความจําเป็ นในทางปฏิบตั ิ และความสงบเรี ยบร้ อย
ของสาธารณะ ในทางรัฐประศาสโนยายก็เพื่อประโยชน์ของคูค่ วาม การประหยัด เวลาในทางคดีความ
และเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของกระบวนการยุตธิ รรม 46
จากเหตุผ ลของหลัก ความเป็ นที่ สุด แห่ง คํา พิพ ากษาซึ่ง ถื อว่า คํา พิ พ ากษาน่ า จะเป็ น
คําตัดสินการโต้ เถี ยงที่ ดีที่สุดและเป็ นข้ อยุติได้ นี ้ ทํ าให้ เห็นกันว่าโดยหลักทั่วไปเมื่อมีคําพิพากษา
อย่ า งไรแล้ วก็ ค วรจะยุ ติ ไ ด้ ไม่ ค วรจะให้ มี ก ารอุ ท ธรณ์ ฎี ก าอี ก ต่ อ ไปเว้ นแต่ เ ฉพาะกรณี ที่
เกิดข้ อผิดพลาดจริ งๆ เท่านัน้ เพื่อที่จะทําให้ ประชาชนเกิดจิตสํานึกเคารพต่อคําพิพากษา ไม่อทุ ธรณ์
ฎีกาอย่างไร้ เหตุผลหรื ออาศัยการอุทธรณ์ฎีกาเป็ นการประวิงคดีเพื่อหน่วงเหนี่ยวการบังคับคดีให้ ช้าลง
Ibid, pp.4-5.
46
ปวีณา มาศมุททิก, “การจํากัดสิทธิอทุ ธรณ์ฎีกาในคดีแพ่ง,” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต
ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), น.55, 86 อ้ างใน ชาญณรงค์
ปราณีจิตต์ และคณะ,“ การวิจยั เพื่อหาวิธีลดปริ มาณคดีที่มาสู่ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา,” รายงาน
การศึกษาวิจยั ที่เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติประจําปี 2544, น.10-11.
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แต่คําพิพากษาอาจมีความบกพร่ องหรื อความไม่ถกู ต้ องได้ ควรที่จะมีการตรวจสอบโดยศาลสูงก่อน
จึงจะเป็ นที่สดุ หลักความเป็ นที่สดุ แห่งคําพิพากษานี ้ในปั จจุบนั จึงใช้ ในลักษณะที่เกี่ ยวกับการห้ าม
ดําเนินกระบวนพิจารณาซํ ้าหรื อห้ ามฟ้องซํ ้าในคดีที่ศาลมีคาพิํพากษาถึงที่สดุ แล้ ว 47
หลัก ความเป็ นที่ สุด แห่ ง คํ า พิ พ ากษาตรงกับ หลัก กฎหมายปิ ดปากโดยคํ า พิ พ ากษา
(Estoppel by Record) ซึง่ สหรัฐอเมริ การับมาจาก Common Law ของอังกฤษ หลักสําคัญก็คือ
การห้ ามไม่ให้ โต้ เถี ยงผลของคําพิพากษาซึ่งได้ วินิจฉัยไว้ แล้ วและคําพิพากษามีผลเป็ นการปิ ดปาก
ไม่ให้ ค่คู วามโต้ เถียงเป็ นอย่างอื่นได้ เฉพาะคําพิพากษาที่ได้ วินิจฉัยในประเด็นซึ่งตรงกันกับประเด็น
ที่ ก ล่ า วอ้ า งในคดี ห ลัง หลัก กฎหมายปิ ดปากโดยคํ า พิ พ ากษานัน้ มี ร ากฐานหรื อ เหตุผ ลที่ สํ า คัญ
2 ประการ ได้ แก่ การฟ้องร้ องคดีกันนันควรสิ
้
้นสุด และบุคคลหนึ่งไม่ควรต้ องเสี่ยงภัยถึง 2 ครัง้
จากการกระทํ า ครั ง้ เดี ย ว ปั จ จุ บัน ศาลอัง กฤษได้ ข ยายหลัก นี ใ้ ห้ กว้ า งออกไปอี ก ว่ า ถึ ง แม้ ศ าล
เพี ย งอ่ า นคํ า ตัด สิ น แล้ วแต่ ยั ง มิ ไ ด้ ทํ า คํ า พิ พ ากษาอย่ า งเป็ นทางการคํ า ตัด สิ น นั น้ ก็ ก่ อ ให้ เกิ ด
เป็ นกฎหมายปิ ดปากได้ 48
การอุทธรณ์ ฎีกาเป็ นการแก้ ไขความไม่ถูกต้ องในเนื ้อหาของคําพิพากษา แต่หากทุกคดี
มีการแก้ ไขได้ ก็ย่อมกระทบกระเทือนต่อความเด็ดขาดแน่นอนของคําพิพากษา และความศักดิ์สิทธิ์
ของคําพิพากษาย่อมไม่อาจเกิดขึ ้นได้ ซึง่ จะทําให้ ประชาชนเสื่อมความเลื่อมใสในกระบวนการยุตธิ รรม
แต่ถ้าความไม่ถกู ต้ องนี ้ไม่มีการแก้ ไขเสียเลยย่อมก่อให้ เกิดความเสียหายเช่นเดียวกัน แต่ละประเทศ
จึงได้ วางแนวทางและหลักในการอุทธรณ์ฎีกาว่าจะสามารถกระทําได้ มากน้ อยเพียงใดโดยเลือกใช้ ให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมและศาลของตน ในปั จจุบนั การอุทธรณ์ ฎีกาแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ คือ
ระบบสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา และระบบอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกา 49
ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์และคณะ,“การวิจยั เพื่อหาวิธีลดปริมาณคดีที่มาสูศ่ าลอุทธรณ์
และศาลฎีกา,” รายงานการศึกษาวิจยั ที่เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติประจําปี 2544, น.11.
48
พงษ์ อาจ ตรี กิจวัฒนากุล, “กฎหมายปิ ดปาก,” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชา
นิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), น.37-38 อ้ างใน ชาญณรงค์ ปราณี
จิ ต ต์ และคณะ,“การวิ จั ย เพื่ อ หาวิ ธี ล ดปริ ม าณคดี ที่ ม าสู่ ศ าลอุ ท ธรณ์ แ ละศาลฎี ก า,”รายงาน
การศึกษาวิจยั ที่เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติประจําปี 2544, น.11-12.
49
ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์และคณะ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 46, น.31.
47
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1.3.1 ระบบสิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกา
ระบบสิทธิ ในการอุทธรณ์ ฎีกา หมายถึง ระบบการอุทธรณ์ ฎีกาที่เปิ ดโอกาสให้ คู่ความ
มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ฎีกาได้ อย่างกว้ างขวาง โดยถือว่าการอุทธรณ์ฎีกาเป็ นสิทธิของคูค่ วาม การห้ ามอุทธรณ์
ฎี ก าเป็ นข้ อ ยกเว้ น ซึ่ง จะทํ า ในรู ป แบบของการจํ า กัดสิท ธิ ใ นการอุท ธรณ์ ฎีก า การให้ สิท ธิ อุท ธรณ์
ฎีกาโดยทัว่ ไปแล้ วนานาประเทศถือว่าเป็ นสิทธิ ของพลเมืองของตนที่จะใช้ สิทธิ อุทธรณ์ ฎีกาชัน้ แรก
ได้ เสมอ แต่สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกานี ้เป็ นสิทธิที่เกิดขึ ้นใหม่ไม่ใช่สิทธิที่มีมาแต่เดิม (Inherent Right)
เป็ นสิทธิที่เกิดขึ ้นภายหลังเนื่องจากมีความไม่ถกู ต้ องเกิดขึ ้นในการพิจารณา สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา
จึงไม่ใช่สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ดังนันคู
้ ค่ วามจึงอาจจะไม่ใช้ สทิ ธิหรื อสละสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาได้ 50
1.3.2 ระบบอนุญาตให้ อุทธรณ์ ฎีกา
ระบบอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกา หมายถึง ระบบการอุทธรณ์ฎีกาที่ถือว่าการอุทธรณ์ฎีกานัน้
เป็ นสิ่ ง ที่ ก ฎหมายห้ า ม คู่ค วามสามารถอุท ธรณ์ ฎี ก าได้ ต่ อ เมื่ อ มี ก ฎหมายบทบัญ ญั ติ ย กเว้ น ไว้
ในบางกรณี โดยทั่ว ไปแล้ ว แม้ ว่ า จะเป็ นประเทศที่ ใ ช้ ร ะบบอนุญ าตให้ อุท ธรณ์ ฎี ก าแต่ ก ฎหมาย
มักจะให้ อุทธรณ์ ในครั ง้ แรกได้ เสมอ ส่วนการอุทธรณ์ ในครัง้ ที่สองถื อว่าเป็ นสิ่งที่กฎหมายห้ ามหรื อ
อนุญาตให้ กระทําได้ ในบางกรณีเท่านัน้ ระบบอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกามีทงการขออนุ
ั้
ญาตจากศาลล่าง
ที่ ตัด สิ น คดี รั บ รองหรื อ อนุญ าต และการขออนุญ าตจากศาลสูง โดยการขออนุญ าตจากศาลสูง
มีแนวคิดว่าเมื่ อศาลล่างตัดสินแล้ วก็ ไม่ควรยุ่งเกี่ ยวกับคดีนัน้ อีก ควรเป็ นดุลพินิจของศาลสูงที่ จะ
พิจารณาว่าศาลล่างตัดสินถูกต้ องหรื อไม่ การใช้ ดลุ พินิจของศาลสูงจึงเป็ นการตรวจสอบการกระทํา
ของศาลล่างอยูใ่ นตัว ถ้ าศาลสูงพิจารณาแล้ วเห็นว่าศาลล่างตัดสินถูกต้ องหรื อมีความบกพร่องอยู่บ้าง
แต่ก็เพียงเล็กน้ อย ศาลสูงก็จะสัง่ ไม่อนุญาตให้ อุทธรณ์ ฎีกา การให้ ศาลล่างที่ตดั สินคดีเป็ นผู้รับรอง
หรื ออนุญาตให้ อุทธรณ์ ฎีกานัน้ เป็ นการฝื นใจผู้ที่ตดั สินที่จะรั บรองหรื ออนุญาตเพื่อกลับคําวินิจฉัย
ของตน การรับรองหรื ออนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกาโดยให้ เป็ นดุลพินิจของศาลล่างที่ตดั สินคดีย่อมไม่อาจ
เป็ นหลั ก ประกั น ที่ เ พี ย งพอแก่ คู่ ค วาม และหากศาลล่ า งรั บ รองหรื อ อนุ ญ าตให้ อุ ท ธรณ์ ฎี ก า
ตามกฎหมาย ศาลสูงก็จะต้ องรับอุทธรณ์ฎีกานันไว้
้ พิจารณาซึ่งบางครัง้ อาจจะไม่ใช่ปัญหาสําคัญ
ซึง่ สมควรจะได้ รับการพิจารณาจากศาลสูงจึงเป็ นการเพิ่มภาระแก่ศาลสูงโดยไม่จําเป็ น 51
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การอุท ธรณ์ ฎี ก าไม่ ว่า จะใช้ ร ะบบสิ ท ธิ ห รื อ ระบบอนุญ าตจะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ปั ญ หา
ที่อทุ ธรณ์ ฎีกานันเป็
้ นปั ญหาข้ อเท็จจริ งหรื อปั ญหาข้ อกฎหมาย การอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อเท็จจริ ง
เป็ นการอุทธรณ์ ฎีกาเพื่อแก้ ไขความไม่ถูกต้ องในการรับฟั งข้ อเท็จจริ งเพื่อให้ ได้ ความจริ งที่ถ่องแท้
ในระบบ Common Law ของอังกฤษ การอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อเท็จจริ งย่อมกระทําได้ เว้ นแต่
จะมีข้อจํากัดบางประการ ในระบบ Civil Law การอุทธรณ์ฎีกาในปั ญหาข้ อเท็จจริ งกระทําได้ เสมอ
โดยไม่ ต้ องได้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ รั บ รองโดยให้ มี ก ารอุ ท ธรณ์ ฎี ก าอย่ า งน้ อยชั น้ หนึ่ ง เพื่ อ แก้ ไข
ความไม่ ถู ก ต้ องในการรั บ ฟั งข้ อเท็ จ จริ ง ส่ ว นการอุ ท ธรณ์ ฎี ก าในปั ญหาข้ อกฏหมายนั น้
ปั ญ หาข้ อ กฎหมายที่ สํ า คัญ มัก จะให้ อุท ธรณ์ ฎี ก าไปสู่ศ าลสูง สุด ได้ เ สมอเพื่ อ ให้ ก ารใช้ ก ฎหมาย
ของศาลเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันทัว่ ประเทศ 52
ในอังกฤษ การอุทธรณ์ ในปั ญหาข้ อกฏหมายเพียงอย่างเดียวไม่ต้องได้ รับอนุญาตหรื อ
รับรอง โดยปกติแล้ วปั ญหาข้ อกฎหมายจะยุติในศาลควีนเบนซ์หรื อศาลอุทธรณ์ แต่ในกรณีที่มีปัญหา
ข้ อกฎหมายที่สําคัญอันเกี่ยวพันกับผลประโยชน์สาธารณะย่อมอุทธรณ์ไปยังสภาขุนนางได้ อีกชันหนึ
้ ่ง
แต่การอุทธรณ์ ในกรณี นีต้ ้ องได้ รับการรับรองจากศาลควีนเบนซ์หรื อศาลอุทธรณ์ แล้ วแต่กรณี และ
ศาลควีนเบนซ์หรื อศาลอุทธรณ์และสภาขุนนางต้ องพิจารณาแล้ วเห็นว่าปั ญหาดังกล่าวควรที่จะได้ รับ
การพิจารณาจากสภาขุนนาง
ในเยอรมนี การอุทธรณ์ สามารถกระทําได้ ทงั ้ ปั ญหาข้ อเท็จจริ งและปั ญหาข้ อกฎหมาย
โดยเป็ นการอุทธรณ์จากศาลแขวงไปยังศาลจังหวัด และสามารถอุทธรณ์ ในปั ญหาข้ อกฎหมายไปยัง
ศาลสูง ของมลรั ฐ ได้ อี ก ชัน้ หนึ่ง โดยได้ รั บ อนุญ าตจากศาลจัง หวัด หรื อ ได้ รั บ อนุญ าตจากศาลสูง
ของมลรั ฐกรณี ที่ ไม่ได้ รับอนุญาตจากศาลจัง หวัด ในอุทธรณ์ จ ะต้ อ งกล่า วอ้ างว่า คํ า พิพ ากษานัน้
ฝ่ าฝื นกฏหมาย คือ การฝ่ าฝื นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ควรต้ องใช้ แต่มิได้ มีการนํามาใช้ อย่างถูกต้ อง
ในฝรั่ งเศส โดยหลักแล้ วคู่ความสามารถอุทธรณ์ คํ าพิพากษาของศาลชัน้ ต้ นได้ เสมอ
ไม่ว่ า จะเป็ นปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ปั ญ หาข้ อ กฎหมาย นอกจากจะเป็ นคดี ที่ มี ทุน ทรั พ ย์ เ ล็ก น้ อ ย
ซึง่ กฎหมายบัญญัติให้ สิ ้นสุดในศาลชันต้
้ นเท่านัน้ การอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์จะอุทธรณ์
ได้ เฉพาะปั ญหาข้ อกฎหมายโดยได้ รับอนุญาตจากศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาจะพิจารณาว่าคําพิพากษา
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ของศาลล่ า งได้ ล ะเมิ ด ต่ อ กฎหมายหรื อ ไม่ โ ดยจะฟั ง ข้ อเท็ จ จริ ง ตามพยานหลัก ฐานที่ ป รากฏ
ในคําพิพากษาของศาลล่าง 53
ในญี่ ปุ่น การอุทธรณ์ ครัง้ แรกต่อศาลอุทธรณ์ นัน้ เป็ นสิทธิ ของคู่ความ ส่วนการอุทธรณ์
ครัง้ สุดท้ ายต่อศาลฎีกาจะอุทธรณ์ได้ เฉพาะข้ อกฎหมายที่เป็ นสาระสําคัญและการจะรับคดีไว้ พิจารณา
หรื อไม่เป็ นดุลพินิจของศาลฎีกา 54
กรณี ข องไทย คดี แ พ่ ง ทั่ว ไป คดี แ พ่ ง ที่ เ ป็ นคดี พิ เ ศษ และคดี แ พ่ ง ที่ เ ป็ นคดี ผ้ ูบ ริ โ ภค
ใช้ ระบบสิ ท ธิ ใ นการอุ ท ธรณ์ โดยคดี แ พ่ ง ทั่ ว ไปกฎหมายกํ า หนดว่ า ภายใต้ บัง คั บ บทบั ญ ญั ติ
มาตรา 138, 168, 188 และ 222 และในลักษณะนี ้ คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลชันต้
้ นนัน้
ให้ ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์ เว้ นแต่คําพิพากษาหรื อคําสัง่ นันประมวลกฎหมายนี
้
้หรื อกฎหมายอื่น
จะได้ บญ
ั ญัตวิ า่ ให้ เป็ นที่สดุ 55
ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรื อจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชันอุ
้ ทธรณ์ไม่เกินห้ าหมื่นบาท
หรื อไม่เกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ ามมิให้ ค่คู วามอุทธรณ์ ในข้ อเท็จจริ ง เว้ นแต่
ผู้พิ พากษาที่ นั่ง พิจารณาคดี นัน้ ในศาลชัน้ ต้ นได้ ทํ าความเห็น แย้ งไว้ ห รื อได้ รับรองว่ามี เหตุอันควร
อุทธรณ์ได้ หรื อถ้ าไม่มีความเห็นแย้ งหรื อคํารับรองเช่นว่านี ้ต้ องได้ รับอนุญาตให้ อทุ ธรณ์เป็ นหนังสือ
จากอธิบดีผ้ พู ิพากษาชันต้
้ นหรื ออธิบดีผ้ พู ิพากษาภาคผู้มีอํานาจ แล้ วแต่กรณี
บทบัญ ญัติ ใ นวรรคหนึ่ง มิ ไ ด้ ใ ห้ บัง คับ ในคดี เ กี่ ย วด้ ว ยสิท ธิ แ ห่ ง สภาพบุค คลหรื อ สิท ธิ
ในครอบครัวและคดีฟ้องขอให้ ปลดเปลื ้องทุกข์อนั ไม่อาจคํานวณเป็ นราคาเงินได้ เว้ นแต่ในคดีฟ้อง
ขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริ มทรัพย์อนั มีค่าเช่าหรื ออาจให้ เช่าได้ ในขณะยื่นคําฟ้องไม่เกิน
เดือนละสี่พนั บาทหรื อไม่เกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การขอให้ ผ้ พู ิพากษาที่นงั่ พิจารณา
ในคดีในศาลชันต้
้ นรับรองว่ามีเหตุอนั ควรอุทธรณ์ได้ ให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ยื่นคําร้ องถึงผู้พิพากษานันพร้
้ อมกับ
คําฟ้องอุทธรณ์ตอ่ ศาลชันต้
้ น เมื่อศาลได้ รับคําร้ องเช่นว่านัน้ ให้ ศาลส่งคําร้ องพร้ อมด้ วยสํานวนความ
ไปยังผู้พิพากษาดังกล่าวเพื่อพิจารณารับรอง 56
เพิ่งอ้าง, น.33-34.
54
Supreme Court of Japan, Outline of Civil Litigation in Japan, 2006.
55
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งมาตรา 223.
56
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งมาตรา 224.
53
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กรณี ค ดี แ พ่ ง ที่ เ ป็ นคดี พิ เ ศษ กฎหมายบัญ ญั ติ ว่ า คดี ที่ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว
ได้ พิ พ ากษาหรื อมี คํ า สั่ ง แล้ วให้ อุ ท ธรณ์ คํ า พิ พ ากษาหรื อคํ า สั่ ง นั น้ ไปยั ง ศาลอุ ท ธรณ์ ห รื อ
ศาลอุทธรณ์ภาคได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยวิธีพิจารณาความเหมือนคดีธรรมดา เว้ นแต่
ในกรณี ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้ พิพากษาหรื อมีคําสัง่ กํ าหนดวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน
อย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1) กําหนดให้ ใช้ วิธีการตามมาตรา 74 (1) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(2) กําหนดให้ ใช้ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 142 เว้ นแต่ในกรณีที่การใช้
วิธี ก ารสํา หรั บเด็ก และเยาวชนนัน้ เป็ นการพิ พ ากษาหรื อมี คํ า สั่ง ให้ ส่ง เด็ก หรื อ เยาวชนไปควบคุม
เพื่อฝึ กอบรมมีกําหนดระยะเวลาเกินสามปี
(3) กําหนดให้ ใช้ วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 143 เว้ นแต่การอบรมนัน้
มีกําหนดระยะเวลาขันสู
้ งเกินสามปี 57
ในคดีซงึ่ ห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา 180 ถ้ าอธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางหรื อผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลเยาวชนและครอบครัว เห็นว่าข้ อความที่ตดั สินนันเป็
้ นปั ญหาสําคัญ
อันควรสูศ่ าลอุทธรณ์หรื อศาลอุทธรณ์ภาคและอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ ก็ให้ รับอุทธรณ์นนไว้
ั ้ พิจารณาต่อไป
58

กรณีคดีแพ่งที่เป็ นคดีผ้ บู ริโภค กฎหมายกําหนดว่า การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสัง่ ของ
ศาลชัน้ ต้ นในคดีผ้ ูบริ โภค ให้ อุทธรณ์ ไปยังศาลอุทธรณ์ แผนกคดีผ้ ูบริ โภคหรื อศาลอุทธรณ์ ภาค
แผนกคดีผ้ บู ริโภคภายในกําหนดหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ อา่ นคําพิพากษาหรื อคําสัง่ นัน้ 59
ในคดีผ้ ูบริ โภคที่ ราคาทรั พ ย์ สิน หรื อจํ า นวนทุน ทรั พย์ ที่ พิพ าทกัน ในชัน้ อุทธรณ์ ไม่เ กิ น
ห้ าหมื่นบาทหรื อไม่เกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ ามมิให้ ค่คู วามอุทธรณ์ ในปั ญหา
ข้ อเท็จจริ ง 60
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 มาตรา 180.
58
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 มาตรา 181.
59
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 46.
57
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แต่กรณีของคดีแพ่งที่เป็ นคดีชํานัญพิเศษอันได้ แก่ คดีแรงงาน คดีภาษี อากร คดีทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ และคดีล้มละลาย ซึ่งต้ องอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกาโดยไม่ผ่าน
ศาลอุทธรณ์นนได้
ั ้ เปลี่ยนแปลงไปเป็ นระบบอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ ตลอดจนการอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลฎีกา
ในคดี แ พ่ ง ทุก ประเภทได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปเป็ นระบบอนุญ าตให้ อุท ธรณ์ ฎี ก าทัง้ หมดโดยศาลฎี ก า
มีอํานาจในการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกาหรื อไม่
2. การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของประเทศไทย
2. การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของประเทศไทย
2.1 ช่ วงก่ อนการจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง
2.1.1 สมัยสุโขทัย
พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ได้ ทรงสถาปนากรุ งสุโขทัยขึ ้นเมื่อ พ.ศ.1781 และกรุ งสุโขทัย
เป็ นราชอาณาจักรของไทยจนถึง พ.ศ.1893 รวมเป็ นระยะเวลา 112 ปี กรุ งสุโขทัยเป็ นการรวบรวม
ดินแดนของอาณาจักรทวารวดีของมอญและดินแดนของขอมเข้ าด้ วยกัน แต่สงั คมสมัยสุโขทัย
ไม่สลับซับซ้ อนเนื่องจากยังมีราษฎรน้ อย การปกครองสมัยสุโขทัยเป็ นแบบพ่อปกครองลูกโดยกษัตริ ย์
และพ่อเมืองจะเป็ นผู้ชําระความของราษฎรเองด้ วย สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพทรงสันนิฐานว่า กฎหมายที่ใช้ บงั คับภายในราชอาณาจักรขณะนันคงเขี
้
ยนด้ วยภาษาขอม
หรื อภาษาสันสกฤตหรื ออักษรคฤณห์แปลร้ อย 61 หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิเห็นว่า กฎหมายไทยสมัยก่อนที่
พ่อขุนรามคําแหงทรงประดิษฐ์ อกั ษรไทยขึ ้น คงจะเขียนด้ วยภาษาอื่นหรื ออาจจะอยู่ในรู ปกฎหมาย
จารี ตประเพณี ก็ได้ 62 และศาสตราจารย์ ด.ร.ปรี ดี เกษมทรัพย์ให้ ข้อสังเกตว่า กฎหมายสมัยสุโขทัย
มีลกั ษณะเป็ นแบบกฎหมายชาวบ้ าน (Volksrecht) 63 โดยกฎหมายชาวบ้ านหรื อกฎหมายประเพณีเป็ น
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 47.
61
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ตํานานกฎหมายไทยและ
ประมวลคําบรรยายทางนิตศิ าสตร์ (พระนคร:โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2493), น.2.
62
สุทธิวาทนฤพุฒิ, หลวง, คําบรรยายประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย , พิมพ์ครัง้ ที่ 7
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2517), น.26.
63
Preedee Kasemsup, The Old Siamese Conception of the Monarchy,
The Siam Society (Bangkok, 1974), p. 93.
60
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กฎเกณฑ์ที่เกิดขึ ้นจากเหตุผลธรรมดาหรื อสามัญสํานึกของสามัญชนในการรู้ สึกผิดชอบชัว่ ดีเพราะมี
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มาเป็ นเวลานานบนพื น้ ฐานของความคิ ด ทางศี ล ธรรม
กฎหมายสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานการอ้ างอิงหรื อกล่าวถึงเป็ นภาษาไทยครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ.1826
ซึ่ง เป็ นช่ ว งที่ พ ระองค์ ท รงประดิ ษ ฐ์ อัก ษรไทยขึน้ กฎหมายสมัย สุโ ขทัย ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลอย่า งสูง จาก
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ของอินเดียโดยผ่านขอมและมอญ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ศิลาจารึ กกฎหมาย
ลักษณะโจรที่ขดุ พบ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย เมื่อ พ.ศ.2475 โดยสันนิฐานว่ามีการจารึ กไว้
เมื่อ พ.ศ.1856-197664 กฎหมายลักษณะโจรกล่าวถึงการกระทํ าที่ เป็ นโจรและกํ าหนดโทษไว้
ตอนหนึ่งว่า “อนึ่งไซร้ แม้ นผู้ใด…ใหญ่สงู และบส่งคืนข้ าท่าน และไว้ …เลย ว่าท่านจัก…ด้ วยในขนาน
ในราชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แล ละท่าน จักสอดสินไหม ดุจดังขโมยอันลักคนท่าน แลไป่ ทันเอาออกจาก
เมืองนัน้ แลและหนี ไปไว้ ในกลางเมือง” 65 หลักศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหงแสดงให้ เห็นว่ากฎหมาย
สมัยสุโขทัยเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการปกครองและสิทธิเสรี ภาพของราษฎร โดยศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวว่า
“พ่อขุนรามคําแหงหาเป็ นท้ าวเป็ นพระยาแก่ไทยทัง้ หลายหรื อเป็ นครู อาจารย์ สงั่ สอนไทยทัง้ หลาย
ให้ รู้ บุ ญ รู้ ธรรมโดยแท้ ” นอกจากนั น้ วรรณกรรมเรื่ อ งไตรภู มิ พ ระร่ ว งหรื อ เตภู มิ ก ถาซึ่ ง นิ พ นธ์
โดยพระยาลิไทหรื อพระมหาธรรมราชาที่ 1 ก็เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชิ ้นหนึ่งซึ่งได้ สะท้ อน
แนวคิด เกี่ ย วกับ การปกครองสมัย สุโ ขทัย ได้ เ ป็ นอย่า งดี โดยเป็ นวรรณกรรมที่ ก ล่า วถึง หลัก ธรรม
ซึ่ง ถื อ เป็ นกฎหมายแม่ บ ทในการปกครองและการเป็ นพระโพธิ สัต ว์ ข องบุค คลที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
ผู้ปกครองหรื อกษัตริ ย์ 66 ส่วนกฎหมายสมัยสุโขทัยที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรี ภาพของราษฎรมีเรื่ องเกี่ยวกับ
สถานภาพของบุค คล กรรมสิท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิน และการพิ จ ารณาคดี แ ละการลงโทษผู้ก ระทํ า ผิ ด 67
ในเรื่ องสถานภาพของบุคคล สมัยสุโขทัยมีชนชันปกครองและราษฎรสามั
้
ญแต่ไม่ใช่เป็ นการแบ่งชนชัน้
ดังเช่นระบบไพร่สมัยอยุธยา โดยศิลาจารึกมีข้อความว่า “ไพร่ฟ้าลูกเจ้ าลูกขุนผิแล ผิดแผก แสกว้ างกัน
กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร, 2527), น.153.
65
“ศิลาจารึกลักษณะโจร”, ประชุมศิลาจารึก ภาค 3, (พระนคร: โรงพิมพ์สํานักนายก
รัฐมนตรี ), น.28.
66
พระยาลิไท, ไตรภูมิพระร่วง, (พระนคร: สํานักพิมพ์บรรณาคาร, 2515), น.311-312.
67
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 8 (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552), น.63-68.
64
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สวนดู แ ท้ แล้ ว จึ ง แล่ ง ความแก่ ข้ า ด้ ว ยซื่ อ ” ซึ่ ง คํ า ว่ า “ลู ก เจ้ าลูก ขุ น ” หมายถึ ง เจ้ าขุ น มูล นาย
้
ในเรื่ องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนัน้ ราษฎรมีเสรี ภาพทางการค้ าขาย
หรื อขุนนาง 68 หรื อชนชันปกครอง
อย่างเต็มที่โดยมีจารึ กว่า “เพื่อนจูงวัวไปค้ า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ ค้าช้ างค้ า ใครจักใคร่ ค้ าม้ าค้ า
ใครจักใคร่ ค้าเงือนค้ าทองค้ า” และยังมีข้อความว่า “สร้ างป่ าหมากป่ าพลู ทัว่ เมืองนี ้ทุกแห่ง ป่ าพร้ าว
ก็หลายในเมืองนี ้ ป่ าลางก็หลายในเมืองนี ้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี ้ หมากขามก็หลายในเมืองนี ้
ใครสร้ างได้ ไว้ แก่มนั ” 69 ซึ่งแสดงถึงการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอย่างชัดเจน นอกจากนัน้
ยังมีข้อความที่แสดงถึงการตกทอดทางทรัพย์สินของบุคคลในลักษณะของกฎหมายมรดกด้ วย คือ
“ไพร่ ฟ้าหน้ าใส ลูกเจ้ าขุนผู้ใดแล้ ล้ มตาย หายกว่า เย่าเรื อนพ่อเชือ้ เสื ้อค้ ามันช้ าง ลูกเมียเยียข้ าว
ไพร่ฟ้าข้ าไท ป่ าหมาก ป่ าพลู พ่อเชื ้อมันไว้ แก่ลกู มันสิ ้น” 70
ในเรื่ อ งการพิ จ ารณาคดี แ ละการลงโทษผู้ก ระทํ า ผิ ด ปรากฏข้ อ ความในศิ ล าจารึ ก
พ่อขุนรามคําแหงซึ่งแสดงว่าสมัยสุโขทัยมีระบบการพิจารณาคดีหรื อกฎหมายลักษณะตลาการแล้ ว
คือ “ไพร่ ฟ้าลูกเจ้ าขุนผิแล ผิดแผกแสกว้ างกัน สวนดูแท้ แล้ ว จึงแล่งความแก่ข้า ด้ วยซื่อ บ่เข้ าผู้ลกั
มักผู้ซ่อน เห็นข้ าวท่านบ่ใคร่ พิน เห็นสินท่านบ่ใคร่ เดือด” เป็ นการกล่าวว่า ขุนศาลตระลาการจะต้ อง
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีด้วยความสื่อสัตย์สจุ ริตและยุตธิ รรม ไม่วา่ คูค่ วามจะเป็ นเจ้ าขุนมูลนายหรือ
เป็ นเพียงราษฎรสามัญก็ต้องไม่เอนเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายใด ต้ องไม่เห็นแก่ลาภสักการะหรื อสินบนรางวัล
อย่างใดๆ ทัง้ สิ ้น 71 และยังมีข้อความว่า “ในปากประตู มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้ หนั ้ ไพร่ ฟ้าหน้ าปก
กลางบ้ านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้ องข้ องใจ มันจะกล่าวเถิ่งเจ้ าเถิ่งขุนบ่ไร้ ไปสัน่ กระดิ่งอันท่าน
แขวนไว้ พ่อขุนรามคําแหงเจ้ าเมืองได้ ยินเรี ยกเมื่อถามสวนความแก่มนั ด้ วยซื่อ ไพร่ ในเมืองสุโขทัยนี ้
จึงชม” จะเห็นได้ วา่ แม้ จะมีขนุ ศาลตระลาการแล้ ว แต่หากเป็ นเรื่ องที่ไม่อาจจะพึง่ ขุนศาลตระลาการได้
เช่น เกิดโรคระบาดวัวควายตายหมดหรื อขุนศาลตระลาการลําเอียงในการพิจารณาคดี ก็ต้องร้ องทุกข์
ต่อกษัตริ ย์หรื อพ่อเมืองโดยตรง 72 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการใช้ กฎหมายชําระความของกษัตริ ย์หรื อ
สุทธิวาทนฤพุฒิ, หลวง, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 62, น.45-46.
69
เพิ่งอ้าง, น.73.
70
เพิ่งอ้าง, น.40.
71
เพิ่งอ้าง, น.45-46.
72
เพิ่ งอ้าง, น.70.
68
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พ่อเมืองและขุนศาลตระลาการมีความแตกต่างกันหรื อไม่ 73 ส่วนการลงโทษผู้กระทําผิดนัน้ ศิลาจารึก
กฎหมายลัก ษณะโจรซึ่ง เป็ นเหมื อ นกฎหมายลัก ษณะอาญากล่ า วถึ ง เพี ย งโทษปรั บ ไม่ ป รากฏ
โทษจําคุกหรื อโทษประหารชี วิตซึ่งสะท้ อนให้ เห็นแนวคิดของกฎหมายอาญาสมัยนัน้ ว่าไม่นิยมใช้
วิธีการลงโทษที่รุนแรงสําหรับการประทุษร้ ายต่อทรัพย์ 74
ในสมัยสุโขทัยจึงมีกฎหมายหลายลักษณะแต่ไม่ได้ แบ่งประเภทกฎหมายดังเช่นปั จจุบนั
และการทําความเข้ าใจคําว่า “กฎหมาย” สมัยสุโขทัยซึง่ เป็ นกฎหมายสมัยโบราณนันต้
้ องไม่ปะปนกับ
แนวคิ ด ในปั จ จุบัน เพราะในรั ฐ สมัย ใหม่เ มื่ อ พูด ถึ ง คํ า ว่า กฎหมาย เราจะเข้ า ใจว่ า กฎหมายก็ คื อ
สิง่ ที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ (Legislation) คือ การตรากฎหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่
ในสมัยโบราณกฎหมายก็คือ ธรรมะโดยถือว่ากฎหมายกับธรรมะเป็ นเรื่ องเดียวกัน แยกจากกันไม่ได้ ซงึ่
เป็ นความคิดทํานองเดียวกับความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School) ในโลก
ตะวันตก 75 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด.ร.กิ ตติศักดิ์ ปรกติ เห็นว่า ลักษณะทั่วไปทางความคิด
ว่าด้ วยกฎหมายและการปกครองในยุคกฎหมายไทยดังเดิ
้ มก็คือ หลักธรรมะเป็ นสิ่งสูงสุด การปกครอง
แผ่นดินและความเป็ นไปในสังคมต้ องสอดคล้ องกับธรรมะ หากอํานาจปกครองแผ่นดินขาดธรรมะ
สังคมก็จะเข้ าสูว่ ิกฤต 76
ส่ ว นกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความสมัย สุ โ ขทัย ยัง ไม่ ไ ด้ มี ก ารแบ่ ง แยกเป็ นกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอาญาดังเช่นปั จจุบนั และไม่ปรากฏว่า
มี ร ะบบศาลยุติ ธ รรมและมี ก ารปฏิ รู ป ระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ง ในสมัย สุโ ขทัย แต่ อ ย่ า งใด
แต่จะเห็นได้ ว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความสมัยสุโขทัยได้ ให้ ความสําคัญกับมิติด้านความเป็ นธรรม

ดุษฎี หลีละเมียร,“การศึกษากฎหมายในประเทศไทยก่อนการปฏิรูประบบกฎหมาย
และการศาล,” อ้ างใน สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 100 ปี โรงเรี ยนกฎหมาย,
(กรุงเทพมหานคร, 2540), น.9.
74
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 67, น.67.
75
ปรี ดี เกษมทรัพย์, นิตปิ รัชญา, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร, 2539), น.49.
76
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้ อิทธิ พลยุโรป, พิมพ์ครัง้ ที่ 2
(กรุงเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, 2549), น. 50.
73
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ในการค้ นหาความจริ งเป็ นอย่างมาก โดยเน้ นบทบาทของขุนศาลตระลาการในการค้ นหาความจริ ง
เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่ราษฎร
2.1.2 สมัยอยุธยา
พระเจ้ าอู่ทองหรื อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนากรุ งศรี อยุธยาขึ ้นเป็ นราชธานี
เมื่อ พ.ศ.1893 โดยผนวกสุโขทัยเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร และกรุงศรี อยุธยาเป็ นราชธานี
จนถึง พ.ศ.2310 นับเป็ นระยะเวลาถึง 417 ปี สังคมในสมัยอยุธยาซับซ้ อนกว่าสมัยสุโขทัยเนื่องจาก
มีความเจริ ญและมีราษฎรมากขึ ้น พระมหากษัตริ ย์จึงไม่อาจทรงชําระความของราษฎรด้ วยพระองค์
เองได้ อย่างทั่วถึงดังเช่นสมัยสุโขทัย พระองค์ทรงต้ องมอบหมายหน้ าที่ ในการชํ าระอรรถคดีให้ แก่
พระราชครู ปโุ รหิตาพฤฒาจารย์ ซึ่งเป็ นมหาอํามาตย์พราหมณ์ ในราชสํานัก เพราะพราหมณ์ เป็ นผู้ร้ ู
หนัง สื อ และเป็ นเจ้ า ตํ า รั บ กฎหมายจึง ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ นผู้รั ก ษานิ ติ ร าชประเพณี ตลอดจน
เป็ นผู้พิพากษาตระลาการ 77 สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงได้ กล่าวถึง
ผู้พิพากษาตระลาการในสมัยอยุธยาว่า “วิธีการพิจารณาและพิพากษาคดีในประเทศสยามตามแบบ
ครั ง้ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ นราชธานี ยัง ใช้ ต่ อ มาในกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ จ นกระทั่ง ตัง้ กระทรวงยุติ ธ รรม
ในรัชกาลที่ 5 เป็ นวิธีแปลกที่เอาแบบอินเดียมาประสมกับแบบไทย ด้ วยความฉลาดอันพึงเห็นได้
ในเรื่ องนี ้อีกอย่างหนึ่งจึงเป็ นประเพณีที่ไม่เหมือนในประเทศอื่น คือ ใช้ บคุ คล 2 จําพวก เป็ นพนักงาน
ตุ ล าการ จํ า พวกหนึ่ ง เป็ นพราหมณ์ ชาวต่ า งประเทศซึ่ ง เชี่ ย วชาญทางนิ ติ ศ าสตร์ เรี ย กว่ า
ลูกขุน ณ ศาลหลวง มี 12 คน และมีหวั หน้ าเป็ นพระมหาราชครูปโุ รหิตคน 1 และพระมหาราชครู มหิธร
คน 1 ถื อศักดินาเท่าเจ้ าพระยา หน้ าที่ ของลูกขุน ณ ศาลหลวงสําหรั บชี บ้ ทกฎหมาย แต่จะบังคับ
บัญชาอย่างใดไม่ได้
อํ านาจการบังคับบัญชาทุก อย่างอยู่กับเจ้ าพนักงานที่ เป็ นไทย 78 ต่อมา
เสนาอํ า มาตย์ ฝ่ ายไทยจึ ง รั บ หน้ าที่ แ ทนพราหมณ์ ซึ่ ง รวมทัง้ ตํ า แหน่ ง ลูก ขุ น ณ ศาลหลวงด้ ว ย
แต่พระมหากษัตริ ย์ก็ยงั ทรงมีพระราชอํานาจเด็ดขาดในอันที่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยชี ้ขาดอรรถคดี 79
ธานิ น ทร์ กรั ย วิ เ ชี ย ร,
การปฏิรู ป ระบบกฎหมายและการศาลในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระปิ ยะมหาราช, (พระนคร: โรงพิมพ์สํานักทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี , 2511), น.33-34.
78
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ลักษณะการปกครอง
ประเทศสยามแต่โบราณ, (พระนคร, 2515), น.23.
79
ธานินทร์ กรัยวิเชียร, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 77, น.34.
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ส่วนกฎหมายสมัยอยุธยา ประกอบด้ วย พระธรรมศาสตร์ และพระราชศาสตร์ ที่ดดั แปลง
เพิ่มเติมจากสมัยสุโขทัย รวมทังกฎหมายอื
้
่นๆ ซึง่ ตราขึ ้นในสมัยอยุธยา ดังนี ้
พระธรรมศาสตร์ เป็ นกฎหมายหลักในการปกครองบ้ านเมื องและการพิจารณาความ
หรื อเป็ นมูลคดีโดยกําหนดมูลคดีไว้ 2 ประเภท คือ มูลคดีแห่งผู้พิพากษาตระลาการ 10 ประการซึง่ เป็ น
กฎหมายแม่ บ ทเกี่ ย วกั บ อํ า นาจศาลและวิ ธี พิ จ ารณาความ ได้ แก่ 1.ลั ก ษณะอิ น ทภาษ
2.ลั ก ษณะพระธรรมนู ญ 3.ลั ก ษณะพยาน 4.ลั ก ษณะตั ด พยาน 5.ลั ก ษณะว่ า ต่ า งแก้ ต่ า ง
6.ลักษณะตัดสํานวน 7.ลักษณะรับฟ้อง 8.ลักษณะประวิงความ 9.ลักษณะกรมศักดิ์ (พรหมทัณฑ์)
และ10.ลักษณะตัดฟ้อง และมูลคดีวิวาท 29 ประการ อันเป็ นกฎหมายแม่บทซึง่ กําหนดสิทธิหน้ าที่
ของผู้ที่ มี ข้ อพิพาท
ได้ แก่ 1.ลัก ษณะกู้หนี ้ 2.ลัก ษณะฉ้ อพระราชทรั พ ย์ 3.ลักษณะแบ่งมรดก
4.ลัก ษณะให้ ปั น
5.ลัก ษณะจ้ างวาน 6.ลัก ษณะพนัน 7.ลัก ษณะซื อ้ ขาย 8.ลัก ษณะโจร
9.ลัก ษณะที่ บ้ า นที่ น า
10.ลัก ษณะที่ ไ ร่ ที่ ส วน 11.ลัก ษณะทาส 12.ลัก ษณะวิ ว าทตี ด่ า กัน
13.ลักษณะผัวเมีย 14.ลักษณะโทษในพระราชสงคราม 15.ลักษณะกบฏศึก 16.ลักษณะละเมิด
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 17.ลั ก ษ ณ ะ เ บี ย บ ด บั ง อ า ก ร ข น อ น ต ล า ด 18.ลั ก ษ ณ ะ ข่ ม เ ห ง ท่ า น
19.ลั ก ษณะที่ ก ระหนาบคาบเกี่ ย ว 20.ลั ก ษณะบุ ก รุ ก 21.ลั ก ษณะลั ก พา 22.ลั ก ษณะความ
23.ลั ก ษณะเกษี ยณ 24.ลั ก ษณะฝากทรั พย์ 25.ลั ก ษณะทํ ากฤตยาคม 26.ลั ก ษณะเช่ า
27.ลักษณะยืม 28.ลักษณะแบ่งปั นบานแผนกหมูช่ า และ 29.ลักษณะอุทธรณ์
พระราชศาสตร์ เป็ นพระบรมราชโองการและพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริ ย์
หรื อเป็ นสาขาคดีซึ่งรวมอยู่ในพระธรรมศาสตร์ โดยพระมหากษั ตริ ย์จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย
อรรถคดีที่พระองค์ทรงเห็นว่าไม่เที่ยงธรรมหรื อเป็ นคดีที่ยงั ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ และโปรดเกล้ าฯ
ให้ พ ราหมณ์ ปุโ รหิ ต หรื อลูก ขุน รั บ ไปร่ า งกฎหมายแล้ ว นํ า ขึน้ ทูลเกล้ า ฯ ถวาย เพื่ อ ประกาศใช้ เ ป็ น
กฎหมาย และเพื่อให้ พระราชศาสตร์ มีความศักดิ์สิทธิ์ คําปรารภของกฎหมายที่พระมหากษัตริ ย์ทรง
โปรดเกล้ าฯ ให้ ตราขึ น้ จึ ง ได้ กล่ า วอ้ างถึ ง บทบั ญ ญั ติ ใ นพระธรรมศาสตร์ เป็ นทํ า นองแสดง
ความเกี่ยวเนื่องกัน พระราชศาสตร์ จะเปลี่ยนไปตามรัชกาล เนื่องจากเป็ นพระบรมราชวินิจฉัยของ
พระมหากษัตริ ย์แต่ละพระองค์ เมื่อพระมหากษัตริ ย์ทรงสวรรคต พระบรมราชวินิจฉัยของพระองค์
ย่อ มสิ น้ ผลไปด้ ว ย เว้ น แต่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พ ระองค์ ใ หม่ จ ะทรงถื อ ตามพระบรมราชวิ นิ จ ฉัย ของ
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พระมหากษั ต ริ ย์ พ ระองค์ เ ดิ ม 80 พระธรรมศาสตร์ แ ละพระราชศาสตร์ ต้ อ งประกอบซึ่ง กัน และกัน
จึง จะเป็ นกฎหมายที่ สมบูรณ์ เพราะแม้ พระธรรมศาสตร์ จะมี ความศัก ดิ์สิท ธิ์ และเป็ นมูลฐานของ
พระราชศาสตร์ ก็ตาม แต่ก็อาจจะไม่มีการใช้ หากพระมหากษัตริ ย์ไม่ทรงเป็ นพระราชธุระจัดให้
บทบัญญัติในพระธรรมศาสตร์ ได้ รับ การเคารพและปฏิบัติตามด้ ว ยวิธี การต่างๆ ที่ พระองค์ ท รงมี
พระราชอํานาจที่จะใช้ ได้ 81
กฎหมายอื่นๆ ซึง่ ตราขึ ้นในสมัยอยุธยาที่สําคัญ เช่น 82
รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรื อพระเจ้ าอู่ทอง ได้ แก่ พระอัยการลักษณะพยาน
พระอัยการลักษณะอาญาหลวง พระอัยการลักษณะรับฟ้อง พระอัยการลักษณะลักพา พระอัยการ
ลัก ษณะอาญาราษฎร พระอัย การลัก ษณะโจร พระอัย การลัก ษณะเบ็ ด เสร็ จ ว่ า ด้ ว ยที่ ดิ น และ
พระอัยการลักษณะผัวเมีย
รัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรื อเจ้ าสามพระยา คือ พระอัยการขบถศึก
รั ช สมั ย สมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถ ได้ แก่ พระอั ย การตํ า แหน่ ง พลเรื อน และ
พระอัยการตําแหน่งนายทหารหัวเมือง รวมทังยั
้ งมีการตรากฎมณเฑียรบาลขึ ้นใช้ บงั คับด้ วย
รัชสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช คือ พระอัยการลักษณะพิสจู น์ดํานํ ้าลุยไฟ
รัชสมัยพระเจ้ าทรงธรรม คือ พระธรรมนูญ
รั ช สมั ย พระเจ้ าปราสาททอง ได้ แก่ พระอั ย การพรหมศัก ดิ์ พ ระอั ย การลั ก ษณะ
อุทธรณ์ พระอัยการทาส พระอัยการลักษณะกู้หนี ้ และกฎ 36 ข้ อ

รอง ศยามานนท์, ดําเนิน เลขะกุล และวิลาสวงศ์ นพรัตน์, ประวัติศาสตร์ ไทย
สมัยกรุ งศรี อยุธยาแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 ถึงแผ่นดินพระนเรศวรมหาราช, (พระนคร:
โรงพิมพ์สํานักนายกรัฐมนตรี , 2512), น. 30.
81
ร. แลงกาต์, ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายไทย เล่ม 1 (พระนคร: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
และการเมือง, 2478), น. 50.
82
พัชริ นทร์ เปี่ ยมสมบูรณ์, “การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทย ตังแต่
้ พ.ศ.2411
จนถึง พ.ศ.2478,” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2516), น.14-16.
80
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การตรากฎหมายและการรวบรวมกฎหมายสมัยอยุธยา มีวิวฒ
ั นาการเป็ นขันๆ
้ ตามลําดับ
ดังนี 83้
ขันที
้ ่ 1 เมื่อแรกตังกฎหมาย
้
ทําเป็ นประกาศพระราชกฤษฎีกา บอกวัน เดือน เหตุผล และ
พระราชนิยม เช่น พระราชกําหนดเก่า พระราชกําหนดใหม่ และกฎหมายพระสงฆ์ เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 2 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเป็ นจํานวนมากซึง่ ยากแก่การค้ นหา จึงได้ มีการตัดทอน
พระราชกฤษฎีกาเก่า คงไว้ แต่ใจความสําคัญ
ขันที
้ ่ 3 เพื่อจัดระเบียบกฎหมายเก่าให้ เกิดความสะดวกต่อการใช้ ของพวกตุลาการ
จึงชําระกฎหมายด้ วยการรวบรวมกฎหมายเก่าจัดให้ เป็ นหมวดหมู่ตามลักษณะความโดยตัดเหตุผล
และวันที่ออกกฎหมายคงไว้ แต่ใจความซึง่ เป็ นพระราชนิยมเรี ยงเข้ าลําดับเป็ นมาตรา
นอกจากนัน้ กฎหมายบางฉบับอาจจะตราขึ ้นโดยพระมหากษัตริ ย์พระองค์ใดพระองค์
หนึ่งก่อนที่พระมหากษัตริ ย์พระองค์ต่อๆ มาจะทรงบัญญัติเพิ่มเติมต่อท้ ายอีกตามความเหมาะสม
ในรัชสมัยของพระองค์ เช่น พระอัยการลักษณะรับฟ้อง เริ่ มตราขึ ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
หรื อ พระเจ้ า อู่ท อง ต่ อ มาในรั ช สมัย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชก็ มี ก ารบัญ ญัติ เ พิ่ ม เติ ม ขึน้ อี ก
เป็ นต้ น 84
ส่วนระบบศาลก็เริ่ มเกิดขึ ้นในสมัยอยุธยานีเ้ อง โดยเมื่อพิจารณาพระธรรมนูญซึ่งเป็ น
กฎหมายวิ ธี ส บัญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ พระธรรมนู ญ ศาลยุติ ธ รรมในรั ช สมัย พระเจ้ าทรงธรรมที่ ต ราขึ น้
เมื่อ พ.ศ.2165 แล้ ว ปรากฏว่าสมัยอยุธยามีศาลรวมทังสิ
้ ้น 14 ศาล คือ 85 1.ศาลความอุทธรณ์หรื อ
ศาลหลวง 2.ศาลอาชญาราษฎร์ หรื อศาลราษฎร์ 3.ศาลอาชญาจักร 4.ศาลความนครบาลหรื อ
กระทรวงนครบาล 5.ศาลแพ่งวัง 6.ศาลแพ่งกลาง 7.ศาลแพ่งเกษม 8.ศาลกรมมรฎกหรื อกระทรวง
มรฎก 9.ศาลความต่างประเทศหรื อกระทรวงกรมท่ากลาง 10.ศาลกรมนาหรื อกระทรวงกรมนา

83

รอง ศยามานนท์, ดําเนิน เลขะกุล และวิลาสวงศ์ นพรัตน์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 80,

น.33.
มนู อุดมเวช, “การปฏิรูปการศาลส่วนกลางของกระทรวงยุติธรรมในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ,” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ วิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร, 2516), น.15.
85
กระทรวงยุตธิ รรม, 100 ปี กระทรวงยุตธิ รรม,(กรุงเทพมหานคร, 2535), น.6-9.
84

130

11.ศาลกรมพระคลังหรื อศาลคลังมหาสมบัติ 12.ศาลกระทรวงธรรมการ 13.ศาลความสังกัดหรื อ
ศาลกระทรวงสัสดี และ14.ศาลความเวทมนต์หรื อศาลกระทรวงแพทยา
สําหรับการพิจารณาพิพากษาคดีสมัยอยุธยานัน้ ได้ แบ่งหน้ าที่ให้ หลายหน่วยงานทํางาน
ร่ วมกัน เริ่ มจากกรมรับฟ้อง ลูกขุน ตระลาการ ผู้ปรับ กล่าวคือ กรมรับฟ้องมีหน้ าที่รับคําฟ้องจากผู้มี
อรรถคดีจากนัน้ กรมรับฟ้องจะนําคําฟ้องเสนอลูกขุนซึ่งอยู่ในกรมอื่นแยกต่างหาก เมื่อลูกขุนตรวจ
คําฟ้องแล้ วกรมรับฟ้องก็จะส่งคําฟ้องไปยังศาลต่างๆ ที่แยกย้ ายกันสังกัดกระทรวง กรมต่างๆ ศาลใด
ศาลหนึ่งแล้ วแต่ว่าคดีนนั ้ จะอยู่ในเขตอํานาจของศาลใด เช่น ศาลกรมวัง และศาลกรมนา เป็ นต้ น
แต่ละศาลจะมีตระลาการที่จะพิจารณาไต่สวนเป็ นของตนเอง โดยมีลกู ขุนและผู้ปรับซึง่ อยู่ในกรมอื่น
แยกต่างหากทําหน้ าที่ ชีข้ าดและปรับสินไหมพินัยร่ วมกัน 86 โดยปกติเมื่อมีคําพิพากษาแล้ วคู่ความ
จะไม่ ส ามารถอุ ท ธรณ์ ต่ อ ไปได้ ยกเว้ น คู่ค วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง เห็ น ว่ า ตระลาการ ผู้ ถ ามความ
ผู้ถือสํานวน หรื อพยานที่เกี่ยวข้ องในคดีกระทํามิชอบ หรื อไม่ให้ ความยุติธรรมแก่ตนก็อาจฟ้องร้ อง
กล่าวหาบุคคลดังกล่า วต่อศาลหลวงได้ นับว่า เป็ นความอุทธรณ์ และศาลหลวงก็ คื อศาลอุทธรณ์
ในสมัย นัน้ ส่ ว นศาลฎี ก ายัง ไม่ มี แต่ อ าจมี ร าษฎรทูล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก าต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ บ้ า ง
ต่อ มาในรั ช สมัย พระเจ้ า ปราสาททองได้ มี ก ารตราพระไอยการลัก ษณะอุท ธรณ์ ขึ น้ เป็ นครั ง้ แรก
เมื่อ พ.ศ.2176 เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาคดีในศาลความอุทธรณ์ที่คคู่ วามฟ้องอุทธรณ์กล่าวหา
ตระลาการหรื อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายยุติธรรม กล่าวคือ ถ้ าตระลาการหรื อเจ้ าหน้ าที่แพ้ ความในชันอุ
้ ทธรณ์
จะต้ อ งถู ก ปรั บ ไหมลงโทษและให้ ออกค่ า ธรรมเนี ย มในการขึ น้ ศาลความอุท ธรณ์ แ ก่ ผ้ ู ฟ้ องร้ อง
ส่ว นคดี เ ดิ ม ที่ ต ระลาการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ บ กพร่ อ งก็ ใ ห้ ต ระลาการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค นใหม่ ทํ า หน้ า ที่
พิ จ ารณาแทน แต่ ถ้ าตระลาการหรื อ เจ้ าหน้ าที่ เ ป็ นฝ่ ายชนะความก็ ใ ห้ คู่ ค วามฟ้ องอุ ท ธรณ์
ออกค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ตระลาการหรื อเจ้ าหน้ าที่ และอาจมีการปรับไหมตามกรณี ส่วนคดีเดิม
ก็ถือว่าผู้ฟ้องอุทธรณ์นนแพ้
ั ้ ไปแล้ ว ให้ ตระลาการเก่าปรับไหมตามรูปความเดิม 87
การพิจารณาคดีในสมัยโบราณของไทยนี ้ มี บางท่านเห็ นว่าเป็ นรู ปแบบผสมระหว่า ง
ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนมาตังแต่
้ เริ่ มแรก โดยกล่าวว่าการพิจารณาคดีมีลกั ษณะคล้ ายกับ
ระบบไต่สวนอยู่บางประการ เพราะตระลาการเป็ นผู้ทําการสืบพยานเองอันเป็ นการเผชิญพยาน และ
เพิ่งอ้าง, น.4.
87
เพิ่งอ้าง, น.9.
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ตระลาการมี อํ า นาจคุม ขัง โบยตี คู่ค วามซึ่ง ก็ ค งมี ก ารคาดคัน้ เอาความจริ ง จากโจทก์ จํ า เลยด้ ว ย
เท่า กับ ตระลาการทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นผู้ไ ต่สวนคดี เอง ฉะนัน้ เมื่ อมี ก ารอุท ธรณ์ ห รื อ ถวายฎี ก าจึง เป็ นไป
ในรู ปของการกล่าวโทษตระลาการว่าทําการไต่สวนโดยมิชอบ ทัง้ อํานาจตุลาการยังไม่ได้ แยกจาก
อํานาจบริ หาร ในหัวเมืองต่างๆ เจ้ าเมืองทําหน้ าที่ทงฝ่
ั ้ ายบริ หารและตุลาการด้ วย เมื่อจับโจรผู้ร้ายได้
จะมี ก ารคาดคัน้ เอาความจริ ง จากผู้ร้ ายโดยวิ ธี ก ารพิ จ ารณาตามจารี ต นครบาล ซึ่ง ตระลาการ
ใช้ อํานาจเฆี่ยนโจรให้ ตอบคําถาม ตบปากคู่ความที่ไม่ตอบคําถาม อาจจําขังผู้ขัดหมายเรี ยกหรื อ
ผู้ไม่รับสารภาพ การไต่สวนหาความจริ งเหล่านี ้ได้ ยกเลิกไปเมื่อ ร.ศ.115 การพิจารณาคดีดงั กล่าวของ
ตระลาการจึงมีลกั ษณะคล้ ายกับระบบไต่สวนอยู่มาก ในขณะเดียวกันการพิจารณาของตระลาการ
อาจใช้ วิธีพิสจู น์ด้วยการดํานํ ้า ลุยไฟ อันเป็ นวิธีพิจารณาทํานองเดียวกับวิธีทรมานของระบบกล่าวหา
ในสมัยโบราณ การพิจารณาคดีของไทยในสมัยก่อนจึงเป็ นรู ปแบบผสมระหว่างระบบกล่าวหา และ
ระบบไต่สวนมาตังแต่
้ เริ่มแรก 88
กฎหมายวิธีพิจารณาความสมัยอยุธยายังไม่ได้ มีการแบ่งแยกเป็ นกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย แต่ก็เริ่ มมีการปฏิรูประบบ
กระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง แล้ ว โดยเป็ นการดัด แปลงเพิ่ ม เติ ม กฎหมายที่ ใ ช้ เป็ นหลั ก ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีจากสมัยสุโขทัย คือ พระธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ วยมูลคดีแห่งผู้พิพากษา
ตระลาการ 10 ประการ และมูลคดีวิวาท 29 และพระราชศาสตร์ รวมทังมี
้ การตรากฎหมายขึ ้นใหม่
ในสมัยอยุธยา ได้ แก่ พระอัยการลักษณะพยาน พระอัยการลักษณะรับฟ้อง พระอัยการลักษณะพิสจู น์
ดํานํ ้า ลุยไฟ พระธรรมนูญ และพระอัยการลักษณะอุทธรณ์
จะเห็นได้ ว่าการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งสมัยอยุธยาได้ ให้ ความสําคัญ
ในทัง้ 3 มิติ กล่าวคือ มิติด้านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ ง มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับ
พยานหลักฐาน มิติด้านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม มี บทบัญญัติว่า
เมื่อศาลมีคําพิพากษาแล้ วคูค่ วามจะไม่สามารถอุทธรณ์ตอ่ ไปได้ ยกเว้ นคูค่ วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเห็นว่า
ตระลาการ ผู้ถามความ ผู้ถือสํานวน หรื อพยานที่เกี่ยวข้ องในคดีกระทํามิชอบหรื อไม่ให้ ความยุติธรรม
แก่ตนอาจฟ้องร้ องกล่าวหาบุคคลดังกล่าวต่อศาลหลวงได้ และมิติด้านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการ
โสภณ รัตนากร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครัง้ ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์นิตบิ รรณาการ, 2551), น.5-6.
88
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เข้ าถึงความยุติธรรม มีพระไอยการลักษณะอุทธรณ์ที่กําหนดให้ ตระลาการหรื อเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ แพ้ ความ
ในชันอุ
้ ทธรณ์ จะต้ องออกค่าธรรมเนียมในการขึ ้นศาลความอุทธรณ์ แก่ผ้ ฟู ้ องร้ อง แต่หากตระลาการ
หรื อ เจ้ าหน้ าที่ เ ป็ นฝ่ ายชนะความก็ ใ ห้ คู่ ค วามฟ้ องอุ ท ธรณ์ อ อกค่ า ธรรมเนี ย มแก่ ต ระลาการ
หรื อเจ้ าหน้ าที่
2.1.3 สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นก่ อนได้ รับอิทธิพลจากตะวันตก
หลังจากการเสียกรุงศรี อยุธยาแก่พม่าเมื่อ พ.ศ.2310 เอกสารสําคัญและพระราชกําหนด
กฎหมายต่างๆ ได้ ถูกทํ าลายไปเป็ นจํ านวนมาก ประมาณกันว่าเหลืออยู่เพียงหนึ่งในสิบเท่านัน้ 89
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ปฐมกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์จกั รี ทรงใช้ กฎหมายสมัยอยุธยา
ที่ ยังคงหลงเหลืออยู่และที่ ได้ จากการสืบสวนฟั งคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่
เช่น ผู้ที่เคยอยู่ใน
คณะตุลาการแต่ครัง้ เดิมๆ 90 จนกระทัง่ เมื่อ พ.ศ.2347 ก็ได้ เกิดคดีประวัติศาสตร์ อนั เป็ นที่มาของ
การชําระสะสางกฎหมายในสมัยนัน้ คือ คดีอําแดงป้อมฟ้องหย่านายบุญศรี แต่ลกู ขุน ณ ศาลหลวง
พิ พ ากษาให้ ห ย่า ได้ ทัง้ ที่ อํ า แดงป้ อมทํ า ชู้กับ นายราชาอรรถ นายบุญ ศรี จึ ง ได้ ทูล เกล้ า ถวายฎี ก า
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกทรงเรี ยกลูกขุน ณ ศาลหลวงมาไต่ถามได้ ความว่าเป็ นการ
วินิจฉัยตามบัญญัติกฎหมายที่ ว่า “ชายหาผิดมิได้ หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็ นหญิงหย่าชาย หย่าได้ ”
พระองค์ทรงเห็นว่าเป็ นการไม่ยตุ ิธรรมที่หญิงนอกใจชายแล้ วกลับมาฟ้องหย่าชายได้ อีก จึงมีพระบรม
ราชโองการให้ ตรวจทานข้ อความในต้ นฉบับกฎหมายฉบับศาลหลวง ฉบับหอหลวง และฉบับข้ างที่ 91
แต่ก็ปรากฏว่ามีข้อความตรงกันทัง้ 3 ฉบับ พระองค์จึงทรงโปรดให้ ตงคณะกรรมการชํ
ั้
าระกฎหมายขึ ้น
ลักษณะเดี ยวกับการตัง้ คณะกรรมการสังคายนาพระไตรปิ ฏก ประกอบด้ วยอาลักษณ์ 4 คน
ลูกขุน 3 คน และราชบัณฑิต 4 คน รวมเป็ น 11 คน มีหน้ าที่จดั ให้ มีวิธีการค้ นหาตัวบทกฎหมายได้ ง่าย
และสะดวกแก่ศาลในการค้ นคว้ าเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี และทําการสะสางเนื ้อความ
ประชุมกฎหมายรัชกาลที่ 1 จ.ศ. 1166 เล่ม 3 พระราชกําหนดที่ 28, (พระนคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง), น.398.
90
ร. แลงกาต์, ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย เล่ม 1 (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช, 2526), น.19.
91
ฉบับศาลหลวง คือ ฉบับสําหรับศาลใช้ ฉบับหอหลวง คือ ฉบับที่อยู่ในหอหลวงซึ่ง
เป็ นที่รวบรวมหนังสือราชการ และฉบับข้ างที่ คือ ฉบับสําหรับพระมหากษัตริย์ทรงใช้ .
89
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ในตัว บทกฎหมายที่ มี ค วามขัดแย้ ง กัน อัน จะทํ า ให้ ศ าลเกิ ด ความสงสัย ในการนํ า ไปปรั บ แก่ ค ดีไ ด้
อย่างถูกต้ อง การชําระกฎหมายใช้ เวลาเพียง 11 เดือน โดยเมื่อชําระเสร็ จแล้ วอาลักษณ์ได้ เขียนลงเส้ น
หมึกบนสมุดข่อย รวม 6 ชุดๆ ละ 41 เล่ม โดย 3 ชุดแรกซึง่ เป็ นฉบับหลวงได้ ประทับตรา 3 ดวง
ลงบนปก ได้ แก่ ตราคชสีห์ ตราราชสีห์ และตราบัวแก้ ว อันเป็ นตราประจําตําแหน่งของสมุหนายก
สมุห กลาโหม และเจ้ าพระยาพระคลัง ตามลํ า ดับ เรี ย กกัน โดยทั่ว ไปว่ า กฎหมายตราสามดวง
โดยเป็ นต้ น ฉบับ ตัว บทกฎหมายที่ ถู ก ต้ อ ง ดัง ปรากฏในประกาศพระราชปรารภตอนหนึ่ ง ของ
กฎหมายตราสามดวงว่า
“…แลฝ่ ายข้ า งอาณาจัก รนี ้ กระษั ต รผู้จ ดํ า รงแผ่ น ดิ น นัน้ อาไศรยซึ่ ง โบราณราชนิ ต
กฎหมาย พระอายการอันกษัตรแต่ก่อนบัญหญัติได้ ได้ เปนบรรทัดถานจึ่งพิภากษาตราสีน เนื ้อความ
ราษฎรทังปวงได้
้
โดยยุติธรรม แลพระราชกําหนดบทพระอายการนันก็
้ ฟั่นเฟื อนวิปริ ต ผิดซํ ้าต่างกันไป
เปนอัน มาก ด้ ว ยคนอัน โลภหลงหาความลอายบาปมิ ไ ด้ ดัด แปลงแต่ ง ตามชอบใจไว้ พิ ภ ากษา
ให้ เสียยุติธรรมสําหรับแผ่นดินไปก็มีบ้าง จึ่งทรงพระกรรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมจัดข้ าทูลละออง
ทุ ลี พ ระบาทที่ มี ส ะติ ปั ญญาได้ ชํ า ระพระราชกํ า หนดบทพระอายการอั น มี อ ยู่ ใ นหอหลวง
ี
ตังแต่
้ พระธรรมศาสตร์ ไปให้ ถกู ถ้ วนตามบาฬแลเนื
้อความมิให้ ผิดเพี ้ยนซํ ้ากันได้ จัดเปนหมวดเปนเหล่
เข้ าไว้ แล้ วทรงพระอุสาหทรงชําระดัดแปลงซึง่ บทอันวิประหลาดนันให้
้ ชอบโดยยุติธรรมไว้ ด้วยพระไทย
ทรงพระมหากรรุณาคุณจให้ เปนประโยชน์แก่กระษัตรอันจดํารงแผ่นดินไปในภายหน้ า…”
กฎหมายตราสามดวงนี ้ใช้ เป็ นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี ดังที่ปรากฏในประกาศ
พระราชปรารภอีกตอนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวงว่า “…ถ้ าพระเกษมไกรสีเชิญพระสมุดพระราช
กําหนดบทพระอายการออกมาพิภากษากิจคดีใดใด ลูกขุนทังปวงไม่
้
เห็นปิ ดตราพระราชสีห์ พระคชสีห์
บัวแก้ ว สามดวงนี ้แล้ ว อย่าให้ เชื่อฟั งเอาเปนอันขาดทีเดียว…” โดยต้ นฉบับของกฎหมายตราสามดวง
3 ชุด เก็บไว้ ในหอหลวง ศาลหลวง และห้ องเครื่ องหรื อข้ างที่แห่งละชุด ส่วนอีก 3 ชุดที่ไม่ได้
ประทับตราเป็ นฉบับรองทรง ใช้ สําหรับการคัดลอก
กฎหมายตราสามดวงเป็ นเอกสารชิน้ สําคัญที่ ไม่เพี ยงแต่จะทํ าให้ คนรุ่ นหลังได้ เรี ยนรู้
เรื่ องราวเกี่ยวกับกฎหมายไทยดังเดิ
้ มเท่านัน้ แต่ยงั ทําให้ ทราบถึงสภาพสังคม การเมืองการปกครอง
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตด้ วย 92 ศาสตราจารย์ ร. แลงกาต์ ได้ กล่าวถึงการชําระสะสาง

92

แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 67, น.121-122.
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กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกว่าใกล้ เคียงกับงานประมวลกฎหมาย
ครัง้ แรกๆ ในยุโรป 93 และศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดี เกษมทรัพย์ อธิ บายสถานะและความสําคัญของ
กฎหมายตราสามดวงไว้ รวม 6 ประการ คือ 94 1.กฎหมายตราสามดวงมีลกั ษณะเป็ นกฎหมายของ
นัก กฎหมาย (Juristenrecht)
2.กฎหมายตราสามดวงมี ลัก ษณะเป็ นกฎหมายธรรมชาติ
(Jus Naturale) 3.ไม่มีการนิติบญ
ั ญัติโดยแท้ 4.มีความนับถือตัวบทกฎหมาย 5.ไม่ใช่ประมวล
กฎหมายที่มีเนื ้อหาครอบคลุมทุกด้ าน และ 6.เป็ นกฎหมายที่เป็ นคูม่ ือในการชี ้ขาดตัดสินคดี
กฎหมายอื่นๆ ที่ตราขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นก่อนได้ รับอิทธิพลจากตะวันตก 95
นอกจากกฎหมายตราสามดวงแล้ ว ยัง มี ก ฎหมายอื่ น ๆ ที่ ต ราขึ น้ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
เฉพาะเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ น้ เช่ น รั ช สมัย พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลก มี ก ารออกกฎหมาย
จุลศักราช 1156 ว่าด้ วยพระราชบัญญัติบอ่ นเบี ้ย รัชกาลต่อๆ มา มีการออกกฎหมายจุลศักราช 1172
ว่าด้ วยกฎหมายชําระเลข กฎหมายจุลศักราช 1173 ว่าด้ วยกฎหมายไม่ให้ ซื ้อขายฝิ่ น สูบฝิ่ น กฎหมาย
จุลศักราช 1174 ว่าด้ วยกฎหมายพระราชบัญญัติเรื่ องช่วยไพร่ หลวง และกฎหมายพระราชบัญญัติ
บ่อนเบี ้ย กฎหมายจุลศักราช 1176 ว่าด้ วยกฎหมายห้ ามเล่นการพนัน กฎหมายจุลศักราช 1178
ว่าด้ วยกฎหมายพนักงานพระโอสถเสวย กฎหมายจุลศักราช 1181 และพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่ น
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีการออกกฎหมายจุลศักราช 1186 พระราชกําหนด
ให้ เรี ยกค่านารายคด 2 ถัง คง 2 ถัง กฎหมายจุลศักราช 1191 กระแสพระบรมราชโองการตังพิ
้ กดั อัตรา
ค่า ธรรมเนี ย มอากรสวนจาก กฎหมายจุลศัก ราช 1197
กฎหมายพระราชบัญญัติห้ ามไม่ใ ห้
ประทุษ ร้ ายตน และพระราชบัญ ญัติค่ า ธรรมเนี ย มความกฎหมายลัก ษณะโจรห้ า เส้ น กฎหมาย
จุลศักราช 1205 พระราชกําหนดรัชกาลที่ 3 เรื่ องการทําเงินปลอม

ร. แลงกาต์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 90, น.27.
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ระบบศาลสมัย รั ต นโกสิน ทร์ ต อนต้ น ก่ อ นได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตะวัน ตก เป็ นระบบศาล
ซึ่ง มี ลัก ษณะเช่ น เดี ย วกับ สมัย อยุธ ยา โดยศาลจะแยกย้ า ยกัน อยู่ต ามกระทรวงกรมต่ า งๆ และ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีจะให้ หลายหน่วยงานทํางานร่ วมกัน คือ กรมรับฟ้อง ลูกขุน ตระลาการ
และผู้ปรับ โดยศาลสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นก่อนได้ รับอิทธิพลจากตะวันตก ได้ แก่ 96
1. ศาลธรรมดาในกรุ งเทพฯ หมายถึง ศาลที่ชําระความอาญาและความแพ่งที่ราษฎร
เป็ นความกันตามธรรมดา กล่าวคือ
ศาลนครบาล ขึ ้นอยูก่ บั กรมเมือง มีอํานาจเฉพาะแต่คดีอาญามหันตโทษ เช่น ฆ่าเจ้ าของ
เรื อนตาย และเป็ นชู้กบั เมียผู้อื่น
ศาลกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็ น 3 ศาล คือ ศาลหลวง พิจารณาความอุทธรณ์
ที่ ต ระลาการชํ า ระความโดยมิ ช อบ ศาลราษฎร์ ชํ า ระความอาญาที่ จํ า เลยเป็ นตระลาการและ
ศาลตํารวจ ชําระคดีแปลงคารมลายมือ ขี ้ฉ้ อ หมอความ อ้ างว่าเป็ นญาติทงที
ั ้ ่ไม่ได้ เป็ นแล้ วว่าความ
แทนกัน
ศาลกระทรวงกลาโหมหรื อศาลอาญานอก ชําระคดีที่ราษฎร์ ซงึ่ มิใช่ข้าราชการกระทําผิด
ศาลกรมท่าหรื อศาลต่างประเทศ ชําระคดีพิพาทระหว่างชาวไทยกับชาวต่างประเทศ หรื อ
ชาวต่างประเทศด้ วยกัน
ศาลแพ่ง กลาง ไม่ ขึน้ อยู่กับ กรวงกรมใดแต่ขึน้ อยู่กับลูก ขุน ชํ า ระคดี วิว าททํ า ร้ ายกัน
ด่าสบประมาทกัน ซึง่ จําเลยเป็ นสมนอก
ศาลแพ่ ง เกษม ไม่ ขึ น้ อยู่ กั บ กรวงกรมใดแต่ ขึ น้ อยู่ กั บ ลู ก ขุ น ชํ า ระความแพ่ ง เช่ น
เอาทรัพย์สนิ ของผู้อื่นไปโดยไม่บอกเจ้ าของ บุกรุกที่ดนิ เรื อกสวน ซึง่ จําเลยเป็ นสมนอก
2. ศาลชําระความเป็ นพิเศษ ประกอบด้ วย
ศาลกรมนา ชําระคดีแพ่งและอาญาที่เกี่ยวกับที่นา
ศาลในกระทรวงมหาสมบัติ ชําระคดีภาษีและหนี ้หลวง
ศาลกรมวัง แบ่งเป็ น 4 ศาล คือ ศาลอาญาวัง ศาลนครบาลวัง ศาลแพ่งวัง ศาลมรดก
ชําระความที่จําเลยเป็ นสมใน
ศาลกรมแพทยา ชําระคดีเกี่ยวกับการกระทําอาคมเวทวิทยาคมแก่กนั
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ศาลกรมธรรมการ ชําระคดีพระสงฆ์และสามเณรกระทําผิดวินยั
ศาลกรมสรรพากรใน ชําระคดีเสนากํานันเบียดบังอากรขนอนตลาด
ศาลกรมสัสดีหรื อศาลกรมพระสุรัสวดี ชํ าระคดีเกี่ ยวกับสังกัดหมวดหมู่ของไพร่ หลวง
และไพร่สม รวมทังการปั
้
นหมู่
ศาลราชตระกูล ชําระคดีที่พระบรมวงศานุวงศ์เป็ นโจทก์หรื อจําเลย ยกเว้ นคดีที่ถึงแก่ชีวิต
นอกจากนัน้ ยัง มี ศาลรั บสั่ง ซึ่งเป็ นศาลพิเศษที่ พระมหากษั ตริ ย์ ท รงตัง้ ขึน้ เมื่ อใดก็ ได้
ตามความเหมาะสมเพื่อชําระความพิเศษที่ทรงเห็นว่าศาลธรรมดาที่มีอยู่ชําระไม่ได้ หรื อชําระได้ ยาก
โดยเป็ นศาลที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต่อ พระมหากษั ต ริ ย์ ในช่ ว งดัง กล่า วยัง ไม่มี ศ าลฎี ก าแต่ก็ มี ก าร
ทูลเกล้ าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับสมัยอยุธยา
ส่ ว นในหั ว เมื อ งต่ า งๆ จะมี ศ าลเมื อ งซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบโดยข้ าราชการในหั ว เมื อ งนัน้ ๆ
โดยศาลในหั ว เมื อ งฝ่ ายเหนื อ ขึ น้ อยู่ กั บ กระทรวงมหาดไทย ศาลในหั ว เมื อ งฝ่ ายใต้ ขึ น้ อยู่ กั บ
กระทรวงกลาโหม และศาลหัวเมืองบางแห่งขึ ้นอยู่กับกรมท่า ศาลเมืองจะชํ าระคดีแพ่งและอาญา
แต่คดีอกุ ฉกรรจ์นนั ้ ศาลส่วนกลางยังมีอํานาจพิจารณาได้ โดยรับคดีที่ศาลเมืองส่งมา
จะเห็ น ได้ ว่ า ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ตอนต้ นก่ อ นได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตะวั น ตกนั น้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังคงปะปนกันอยู่เช่นเดิม และ
ไม่ ได้ มี ก ารปฏิ รู ป กระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ง เพิ่ ม เติม ขึน้ จากสมัย อยุธ ยาแต่อย่ า งใด เป็ นแต่เ พี ย ง
การรวบรวมและชําระสะสางกฎหมายสมัยอยุธยาให้ ถกู ต้ องเป็ นธรรมดังเช่นสมัยอยุธยาเท่านัน้
2.1.4 สมัยการปฏิรู ประบบกฎหมายและการศาลในสมัยรั ชกาลที่ 5
นั บ แ ต่ ก า ร ป ฏิ วั ติ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น ยุ โ ร ป เ รื่ อ ย ม า จ น ถึ ง ก ล า ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 19
กระแสแห่งความเปลี่ ยนแปลงซึ่งดําเนิ น ไปอย่า งรุ นแรงในกลุ่มประเทศตะวัน ตกทัง้ ทางการเมื อง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี และมี ก ารแผ่ ข ยายมาสู่ ป ระเทศ
ทางซี ก โลกตะวัน ออกนัน้ ได้ ชัก นํ า ให้ ไ ทยเปิ ดประเทศออกเผชิ ญ หน้ า กับ การขยายอํ า นาจและ
ตลาดการค้ าของตะวันตก 97 กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี ้อยู่บนพื ้นฐานสําคัญของพัฒนาการ
ด้ านกฎหมายสมั ย ใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดี เกษมทรั พ ย์ ได้ กล่ า วถึ ง การเกิ ด ขึ น้ ของ
กฎหมายสมัยใหม่ตงแต่
ั ้ ศตวรรษที่ 18 ว่า เป็ นปรากฏการณ์ ที่น่ามหัศจรรย์ในตํานานอันยาวนาน
ของประวั ติ ศ าสตร์ มนุ ษ ยชาติ และถื อ กั น ว่ า เป็ นความสํ า เร็ จ อั น ใหญ่ ห ลวงที่ น่ า ภู มิ ใ จของ
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วัฒ นธรรมตะวัน ตก ปรากฏการณ์ ที่ สํ า คัญ เช่ น นี ไ้ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในวัน สองวัน แต่ เ ป็ นผลจาก
เหตุนานัปการ ทังในด้
้ านความคิด ในทางสถาบัน และเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวพันกัน
อย่างสลับซับซ้ อน 98 กฎหมายสมัยใหม่ได้ ให้ ความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในด้ านต่างๆ
ได้ แก่ 99 1.รับรู้ ว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกนามเป็ นบุคคลและเป็ นตัวการของกฎหมาย (Subject of Law)
2.ความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ถือว่าทรัพย์สินเป็ นสิทธิที่สมบูรณ์ และเด็ดขาดที่สดุ ในบรรดาสิทธิ ของ
เอกชนทังหลาย
้
3.ความคิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา การจับกุมและ
ลงโทษผู้กระทํ าผิดได้ ต้ องปรากฏว่าการกระทํ าของบุคคลนัน้ มี กฎหมายบัญญัติไว้ โดยชัดแจ้ งว่า
เป็ นความผิ ด และกํ า หนดโทษไว้ ตามหลัก ภาษิ ต กฎหมายที่ ว่ า “ไม่ มี โ ทษ โดยไม่ มี ก ฏหมาย
(Nulla Poena, Sine Lege)” 4.ความคิดทางด้ านกฎหมายมหาชน ถือหลักว่าการปกครองและ
การบริ หาราชการต้ องเป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมาย (Principle of Legality in Administration)
และ 5.ความคิดเกี่ยวกับหลักนิตธิ รรมหรื อที่เรี ยกกันว่าหลักกฎหมายเป็ นใหญ่ (The Rule of Law) หรือ
ในภาคพื ้นยุโรปเรี ยกว่า นิตริ ัฐ (Rechtsstaat)
ประเทศไทยจําต้ องรับเอากฎหมายสมัยใหม่ของตะวันตกตังแต่
้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว และก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงครั ง้ ใหญ่ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หัว เรี ย กได้ ว่ า เป็ นยุค กฎหมายไทยสมัย ใหม่ โดยผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ กล่าวว่า
“เราอาจกล่า วได้ ว่า ยุค กฎหมายไทยสมัย ใหม่ ซึ่ง กฎหมายไทยได้ เ ปิ ดรั บอิ ท ธิ พ ลของ
ความคิ ด แบบตะวัน ตกนี ไ้ ด้ เ ริ่ ม ขึ น้ ในรั ช สมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว และ
ได้ ดําเนินไปอย่างเข้ มข้ นมากขึ ้นจนเรี ยกได้ ว่าเกิดเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ระบบกฎหมายไทยในปั จจุบันนี น้ ับว่าตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการปฏิรูป
ระบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั นัน่ เอง”100

ปรี ดี เกษมทรัพย์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 75, น.168.
99
เพิ่งอ้าง, น.171-178.
100
กิตติศกั ดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 76, น.50.
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นอกจากนัน้ การปฏิรูประบบกฎหมายไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ยังมีลกั ษณะเสริ มสร้ างคุณธรรมของรัฐสมัยใหม่ในแง่รากฐานทางกฎหมาย และกลไกทาง
กฎหมายอย่างสําคัญด้ วย 101
ประเทศไทยจํ าต้ องรั บเอากฎหมายสมัยใหม่ของประเทศตะวันตก ด้ วยสาเหตุสําคัญ
3 ประการ ดังนี ้
1. ปั ญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
พระองค์ทรงดําเนินพระราโชบายเปิ ดการติดต่อกับชาวตะวันตกอย่างกว้ างขวางกว่าสมัยใดๆ ที่ผา่ นมา
โดยทรงเห็ น อัน ตรายในการปฏิ เ สธความสัม พัน ธ์ กั บ ประเทศตะวัน ตก เมื่ อ เซอร์ จ อห์ น เบาริ ง
ราชฑูต ของพระนางเจ้ า วิ ค ตอเรี ย เข้ า มาเจราทํ า สนธิ สัญ ญาพระราชไมตรี กับ ไทยใน พ.ศ.2398
พระองค์ จึงต้ องทรงทําสนธิ สญ
ั ญาเบาริ่ งกับอังกฤษ ต่อมาได้ มีการทํ าสนธิ สญ
ั ญากับประเทศอื่นๆ
อย่างปฏิเสธไม่ได้ เช่นกัน คือ ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริ กา พ.ศ.2399 เดนมาร์ ค พ.ศ.2400 โปรตุเกส
พ.ศ.2402 ฮอลันดา พ.ศ.2403 และ ปรัชเซีย พ.ศ.2404
ต่อมา ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ได้ มี การทํ า สนธิ สัญญา
กับอีกหลายประเทศ ได้ แก่ สวีเดน นอร์ เวย์ เบลเยี่ยม และอิตาลี พ.ศ.2411 ออสเตรี ย-ฮังการี และ
ั ญาเหล่านี ้นอกจากจะก่อให้ เกิด
สเปน พ.ศ.2412 ญี่ปนุ่ พ.ศ.2441 และรัสเซีย พ.ศ.2442 102 สนธิสญ
ความไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจ เช่น ไทยจะเก็บภาษี สินค้ าขาเข้ าได้ ไม่เกินร้ อยละ 3 และ
ต้ องยกเลิกการผูกขาดของพระคลังสินค้ าแล้ ว ยังก่อให้ เกิดความเสียเปรี ยบทางด้ านกฎหมายและ
การศาลด้ วย โดยคนสัญชาติและคนในบังคับของประเทศที่ทําสนธิ สญ
ั ญากับไทยไม่ตกอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายและศาลไทยแต่จะขึ ้นศาลกงศุลของประเทศเหล่านัน้ กล่าวได้ ว่า ประเทศไทย
ต้ องเสียอธิปไตยหรื อเอกราชทางกฎหมายและการศาลให้ แก่ประเทศเหล่านันโดยไม่
้
อาจหลีกเลี่ยงได้
2. ปั ญหาระบบกฎหมายไทย กฎหมายตราสามดวงซึง่ เป็ นกฎหมายไทยดังเดิ
้ มที่ใช้ มา
ตังแต่
้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั เป็ นเวลากว่า 100 ปี นัน้ เป็ นการรวบรวมชําระสะสางกฎหมายสมัยอยุธยาที่กระจัดกระจาย
อยูใ่ ห้ ถกู ต้ องเป็ นหมวดหมู่ ไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นประมวลกฎหมายดังเช่นประมวลกฎหมายของตะวันตก
เพิ่ งอ้าง, น.117.
102
พัชริ นทร์ เปี่ ยมสมบูรณ์, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 82, น.29-30.
101
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ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกฎหมายสมัยใหม่ นอกจากลักษณะของกฎหมายตราสามดวงจะไม่สอดคล้ องกับ
กฎหมายสมัยใหม่แล้ ว กฎหมายตราสามดวงยังมีความยาวถึง 41 เล่ม ล้ าสมัย และไม่เพียงพอ
ต่อการใช้ ตัวอย่างเรื่ องความล้ าสมัยของกฎหมายแพ่ง ได้ แก่ พระไอยการลักษณะมรดก กําหนดให้
การทํ า พิ นัย กรรมต้ อ งมี พ ยานรู้ เห็ น เป็ นจํ า นวนมากน้ อ ยตามลํ า ดับ ศัก ดิ น า การแบ่ง มรดกต้ อ งมี
ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ย กให้ แ ก่ ห ลวงที่ เ รี ย กว่ า ภาคหลวง และกฎหมายลัก ษณะผัว เมี ย ไม่ ไ ด้ บัญ ญัติ เ รื่ อ ง
การอุป การะเลี ย้ งดูบุต รภายหลัง การหย่า เป็ นต้ น ส่ว นกฎหมายพาณิ ช ย์ ก็ ไ ม่ เ พี ย งพอต่อ การใช้
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประกอบกิ จ การค้ า เช่ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหุ้ นส่ ว นบริ ษั ท ตั๋ว เงิ น และเช็ ค
ไม่มีการบัญญัติในกฎหมายไทย จึงก่อให้ เกิดความยากลําบากแก่พ่อค้ าพาณิชย์ทงหลายโดยเฉพาะ
ั้
ชาวตะวันตกที่มาทําการค้ ากับไทยเป็ นจํานวนมากในขณะนัน้
กฎหมายวิ ธี พิ จารณาความที่ ใช้ มาตัง้ แต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1
หรื อ
พระเจ้ าอู่ทอง รวม 5 ฉบับ คือ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะรับฟ้อง กฎหมายลักษณะ
พิสจู น์ดํานํ ้า ลุยไฟ กฎหมายลักษณะตระลาการ และพระธรรมนูญศาล ก็ไม่สอดคล้ องกับแนวความคิ
ตามหลักกฎหมายสมัยใหม่ กล่าวโดยเฉพาะวิธีพิจารณาความตามกฎหมาย
จารี ต
นครบาลของไทยได้ กํ า หนดให้ การพิ สู จ น์ ค วามผิ ด กระทํ า โดยวิ ธี การดํ า นํ า้ ลุย ไฟ หรื อ
วิธีการทรมาน เช่น ตอกเล็บและบีบขมับ เพื่อบังคับให้ ผ้ ตู ้ องหารับสารภาพซึง่ เป็ นพื ้นฐานของความคิด
ที่วา่ ผู้ถกู กล่าวหาหรื อผู้ถกู จับมีความผิดแล้ วจึงต้ องพิสจู น์เพื่อให้ ตนเองพ้ นผิดด้ วยวิธีการดังกล่าว
นอกจากนัน้ กฎหมายไทยกํ าหนดบทลงโทษซึ่งประเทศตะวันตกเห็นว่าป่ าเถื่ อน เช่น
วิธีการประหารชีวิตที่รุนแรงและทารุณ และการจําคุกที่ไม่ได้ กําหนดระยะเวลาไว้ อนั เป็ นจําคุกตลอดไป
จนกว่ า พระมหากษั ต ริ ย์ จ ะทรงพระกรุ ณ าให้ ปล่ อ ยตัว ในทางปฏิ บัติ ศ าลจึ ง ต้ องนํ า ความขึ น้
กราบบังคมทูลเสมอ จะเห็นได้ ว่า การพิสจู น์ความผิดและการลงโทษผู้กระทําผิดตามกฎหมายไทย
ดังเดิ
้ มขัดกับความคิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาตามหลักกฎหมายสมัยใหม่
ของตะวันตกอย่างชัดแจ้ ง โดยการพิสจู น์ความผิดตามหลักกฎหมายสมัยใหม่ต้องเป็ นไปโดยคํานึงถึง
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ปราศจากความโหดร้ าย การสืบพยานต้ องชอบด้ วยเหตุผลและให้ ถือหลักว่า
ผู้ต้องหาหรื อจําเลยเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์จนกว่าจะได้ พิสจู น์โดยปราศจากข้ อสงสัยว่าผู้นนได้
ั ้ กระทําความผิด
ในเรื่ องศักดิศ์ รี และความเท่าเทียมกันของมนุษย์ กฎหมายไทยดังเดิ
้ มก็ไม่ให้ การรับรองไว้
ทาสจึ ง ยั ง คงมี อ ยู่ แ ละได้ รั บ การปฏิ บัติ เ สมื อ นทรั พ ย์ สิ น ของมู ล นายหรื อ เจ้ าของทาสต่ า งกั บ
กฎหมายสมัยใหม่ที่รับรู้ ศักดิ์ศรี และความเท่าเที ยมกันของมนุษย์ โดยถื อว่ามนุษย์ เป็ นบุคคลและ
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เป็ นตัวการของกฎหมาย บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคต่อหน้ ากฎหมาย ระบบทาสจึงไม่อาจคงอยู่
ต่อไปได้ ในความคิดของกฎหมายสมัยใหม่ อีกทังกฎหมายไทยดั
้
งเดิ
้ มไม่ได้ ให้ การรับรองและยืนยัน
ความคิดในเรื่ องความศักดิส์ ทิ ธิ์ของทรัพย์สนิ เอกชนอย่างเด่นชัดในลักษณะเดียวกับกฎหมายสมัยใหม่
ของตะวันตกด้ วย
3. ปั ญหาระบบการศาลไทย ตังแต่
้ สมัยอยุธยาเป็ นต้ นมาจนถึงช่วงก่อนที่ไทยจะได้ รับ
อิ ท ธิ พ ลจากตะวัน ตก ระบบการศาลไทยมี ค วามยุ่ ง ยากซับ ซ้ อ นโดยศาลจะแยกย้ า ยกัน สัง กั ด
ตามกระทรวงกรมต่างๆ และในการพิจารณาพิพากษาคดีจะประกอบไปด้ วยหลายหน่วยงาน กล่าวคือ
กรมรับฟ้อง ลูกขุน ตระลาการ และผู้ปรับ โดยเสด็จในกรมหลวงราชบุรีทรงกล่าวไว้ วา่
“…แต่ในคราวนันการพิ
้
จารณาแลการตัดสินความทังหลาย
้
แบ่งเปนหลายน่าที่ หลายกรม
เปนต้ น คือ กรมรับฟ้อง ลูกขุน ผู้ปรับ แลขุนศาลตระลาการ ศาลนครบาล ศาลแพ่งกลาง แพ่งเกษม
ศาลมหาดไทย ศาลกระลาโหม แลกรมท่ า เปนศาลที่ มี แ ต่ ต ระลาการผู้ ชํ า ระ แต่ ผ้ ู รั บ ฟ้ องนัน้
เปนกรมหนึ่งต่างหาก กรมรั บฟ้องนํ าเสนอลูกขุนที่ เปนกรมอยู่ต่างหาก ไม่ขึน้ กระทรวงเหมื อนกัน
เมื่อลูกขุนตรวจฟ้องว่าเปนฟ้องแล้ ว กรมรับฟ้องจึ่งจะได้ จ่ายฟ้องนันไปยั
้ งศาลนครบาล ศาลแพ่งกลาง
แพ่งเกษม ฤๅศาลมหาดไทย กระลาโหม กรมท่า ศาลหนึง่ ศาลใด แล้ วแต่ความนันจะลงในเขตรอํ
้
านาจ
ของใคร… เมื่ อ ศาลทัง้ หลายนี ไ้ ด้ ชํ า ระความเสร็ จ สํ า นวนแล้ ว ต้ อ งส่ ง ขึ น้ ไปยัง ลู ก ขุ น ให้ ชี ข้ าด
แลลูกขุนเอง เมื่อได้ ชี ้ขาดแล้ วว่าผู้ใดผิด ผู้ใดถูกยังต้ องส่งสํานวนไปให้ ผ้ ูปรับให้ วางบทอีกต่อไป
กว่าคดีจะได้ ถึงเด็ดขาดมีคําพิพากษา จึ่งเห็นได้ ว่าศาลที่เปนกลางไม่ขึน้ กระทรวงใดนัน้ คือลูกขุน
แลผู้ปรับเท่านัน้ เอง มีอํานาจก็จริ ง แต่ด้วนๆ มือตีนอยู่แก่กระทรวงทัง้ สิ ้น แลกระทรวงทัง้ หลาย
ที่ มี น ายสํ า คัญ ก็ ข้ า มลูก ขุ น ผู้ ปรั บ เสี ย เสมอๆ… ศาลกรมสุรั ศ วดี ที่ ขึ น้ อยู่ ใ นกระลาโหมเดี๋ ย วนี ้
ที่ ยั ง สั ง เกตไม่ ไ ด้ ว่ า เปนโรงศาลแลมี วิ ธี พิ จ ารณาอย่ า งไร แลศาลทหารในกรมยุ ท ธนาธิ ก าร
แลในกรมทหารเรื อที่มีอยู่ในปั จจุบนั นี ้ แลไม่ปรากฏแต่เดิมๆ มาจะเปนขึ ้นได้ ก็เห็นว่าจะได้ อํานาจ
ต่อเนื่องจากกะลาโหมที่ได้ บญ
ั ชาการฝ่ ายทหารทังหลายแต่
้
หาได้ มีประกาศเปนลายลักษณอัษรไม่
วิธีพิจารณาของศาลเหล่านี ้ยังไม่เปนรูปพอจะอธิบายอย่างไร พูดแล้ วจะไม่มีหลัก…” 103

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้ าลูกยาเธอ กรมหมื่น, พระราชบัญญัติในปั ตยุบนั เล่ม 1
(พระนคร: โรงพิมพ์กองลหุโทษ, ร.ศ.120), น. 151-165 อ้ างใน นิกร ทัสสโร, พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
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ปั ญ หาดัง กล่ า วนอกจากจะก่ อ ให้ เกิ ด ความยุ่ ง ยากซับ ซ้ อ นแล้ ว ยัง เป็ นสาเหตุข อง
ความไม่เป็ นธรรม เนื่องจากผู้พิพากษาไม่ได้ ทําการสืบพยานด้ วยตนเอง แต่จะวินิจฉัยจากเอกสาร
ในสํานวนที่ ส่งมา และก่ อให้ เกิดการทุจริ ตของผู้พิพากษาตุลาการและคู่ความ รวมทัง้ ความล่าช้ า
ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ราษฎรจึง เดื อ ดร้ อนเป็ นอัน มาก ดัง ปรากฏในพระบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ในการประกาศตังกระทรวงยุ
้
ติธรรมในเวลาต่อมา
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ร.ศ.110 (พ.ศ.2434) ว่า
“ทุก วัน นี ้ คดี ข องราษฎรซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งซึ่ง กัน และกัน อยู่ต ามโรงศาลต่ า งๆ ทัง้ ปวงนัน้
มีมากขึ ้นทุกวัน เพราะอาไศรย์ราษฎรพลเมืองมีการค้ าขายเกี่ยวข้ องพัวพันกันมากขึ ้น ประการหนึ่ง
ศาลที่ จ ะพิ จ ารณาคดี ข องราษฎรนัน้ ก็ แ ยกย้ า ยอยู่ห ลายกระทรวง ทัง้ ผู้พิ จ ารณาแลผู้พิ พ ากษา
ก็ อ ยู่ใ นที่ ต่า งกัน ผู้พิ พ ากษาจะบัง คับ ความชี ข้ าดปรั บ สัต ย์ ตัด สิน ก็ อ าไศรย์ แ ต่ ใ นถ้ อ ยคํ า สํ า นวน
ที่ในกระดาษสมุด ไม่เห็นด้ วยจักษุ ในการพิจารณาเลย จึ่งเป็ นช่องอุบายทางทุจริ ตของตระลาการ
แลคู่ความ แม้ แต่อย่างตํ่าก็เปนทางที่จะชักประวิงให้ ความล่าช้ าไปได้ ตา่ งๆ คดีของราษฎรจึง่ ได้ คงั่ ค้ า
ทับถมอยู่ตามกระทรวงโรงศาลนันๆ
้ มากขึ ้นทุกที กว่าจะแล้ วได้ แต่ละเรื่ องก็ช้านาน เปนการเสียเวลา
ทํามาหากินของราษฎร ได้ รับความเดือดร้ อนในเรื่ องนี ้เปนอันมาก” 104
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ ล่ า ช้ า นอกจากจะเกิ ด จากการที่ ศ าลแยกย้ า ยกัน สัง กัด
ตามหน่วยงานต่างๆ และแบ่งให้ หลายหน่วยงานทําหน้ าที่แล้ วยังเกิดจากผู้พิพากษา คู่ความ และ
ระบบการพิจารณาด้ วย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิ บาย
เรื่ อ งนี ว้ ่า “ถ้ า ความอุทธรณ์ รายใดที่ ได้ ส้ ูกัน ความรายนัน้ ก็ ไม่มี เ วลาที่ จ ะพิ จารณาแล้ ว ด้ ว ยความ
บิดพลิ ้วแลเฉื่อยแฉะของตระลาการบ้ าง ด้ วยอํานาจของคูค่ วามตามกฎหมายบ้ าง มีทางที่จะชักเชือน
แชให้ ช้าไปบ้ าง ความนันก็
้ ไม่แล้ วลงได้ ทางการจึงให้ มีแม่กองสําหรับรับเรื่ องราวตรวจคําปรึกษาขึ ้นมา
เป็ นแม่กองลูกขุน แต่แม่กองลูกขุนก็ไม่เป็ นประโยชน์อนั ใดสักอย่างเดียว ความจะแล้ วด้ วยแม่กอง
สักเรื่ องหนึ่งก็เกือบจะไม่มี เป็ นแต่คนั่ สําหรับคู่ความชักถ่วงความให้ ช้าคัน่ หนึ่งเท่านัน้ ส่วนความที่จะ
แล้ วได้ จริ งนันต้
้ องมาแล้ วอยู่ชนถวายฎี
ั้
กาโดยมาก เมื่อเป็ นดังนี ้ ฎีกาเดือนหนึ่งก็ถึง 120 ถึง 130 ฉบับ
พระองค์เจ้ ารพีพฒ
ั นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (กรุ งเทพมหานคร:
แปลน พริ น้ ท์ติ ้ง, 2549), น.129-130.
104
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 10 เมษายน ร.ศ.110.
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พระเจ้ าแผ่นดินแจกพระราชทานให้ แก่ตํารวจชําระเป็ นศาลรับสัง่ แจกให้ เสนาบดีตามกรมไปว่ากล่าว
ชําระบ้ าง เมื่อมีราชการน้ อยก็ได้ ทรงตัดสินข้ อความเหล่านี ้ไปได้ เมื่อราชการอื่นๆ มากขึ ้น ก็ไม่มีเวลา
ทรงตัดสินความซึ่งมี ปีละพันเศษถึงสองพัน ครั น้ ตัดสินไปบางเรื่ อง คู่ความก็ ไม่ยอมตามคําตัดสิน
กลับเข้ ามาถวายฎีกากล่าวโทษตุลาการศาลฎีกา” 105
ปั ญหาระบบการศาลไทยที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความเป็ นอิสระในการพิจารณา
พิ พ ากษาคดี เนื่ อ งจากในขณะนัน้ อํ า นาจตุล าการ และอํ า นาจบริ ห ารยัง มิ ไ ด้ แ ยกออกจากกัน
ฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายธุรการซึ่งเป็ นผู้บังคับบัญชาจึงมีโอกาสที่ จะใช้ อํานาจแทรกแซงการพิจารณา
พิพากษาคดีได้ โดยง่าย ต่างกับระบบการศาลของตะวันตกซึ่งอยู่บนรากฐานของความคิดทางด้ าน
กฎหมายมหาชนที่ ว่ า การปกครองในรั ฐ สมัย ใหม่ จํ า เป็ นต้ อ งยอมรั บ หลัก การแบ่ ง แยกอํ า นาจ
โดยอํ า นาจตุล าการและอํ า นาจบริ ห ารต้ อ งแยกออกจากกัน เพื่ อ เป็ นการประกั น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชน ไม่ให้ ตกอยูภ่ ายใต้ อํานาจอําเภอใจของอํานาจฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
ด้ วยปั ญหาสิทธิ สภาพนอกอาณาเขตที่ไทยต้ องเสียอธิ ปไตยหรื อเอกราชทางกฎหมาย
และการศาลให้ แก่ตะวันตกโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประกอบกับปั ญหาระบบกฎหมายและการศาล
ที่ ต ะวัน ตกเห็ น ว่ า ล้ า หลัง และไม่ เ หมาะสม ระบบกฎหมายและการศาลซึ่ ง อยู่ บ นหลัก การของ
กฎหมายไทยดังเดิ
้ มจึงไม่อาจตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ในขณะนันภายใต้
้
อิทธิพลของตะวันตกซึง่ อาศัยแนวความคิดของกฎหมายสมัยใหม่ได้ เป็ นผลให้ ไทย
ต้ องปรับปรุ งระบบกฎหมายและการศาลให้ เข้ าสู่สมัยใหม่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่ หัว ได้ เ ริ่ ม มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบกฎหมายหลายประการ เช่ น มี ก ารประกาศใช้ กฎหมาย
จํานวนหลายร้ อยฉบับ และการออกหนังสือราชกิจจานุเบกษาเพื่อลงประกาศใช้ บงั คับกฎหมายใหม่
เป็ นต้ น อันเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมและออกกฎหมายใหม่ที่ทรงเห็นว่ามีความจําเป็ นแก่การแก้ ไขปั ญหา
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , พระบาทสมเด็จ, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ ไขการปกครองแผ่นดิน พิมพ์พระราชทาน
แจกเนื่ อ งในงานบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ล สนองพระเดชพระคุณ พระพุ ท ธเจ้ าหลวงในวัน ตรงกั บ
เสด็จสวรรคตที่ 23 ตุลาคม 2470 (โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470), น.31 อ้ างใน นิกร ทัสสโร,
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ารพีพฒ
ั นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดเิ รกกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย,
(กรุงเทพมหานคร: แปลน พริน้ ท์ติ ้ง, 2549), น.134.
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เป็ นกรณี ๆ ไปก่อน ส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวก็ได้ ริเริ่ มปรับปรุ งระบบการศาล
โดยการสร้ างศาลสถิ ตย์ ยุติธรรม และรวบรวมกฎหมายต่างๆ กับลูกขุนตระลาการไว้ ในที่ เดียวกัน
ดังจะเห็นได้ จากพระราชปรารภในหิรัญบัตรของอาคารศาลสถิตย์ยตุ ิธรรมหรื ออาคารศาลแพ่งหลังเดิม
เมื่อ ร.ศ.110 (พ.ศ. 2434) ความว่า
“…ในการทั ง้ ปวงเหล่ า นี ้ การยุ ติ ธ รรมอัน เดี ย วเปนการที่ สํ า คัญ ยิ่ ง ใหญ่ เปนหลัก
เปนประธาน การชํ าระตัดสิน ความทุกโรงศาล เปนเครื่ องประกอบรั กษาให้ ความยุติธรรมเปนไป
ถ้ าจัดได้ ดีขึน้ เพี ยงใด ประโยชน์ ความศุขของราษฎรก็ จะเจริ ญยิ่งขึน้ เท่านัน้ เพราะฉนัน้ จึ่งได้ ทรง
พระอุตสาหไต่สวนในพระราชกําหนดกฎหมายเก่าใหม่ แลการที่ลกู ขุนตระลาการ ได้ กระทําแต่ก่อนๆ
สืบมาจนทุกวันนี ้ จนทราบแจ้ งตลอดด้ วยมหันตพริ ยญาณ แล้ วทรงพระราชพินิจฉัยสอบด้ วยกฎหมาย
อย่างธรรมเนี ยมในประเทศที่ ใหญ่ ทัง้ ปวง ที่ ในทุกวันนี ้ ฤๅชาปรากฏกันว่า…การอย่างธรรมเนี ยม
พิจารณาตัดสินความ มากมายหลายศาล หลายกระทรวง แลผู้มีอํานาจต่างๆทัง้ ปวง บังคับบัญชา
ว่า กล่า วเอาเอง แทบจะทุก กระทรวง พนัก งานสับ สนปะปนกับราชการอื่ น ๆ นัน้ เปนเครื่ อ งกี ดกัน้
ให้ การยุติธรรมเกิดยาก จําเปนจะต้ องจัดรวมเข้ าให้ เปนแห่งเดียวกัน แลจัดให้ ผ้ พู ิพากษา ผู้พิจารณา
มีน่าที่พนักงานแต่ที่จะทะนุบํารุ งรักษายุติธรรมอยู่ฝ่ายเดียว มิให้ เกี่ ยวในราชการอื่นๆ ได้ ตัดเหตุที่
เปนช่องของการที่ไม่เปนธรรมแลเพิ่มเติมเปิ ดช่องโอกาสของการที่จะให้ เจริ ญในทางยุติธรรมทุกอย่าง
ที่คดิ เหนได้ …”
อย่างไรก็ดี ปั ญหาระบบการศาลไทยก็ยงั มิได้ รับการแก้ ไขอย่างจริงจังเท่าใดนัก เนื่องจาก
สาเหตุ 2 ประการ ได้ แก่ การขาดเงินงบประมาณในการปรับปรุ งและปฏิรูประบบการศาล และ
ความขาดแคลนผู้มี ค วามรู้ ความสามารถทางด้ า นระบบการศาล 106 ต่อ มา ได้ มี ก ารปฏิรูป ระบบ
กฎหมายและการศาลไทยตามหลักกฎหมายสมัยใหม่ของตะวันตกซึ่งเป็ นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
ระบบกฎหมายและการศาลไทยครัง้ ใหญ่ ของไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
ทรงเห็นว่าไม่อาจใช้ วิธีการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าดังเช่นเดิมได้ อีกต่อไป จําต้ องจัดระบบการยุติธรรม
ไทยขึน้ ใหม่ ใ ห้ มั่น คงถาวรสื บ ต่อ ไปโดยเร็ ว ดัง ที่ พ ระองค์ ท รงแถลงพระบรมราชาธิ บ ายเกี่ ย วกับ
การยุตธิ รรมไทยว่า
นิกร ทัสสโร, พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ารพีพฒ
ั นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรี
ดิเรกกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร: แปลน พริน้ ท์ติ ้ง, 2549), น.139-140.
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“...การในกรมยุติธรรมทัง้ ปวงซึ่ง แยกไปเปนหลายกรมนัน้ จึ่งได้ ซุด โซมเสื่ อ มซามมา
ช้ า นานพ้ น กํ า ลัง ที่ จ ะแก้ ไขให้ ดี ขึ น้ ในแบบเดิ ม นี ไ้ ด้ จึ่ ง เปนการจํ า เปนที่ จ ะต้ อ งแก้ ไขเปลี่ ย นรู ป
ของกระทรวงยุติธรรมขึ ้นใหม่ ให้ เปนทางอันคิดคราวเดียวตลอดเรื่ อง ไม่เปนแต่คิดปุยาแก้ ไขครัง้ หนึ่ง
คราวหนึ่ ง การตํ า แหน่ ง ยุติ ธ รรมในเมื อ งไทยนี ้ เปรี ย บเหมื อ นเรื อ กํ า ปั่ น ที่ ถูก เพรี ย งแลปลวกกิ น
ผุโทรมทัง้ ลํา แต่ก่อนทํามานัน้ เหมือนรั่วแห่งใดก็ เข้ าไม้ ดามอุดยาแต่เฉพาะที่ตรงรั่วนัน้ ที่อื่นก็โทรม
ลงไปอีก ครัน้ ช้ านานก็ยิ่งชํารุดหนักลงทังลํ
้ า เปนเวลาสมควรที่จะต้ องตังกงขึ
้ ้นกระดานใหม่ ให้ เปนของ
มัน่ คงถาวรสืบไป แลเปนการสําคัญยิ่งใหญ่ที่จะต้ องรี บจัดการโดยเร็ วหาไม่ก็จะต้ องจมลง ด้ วยผุยบั ไป
เหมือนเรื อกําปั่ นที่ชํารุดเหลือที่จะเยียวยาจนต้ องจมลงฉนัน…”
้ 107
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทรงดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ระบบการศาล
ก่อนที่ จะทํ าการปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่ ตะวันตกตัง้ ข้ อรั งเกี ยจศาลไทยว่าไม่อาจ
ให้ หลัก ประกั น ความยุ ติ ธ รรมได้ และไม่ ย อมขึ น้ ศาลไทยให้ เรี ย บร้ อยเสี ย ก่ อ น โดยการจั ด ตัง้
กระทรวงยุติธรรมขึ ้นเมื่อ ร.ศ.110 (พ.ศ.2434) เพื่อให้ เป็ นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวที่รับผิดชอบ
งานด้ า นการยุติ ธ รรมอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยมี เ สนาบดี ก ระทรวงยุติ ธ รรมเป็ นผู้ดูแ ล ทํ า หน้ า ที่ ใ นการ
อํ า นวยความสะดวกและสนับ สนุน การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาล ภายใต้ แ นวความคิด ของ
การแยกอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการออกจากกันอย่างตะวันตก
เมื่อได้ สถาปนากระทรวงยุติธรรมแล้ ว ศาลในกรุ งเทพฯ ที่มีอยู่ในขณะนัน้ 16 ศาล
ก็ โ อนมาขึ น้ กับ กระทรวงยุติ ธ รรม คื อ ศาลนครบาล ศาลแพ่ ง เกษม ศาลแพ่ ง กลาง ศาลกรมวัง
ศาลอาญานอก ศาลอุ ท ธรณ์ ก รมมหาดไทย ศาลกรมนา ศาลกรมท่ า กลาง ศาลกรมท่ า ซ้ าย
ศาลกรมท่ า ขวา ศาลต่า งประเทศ ศาลราชตระกูล ศาลมรดก ศาลสรรพากร ศาลธรรมการ และ

พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , พระบาทสมเด็จ, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ ไขการปกครองแผ่นดิน พิมพ์พระราชทาน
แจกเนื่ อ งในงานบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ล สนองพระเดชพระคุณ พระพุท ธเจ้ าหลวง ในวัน ตรงกับ
เสด็จสวรรคตที่ 23 ตุลาคม 2470 (โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470), น.33 อ้ างใน นิกร ทัสสโร,
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ารพีพฒ
ั นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดเิ รกกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย,
(กรุงเทพมหานคร: แปลน พริน้ ท์ติ ้ง, 2549), น.137-138.
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ศาลฎีกา (กรมตรวจฎีกา) และยุบเหลือเพียง 7 ศาล ตามประกาศตังกระทรวงยุ
้
ติธรรม 108 ได้ แก่
1.ศาลอุทธรณ์คดีหลวง เปลี่ยนมาจากศาลฎีกา (กรมตรวจฎีกา) 2.ศาลอุทธรณ์คดีราษฎร์ เปลี่ยนมา
จากศาลอุท ธรณ์ ก รมมหาดไทย
3.ศาลพระราชอาชญา เปลี่ ย นมาจากศาลนครบาลและ
ศาลอาญานอก 4.ศาลแพ่งเกษม (หรื อเรี ยกตามชื่ ออธิ บดีศาลว่า ศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดี)
เปลี่ยนมาจากศาลแพ่งเกษม ศาลกรมวัง และศาลกรมนา 5.ศาลแพ่งกลาง (หรื อเรี ยกตามชื่ออธิบดี
ศาลว่า ศาลแพ่งไกสีราชสุภาวดี) เปลี่ยนมาจากศาลแพ่งกลาง ศาลกรมท่ากลาง ศาลกรมท่าซ้ าย
ศาลกรมท่าขวา ศาลธรรมการ และศาลราชตระกูล 6.ศาลสรรพากร เปลี่ยนมาจากศาลสรรพากร และ
ศาลมรดก และ 7.ศาลต่างประเทศ คงไว้ เช่นเดิม
ในแต่ละศาลจะมีอธิ บดีศาลเป็ นเจ้ ากระทรวงผู้ควบคุมดูแลการพิจารณาพิพากษาคดี
และได้ มี ก ารตัง้ กรมรั บ ฟ้ องขึ น้ ในกระทรวงยุ ติ ธ รรม เพื่ อ รั บ ฟ้ องและรั บ เรื่ อ งราวของราษฎร
โดยให้ ผ้ ูป ระทับ ฟ้ องทํ า การประทับ ไปยัง ทัง้ 7
ศาลนัน้ ให้ ถูก ต้ อ งตามพระธรรมนูญ และ
ตามรู ปความแพ่งหรื ออาญา มิให้ ประทับตามความเป็ นพิเศษแห่งบุคคลดังเดิม เช่น จําเลยเป็ นคน
สมในหรื อสมนอก รวมทัง้ ห้ ามมิให้ ราษฎรที่มีอรรถคดีไปยื่นเรื่ องราวต่ออธิบดีเจ้ ากระทรวง และ
กรมอื่นๆ เว้ นแต่เป็ นเรื่ องราวร้ องทุกข์เกี่ยวด้ วยเรื่ องในหน่วยงานนันๆ
้
ส่ ว นศาลหัว เมื อ งยัง มิ ไ ด้ สัง กัด กระทรวงยุติ ธ รรม แต่ ขึ น้ อยู่กับ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงนครบาล เมื่ อ จั ด ระเบี ย บศาลในกรุ ง เทพฯ ให้ เข้ ารู ป เข้ ารอยแล้ ว ใน ร.ศ.114
(พ.ศ.2438) จึงเริ่ มทําการปรั บปรุ งระเบียบศาลหัวเมืองเพื่อเตรี ยมเข้ าสังกัดกระทรวงยุติธรรม
โดยการตราพระราชบัญญัติตงข้
ั ้ าหลวงพิเศษสําหรับจัดการแก้ ไขธรรมเนี ยมศาลยุติธรรมหัวเมือง
ทังปวง
้ ร.ศ.115 (พ.ศ.2439)
หลัง จากนัน้ ได้ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบการศาลไทยอี ก หลายครั ง้ กล่ า วคื อ สมัย สมเด็จ ฯ
กรมพระสวั ส ดิ วั ต นวิ ศิ ษ ฎ์ เสนาบดี ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมพระองค์ แ รก สมั ย พระจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้ าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรี ชากร เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์ที่ 2 และ
สมัย พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวงราชบุรี ดิ เ รกฤทธิ์ เสนาบดี ก ระทรวงยุติ ธ รรมพระองค์ ที่ 3 109
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 10 เมษายน ร.ศ.111.
109
ในสมัยที่ เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็ นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมนัน้
Mr. Walter A. Graham
นักเขียนชาวอังกฤษได้ กล่าวว่า ราชการกระทรวงยุติธรรมในยุคนัน้
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โดยได้ ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ เช่ น ปรั บ ปรุ ง ด้ านอั ต รากํ า ลั ง ผู้ พิ พ ากษาของศาลในสั ง กั ด
กระทรวงยุตธิ รรม ตังระเบี
้ ยบการส่งคดีความเก่ามายังศาลในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม ปรับปรุงระเบียบ
วิธี ป ฏิ บัติ ข องศาลเพื่ ออํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ช่ว ยเหลื อ บุค คลยากจน
ให้ มีโอกาสได้ รับความยุตธิ รรมทางศาล เร่งพิจารณาคดีที่คงั่ ค้ าง เปลี่ยนแปลงและยกเลิกศาลบางศาล
ทํานุบํารุงเกียรติศกั ดิข์ องตุลาการ และปรับปรุงด้ านความเป็ นอิสระของศาล 110
การตรากฎหมายวิธีพิจารณาความใช้ บงั คับไปพลางก่อน
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการขึ ้นคณะหนึง่ โดยมีเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดเิ รกฤทธิ์เป็ นประธาน มีหน้ าที่ร่างกฎหมาย
วิธีพิจารณาความใช้ บงั คับไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดทําประมวลกฎหมายต่อไป จึงมีการตรา
กฎหมายวิ ธี พิ จารณาความใช้ บัง คับ เป็ นการชั่ว คราวก่ อ น ได้ แ ก่ พระราชบัญ ญัติลัก ษณะพยาน
ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) 111 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใช้ ไปพลางก่อน ร.ศ.115
(พ.ศ.2439) และพระราชบัญญัติกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) เหตุที่ต้องตรา
บริ สุ ท ธิ์ แ ละยุ ติ ธ รรมอย่ า งที่ ป ระเทศไทยไม่ เ คยมี ม าแต่ ก าลก่ อ น ผู้ พิ พ ากษาไทยในยุ ค นั น้
อาจเปรี ยบเทียบกับผู้พิพากษาของประเทศต่างๆ ในภาคพื ้นยุโรปได้ เป็ นอย่างดี ตอนปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว กระทรวงยุติ ธ รรมเปรี ย บประดุจ ดาวที่ สุก ใสสกาว
เรื องรัศมีดวงหนึ่งในวงการบริ หารราชการแผ่นดินไทย ดู Walter A. Graham, Siam, 3rd ed.
(London: Alexandra Moring, 1924), Vol. I, p.315 อ้ างใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร, การปฏิรูป
ระบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระปิ ยะมหาราช(
พระนคร: โรงพิมพ์สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี , 2511), น.54.
110
กระทรวงยุติธรรม, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 85, น.27-54. และดู กิตติศกั ดิ์ ปรกติ,
การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้ อิทธิพลยุโรป, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัท สํานักพิมพ์
วิญญูชน จํากัด, 2549), น.98-108.
111
ถือเป็ นกฎหมายลักษณะพยานฉบับที่ 2 ของไทย โดยฉบับแรกเป็ นกฎหมาย
ลักษณะพยานในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ดู นิกร ทัสสโร, พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า
(กรุ ง เทพมหานคร:
รพี พัฒ นศัก ดิ์ กรมหลวงราชบุรี ดิเ รกกฤทธิ์ พระบิด าแห่ ง กฎหมายไทย ,
แปลน พริ น้ ท์ติ ้ง, 2549), น.144.
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กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความใช้ บัง คับ ไปพลางก่ อ นก็ เ พื่ อ ให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละสถานการณ์
ของประเทศในเวลานัน้ ที่ตะวันตกต้ องการให้ ไทยมีวิธีพิจารณาคดีแบบตะวันตกโดยเร็ ว หากจะรอ
การจัด ทํ า ประมวลกฎหมายต้ อ งใช้ เ วลานาน และยัง เป็ นการหยั่ง ดูข้ อ บกพร่ อ งที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ก่ อ น
การเปลี่ยนแปลงไปใช้ ระบบประมวลกฎหมายซึ่งสามารถแก้ ไขข้ อบกพร่ องได้ สะดวกกว่าการแก้ ไข
เมื่อได้ จดั ทําเป็ นประมวลกฎหมายแล้ ว 112
หากพิจารณาพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) ซึ่งเป็ นกฎหมาย
ที่ กํ า หนดบทบาทของศาลในการค้ น หาความจริ ง ในคดี แ ล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า ศาลมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก
เป็ นหลักในกระบวนพิจารณาอันเป็ นบทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในระบบ Civil Law113
โดยศาลมีบทบาทในเชิงรุ กเป็ นหลักในการถามพยาน กล่าวคือ ศาลจะซักถามพยานให้ เบิกความ
ตามประเด็นข้ ออ้ างจนสิ ้นกระแสความ แล้ วผู้อ้างจะขอให้ ถามอีก ศาลจะถามให้ หรื อไม่ก็สดุ แล้ วแต่
จะเห็นสมควร (มาตรา 37) ให้ ผ้ ซู ึ่งมิได้ อ้างพยานกะข้ อค้ านถามพยาน แล้ วให้ ศาลซักถามพยาน
ให้ เบิกความตอบข้ อค้ าน พยานต้ องให้ การตอบข้ อค้ าน ตามคําบังคับของศาล ข้ อค้ านนอกประเด็น
พยานไม่ต้ องตอบ เว้ น แต่ศาลบัง คับจึงตอบ (มาตรา 38)
ให้ ผ้ ูอ้างพยานกะข้ อติง ถามพยาน
แล้ วให้ ศาลซักถามพยานให้ เบิกความตอบข้ อติง (มาตรา 40) แต่โจทก์จําเลยจะตกลงกันว่าจะถาม
ข้ อ ค้ า นข้ อ ติ ง เองก็ ไ ด้ ไม่ ต้ อ งให้ ศ าลถาม หากศาลถามแทนเป็ นเหตุใ ห้ เ สี ย เวลาชัก ช้ า ก็ ใ ห้ ศ าล
ยอมอนุญาต (มาตรา 43) ส่วนการซักถามพยานนัน้ กฎหมายยังคงกําหนดให้ ศาลเป็ นผู้ถามเท่านัน้
คู่ความจะซักถามพยานเองดังเช่นในปั จจุบนั ไม่ได้ นอกจากนัน้ กฎหมายยังกําหนดให้ ศาลมีบทบาท
ในการรวบรวมพยานหลักฐานได้ เอง โดยมาตรา 41 บัญญัตวิ า่ “เมื่อพยานให้ การแล้ วศาลมีอํานาจจะ
ถามอีกได้ ในเวลาใดเวลาหนึ่งหากเห็นเป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์แก่การยุติธรรม” และเมื่อพิจารณา
ประกอบกับบทบาทเชิงรุกของศาลในการถามพยานแล้ ว บทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดี
ตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) จึงเป็ นบทบาทเชิงรุกเป็ นหลัก
มโหสถศรี พิพฒ
ั น์ , พระยา, การตรวจชําระและการร่ างประมวลกฎหมาย
ในกรุ งสยาม (พ.ศ.2472), น.102 อ้ างใน สุรพล ไตรเวทย์, การร่างประมวลกฎหมายในประเทศสยาม,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2550), น.82.
113
สมบัติ พฤฒิพงศภัค, “บทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ ง,” ศาลยุติธรรม
ปริทศั น์, ฉบับที่ 5, ปี ที่ 4, น.60 (กรกฎาคม 2553).
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การที่พระราชบัญญัตลิ กั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) กําหนดให้ ศาลมีบทบาทเชิงรุก
เป็ นหลั ก ในกระบวนพิ จ ารณาแสดงให้ เห็ น ว่ า ในขณะนั น้ แนวความคิ ด กฎหมายสมั ย ใหม่
ของตะวันตกในระบบ Civil Law ได้ มีอิทธิ พลต่อระบบกฎหมายไทยมากกว่าแนวความคิด
ของระบบ Common Law ประกอบกับบทบาทเชิงรุ กของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดีของ
ระบบ Civil Law ยังสอดรับกับระบบกฎหมายไทยดังเดิ
้ มที่ศาลมีบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลักในการค้ นหา
ความจริงในคดีอยูก่ ่อนแล้ ว เพียงแต่อาจมีลกั ษณะแตกต่างกันในเรื่ องระดับความเข้ มข้ นของบาทบาท
เชิงรุ กของศาลที่ระบบกฎหมายไทยดังเดิ
้ มอาจมีความเข้ มข้ นมากกว่ากฎหมายสมัยใหม่ของตะวันตก
ในระบบ Civil Law ซึง่ มีอิทธิพลอยูใ่ นช่วงเวลานัน้
มี ข้ อ สัง เกตว่ า ในขณะที่ ไ ทยได้ ป ระกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ลัก ษณะพยาน ร.ศ.113
(พ.ศ.2438) นัน้ ญี่ปนได้
ุ่ ปฎิรูประบบกฎหมายตามแบบตะวันตกเรี ยบร้ อยแล้ วใน พ.ศ.2433 โดยได้ รับ
อิทธิพลส่วนใหญ่จากระบบ Civil Law ของเยอรมนีและฝรั่งเศส จึงมีความเป็ นไปได้ ว่าในการตรา
พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) ไทยอาจได้ รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากระบบ
กฎหมายของเยอรมนีและฝรั่งเศสเช่นเดียวกับญี่ปุ่น มิใช่องั กฤษ และต่อมาไทยก็ได้ ปฎิรูประบบ
กฎหมายตามแบบตะวันตกโดยใช้ วิธีการเหมือนญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย
ส่ว นพระราชบัญ ญัติ ก ระบวนวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ง ร.ศ.115
(พ.ศ.2439) นัน้
ในหมวดที่ 2 ว่าด้ วยอํานาจศาล มาตรา 9 บัญญัติว่า “ เมื่อโจทก์จําเลยมาถึงศาลพร้ อมกันได้ เมื่อใด
ให้ ผ้ ูพิ พ ากษาตระลาการเห็ น เปนน่ า ที่ ข องตนที่ จ ะต้ อ งพยายามว่ า กล่ า วเปรี ย บเที ย บให้ คู่ค วาม
ประนี ประนอมยอมกันโดยดีจนเต็มกํ าลังสติปัญญาที่จะกระทําได้ เมื่อนัน้ ถ้ าว่ากล่าวเปรี ยบเทียบ
ไม่ เ ปนที่ ต กลงกัน ได้ แ ล้ ว ก็ ต้ อ งพิ จ ารณาไปตามพระราชบัญ ญัติ นี ”้ ในหมวดที่ 5
ว่ า ด้ ว ย
ลักษณพิจารณาความมโนสาเร่ห์ มาตรา 23 บัญญัตวิ า่ “ความแพ่งซึง่ โจทย์ร้องขอ ให้ ศาลบังคับในคดี
อันเกี่ยวด้ วยทรัพย์ สิ่งของฤๅสมบัติพสั ดุอย่างอื่น ฤๅสิ่งอื่นใดเปนข้ อวิวาทในคดีอนั นัน้ มีกําหนดเงิน
ฤๅราคาที่ โจทย์ ร้องขอไม่เกินสองร้ อยบาทจัดว่าเปนความมโนสาเร่ ห์ให้ ศาลบังคับพิจารณารวบรัด
ให้ สนเข้
ั ้ าตามที่กล่าวไว้ ในหมวดนี ้” และในหมวดที่ 6 มีวิธีฟ้องคดีที่เกี่ยวด้ วยตัว๋ ผัดใช้ เงิน แลตัว๋ ผัดส่ง
เงิน โดยมาตรา 28 บัญญัติว่า “ บรรดาคดีที่เกี่ยวด้ วย ตัว๋ ผัดใช้ เงินแลตัว๋ ผัดส่งเงิน คือ อธิบายว่า
หนังสือที่ผ้ หู นึง่ ผู้ใดทําขึ ้นเปนคําสัง่ ให้ จ่ายเงินใช้ ให้ แก่ ผู้มีชื่อเปนจํานวนเงินเท่านัน้ ในกําหนดวันเดือน
ปี เท่านัน้ ผู้รับใช้ เงินได้ ลงชื่อรับว่าจะใช้ เงินตามนัน้ เปนสําคัญแล้ วก็ดี ฤๅยังไม่ได้ ลงชื่อก็ดี เรี ยกว่า
ตั๋ว ผัด ใช้ เ งิ น แลหนัง สื อ รั บ จะใช้ เ งิ น มี ว่า ผู้ทํ า จะยอมรั บ ใช้ เ งิ น เท่ า นัน้ แก่ ผ้ ูมี ชื่อ อยู่ใ นหนัง สือ นัน้
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ในกําหนดวันเดือนปี เท่านัน้ ฤๅกําหนดเมื่อมาทวงก็ดี เรี ยกว่า ตัว๋ ผัดส่งเงิน บรรดาตัว๋ ผัดเช่นนี ้ ถ้ ามี
ผู้ฟ้องขึ ้นว่าไม่ได้ รับเงินตามผัดภายในหกเดือนนับตังแต่
้ วนั ถึงกําหนดใช้ กัน เปนต้ นไปแล้ ว ให้ ศาล
ออกหมายตามแบบที่ 4 แล้ วให้ ศาลพิจารณารวบรัดให้ สนเข้
ั ้ า ตามวิธีดงั จะได้ กล่าวต่อไป” และมาตรา
30 บัญญัติว่า “ถ้ าจําเลยมิได้ มาขออนุญาตที่จะต่อสู้ก็ดี แลโจทย์ได้ พิสทู ธ์ต่อศาลให้ สมจริ งว่าจําเลย
ได้ รับหมายแล้ วก็ให้ ศาลตัดสินได้ เมื่อครบเจ็ดวัน โดยบังคับให้ จําเลยใช้ เงินให้ แก่โจทย์ ไม่เกินกว่า
จํ า นวนที่ มี อยู่ในตั๋ว นัน้ กับให้ เ สีย ดอกเบีย้ ตามกฎหมายคิดจนถึ ง วัน ที่ ได้ ตัดสิน แลให้ เ สียค่า ฤชา
ธรรมเนียมให้ แทนโจทย์ตามที่ศาลเห็นสมควร แล้ วจําเลยจะฟ้ องอุทธรณ์ตอ่ ไปไม่ได้ ”
จะเห็นได้ ว่า การที่ กฎหมายกํ าหนดให้ ผ้ ูพิพากษาต้ องเป็ นผู้พยายามเปรี ยบเที ยบคดี
ทําให้ คดีเสร็ จไปโดยเร็ วโดยไม่ต้องทําการพิจารณาคดีต่อไป ส่วนการกําหนดให้ มีลกั ษณพิจารณา
ความมโนสาเร่ ห์ และวิธีฟ้องคดีที่เกี่ ยวด้ วยตัว๋ ผัดใช้ เงินแลตัว๋ ผัดส่งเงินก็ส่งผลให้ การพิจารณาคดี
รวดเร็ วกว่าคดีแพ่งสามัญ อย่างไรก็ดี การสืบพยานในคดีที่เกี่ยวด้ วยตัว๋ ผัดใช้ เงิน แลตัว๋ ผัดส่งเงินนี ้
ต้ องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) เช่นเดียวกัน ตามที่
พระราชบัญญัติกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) กําหนดไว้ โดยมาตรา 60
บัญญัตวิ า่ “การพิจารณาซึง่ เกี่ยวข้ องด้ วยพยานประการใดๆ ให้ ใช้ ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน
รัตนโกสินทรศก 113 นันทุ
้ กประการ”
เมื่ อ ได้ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบการศาลไทยให้ เ ป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยมากขึ น้ กว่ า เดิ ม แล้ ว
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ทรงเริ่ ม ต้ น การปฏิ รู ป ระบบกฎหมายไทยตามหลัก
กฎหมายสมัยใหม่ของตะวันตกอย่างจริ งจังใน ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) โดยมีการศึกษาแบบอย่างจาก
ญี่ ปุ่ นซึ่ ง เคยเสี ย อํ า นาจอธิ ป ไตยหรื อ เอกราชทางกฎหมายและการศาลให้ แก่ ต ะวัน ตกมาก่ อ น
แต่ ญี่ ปุ่ นสามารถปลดเปลื อ้ งสิ ท ธิ ส ภาพนอกอาณาเขตได้ ภายในเวลาไม่ น านนั ก ด้ วยวิ ธี ก าร
เปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายและการศาลให้ เป็ นแบบตะวันตก โดยในครัง้ แรกญี่ปนได้
ุ่ ดําเนินการ
ส่งคณะผู้แทนอิวากุระ (Iwakura) ไปทวีปยุโรปใน พ.ศ.2414 เพื่อศึกษาการปรับปรุ งกฎหมายและ
การศาลตามแบบตะวันตก คณะผู้แทนได้ เสนอรายงานหลังจากเดินทางกลับประเทศว่าการจะยกเลิก
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้ นนั ้ ญี่ปนจํ
ุ่ าเป็ นต้ องทําให้ ตะวันตกเห็นว่าญี่ปนสามารถให้
ุ่
หลักประกัน
ทางศาลได้ อย่างเพี ยงพอภายใต้ ระบบกฎหมายที่ มีมาตรฐานแบบตะวัน ตก ไม่ใช่ระบบกฎหมาย
ซึง่ ยึดถือลัทธิศกั ดินาแบบญี่ปนุ่ จากนันญี
้ ่ปนเริ
ุ่ ่ มร่ างประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และจัดระเบียบการศาลตามแบบตะวันตก ต่อมาใน พ.ศ.2433 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
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มัตสุฮิโตทรงประกาศใช้ ระบบกฎหมายและการศาลตามแนวคิดกฎหมายสมัยใหม่ซงึ่ ส่วนใหญ่อาศัย
แบบอย่างจากเยอรมนีและฝรั่งเศส และได้ จ้างนักกฎหมายจากทังสองประเทศมาช่
้
วยร่ างกฎหมาย
ญี่ ปุ่ นจึ ง สามารถปลดเปลื อ้ งสิ ท ธิ ส ภาพนอกอาณาเขตได้ สํ า เร็ จ 114 อั น ที่ จ ริ ง ใน พ.ศ.2414
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ก็ ไ ด้ ทรงเสด็ จ ประพาสสิ ง คโปร์ ชวา และอิ น เดี ย
เพื่ อ ทรงศึ ก ษาการพั ฒ นาประเทศตามแบบตะวั น ตกเช่ น เดี ย วกั น และทรงตั ง้ พระทั ย ว่ า จะ
เสด็จประภาสยุโรปด้ วย แต่สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิ ยวงศ์ ผู้สําเร็ จราชการแผ่นดินได้ ทกั ท้ วงไว้
เพราะเกรงจะเป็ นอันตรายที่จะเสด็จไปไกลเช่นนัน้ 115
ในการดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ระบบกฎหมายไทยตามแบบญี่ ปุ่ นนั น้ พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ เสด็จประภาสยุโรปครัง้ แรกใน พ.ศ.2440 และเสด็จประภาสยุโรปครัง้ ที่ 2
ใน พ.ศ.2450 116 และทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ หาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายจากต่างประเทศเข้ ามารับราชการ
หลายคน เช่น นายโรแลง ยัคแมงส์ (Rolin Jacquemyns) และนายริ ชาร์ ด เกอร์ กแปตริ ก (Richard
Kirkpatrick) ชาวเบลเยี่ยม และนายโตกิจิ มาซาโอะ (Tokichi Masao) ชาวญี่ปนุ่ เป็ นต้ น 117
Harold M. Vinacke, A History of the Far East in Modern Times, (New York:
Appleton-Century-Crafts Inc., 1950), p.114. อ้ างใน พัชริ นทร์ เปี่ ยมสมบูรณ์, “การปฏิรูปกฎหมาย
ของประเทศไทย ตังแต่
้ พ.ศ.2411 จนถึง พ.ศ. 2478,” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัตศิ าสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516), น.56-57.
115
Prachoom Chomchai, Chulalongkorn the Great, The Centre of East Asian
Studies, (Tokyo: Sobunsha Co., 1956), p.151 อ้ างใน พัชริ นทร์ เปี่ ยมสมบูรณ์, “การปฏิรูป
กฎหมายของประเทศไทย ตังแต่
้ พ.ศ.2411 จนถึง พ.ศ. 2478,” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัตศิ าสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516), น.49-50.
116
รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นด้ านการเมืองในการเสด็จประภาสยุโรป ดู ไกรฤกษ์
นานา, การเมือง “นอกพงศาวดาร” รัชกาลที่ 5 เบื ้องหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
เสด็จประภาสยุโรป ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มติชน, 2549),
น.3-483.
117
ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบํารุ ง, สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการจัดทําประมวล
กฎหมายของต่างประเทศและของไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2543), น.128.
114
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แต่ห ากย้ อ นหลัง ไปในรั ช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว พระองค์ ก็ เ คยทรงว่ า จ้ า ง
นายเฮนรี่ อาลบาสเตอร์ ชาวอัง กฤษ เป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมายระหว่ า งประเทศเป็ นเวลาหลายปี
เพื่อมาช่วยเหลือด้ านการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยยังไม่จดั เจนดีพอ อันเป็ นเหตุให้ ไทย
เสี ย เปรี ย บในการทํ า สนธิ สั ญ ญากั บ ตะวัน ตก เมื่ อ นายเฮนรี่ อาลบาสเตอร์ ถึ ง แก่ ก รรมแล้ ว
ในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่หัว จึ ง ได้ มี ก ารว่ า จ้ างนายโรแลง ยัค แมงส์
ชาวเบลเยี่ยมมาทํางานในตําแหน่งที่ปรึ กษานักกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษา
ราชการทัว่ ไปของไทยใน พ.ศ.2435 เพราะเห็นว่านายโรแลง ยัคแมงส์ เป็ นผู้มีความรู้ทางด้ านกฎหมาย
ระหว่างประเทศเป็ นอย่างดีจนได้ รับเลือกเป็ นนายกสภากฎหมายระหว่างประเทศแห่งเบลเยี่ยม และ
เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทยและกระทรวงโยธาธิ ก ารของเบลเยี่ ย มมาก่ อ น
อีกทังถ้
้ าไทยตังที
้ ่ปรึ กษาชาวอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศสอาจตังข้
้ อรังเกียจได้ และหากไทยตังที
้ ่ปรึ กษา
ชาวฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษก็ อาจตังข้
้ อรังเกี ยจได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้ การตังนายโรแลง
้
ยัคแมงส์
118
ซึ่งเป็ นคนชาติของประเทศเล็กๆ และเป็ นกลางอย่างเบลเยี่ยมน่าจะเหมาะสมกว่า นายโรแลง
ยัคแมงส์ ได้ แนะนําให้ เคาน์ซลิ ออฟสเตด (Council of State) ทําหน้ าที่เป็ นสภาที่ปรึกษากฎหมายและ
ดู แ ลความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของกฎหมายในประเทศ ดั ง ปรากฏในรายงานการประชุ ม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน ร.ศ.114 (พ.ศ. 2438) ว่ามีข้อเสนอของเคาน์ซิลออฟสเตดขอให้ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ า อยู่หัวทรงแก้ ไขลักษณะการลงโทษเพื่ อให้ สอดคล้ องกับร่ า งพระราชบัญญัติ
กระบวนพิจ ารณาความอาญามี โ ทษ การทํ า หน้ า ที่ ข องเคาน์ ซิล ออฟสเตดในฐานะสภาที่ ปรึ ก ษา
กฎหมายนี ้เป็ นต้ นเค้ าของคณะกรรมการชําระและร่ างกฎหมายซึ่งมีบทบาทและหน้ าที่สําคัญในการ
ร่างประมวลกฎหมายของไทยในเวลาต่อมา 119

เพิ่งอ้าง, น.127.
119
พัชริ นทร์ เปี่ ยมสมบูรณ์, “การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทย ตังแต่
้ พ.ศ.2411
จนถึง พ.ศ.2478,” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2516), น. 59-60. อ้ างใน ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบํารุ ง, สาระน่ารู้
เกี่ยวกับการจัดทําประมวลกฎหมายของต่างประเทศและของไทย, (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
นิตธิ รรม, 2543), น.127.
118
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จะเห็ น ได้ ว่ า แนวความคิ ด กฎหมายสมั ย ใหม่ ข องตะวั น ตกซึ่ ง มี พั ฒ นาการมา
ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 18 จนถึงกลางศตวรรษที่ 19 ได้ แผ่ขยายมายังซีกโลกตะวันออกนัน้ ทําให้ ไทยจําต้ อง
ดํา เนิ น การปฎิ รูประบบกฎหมายและการศาลครั ง้ ใหญ่ อย่า งไม่เคยปรากฏมาก่ อ นในรั ชสมัยของ
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว เป็ นการเปลี่ย นแปลงจากระบบกฎหมายไทยดัง้ เดิม
ไปเป็ นระบบกฎหมายสมัยใหม่แบบตะวันตก โดยการศึกษาแบบอย่างวิธีการปฎิรูประบบกฎหมาย
และการศาลของญี่ ปุ่น กล่าวโดยเฉพาะการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งนัน้ ได้ เริ่ มมีการ
ปฎิรูประบบศาลให้ เป็ นแบบตะวันตกด้ วยการสร้ างศาลสถิ ตยุติธรรม และก่อตังกระทรวงยุ
้
ติธรรม
ขึ ้นก่อน พร้ อมๆ กับการตรากฎหมายวิธีพิจารณาความใช้ บงั คับไปพลางก่อน เพื่อให้ ศาลใช้ ในการ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาไปชั่ว คราวก่ อ นที่ จ ะมี ก ารจัด ทํ า ประมวลกฎหมายอย่ า งตะวัน ตกซึ่ง ต้ อ งใช้
ระยะเวลานาน การปฎิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในสมัยนี ้ได้ ให้ ความสําคัญในทัง้ 3 มิติ คือ
มิติด้ านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ ง มี การตรากฎหมายเกี่ ยวกับ พยานหลัก ฐาน ได้ แก่
การประกาศใช้ พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) ที่กําหนดให้ ศาลมีบทบาทเชิงรุก
เป็ นหลักในการค้ นหาความจริ งในคดี มิติด้านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม
ได้ ดําเนินการต่างๆ เพื่อเร่งพิจารณาคดีที่คงั่ ค้ างให้ เสร็จสิ ้นไปโดยเร็ว และมิตดิ ้ านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม
ในการเข้ าถึงความยุติธรรม ได้ ทําการปรับปรุ งระเบียบวิธีปฏิบตั ิของศาลเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาพิพากษาคดี และช่วยเหลือบุคคลยากจนให้ มีโอกาสเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมหรื อ
ได้ รับการพิจารณาคดีโดยศาลได้
2.2 ช่ วงการจัดทําและแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง
จนถึงปั จจุบัน
2.2.1 ช่ วงการจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง
แม้ วา่ ไทยประสงค์จะทําการปฏิรูประบบกฎหมายด้ วยวิธีการอย่างญี่ปนุ่ แต่ก็มีปัญหาว่า
ไทยจะทําการปฏิรูประบบกฎหมายโดยยึดถือแนวคิดกฎหมายสมัยใหม่ของระบบ Civil Law ดังเช่น
ญี่ปนซึ
ุ่ ่งส่วนใหญ่อาศัยแบบอย่างจากเยอรมนีและฝรั่งเศส หรื อจะใช้ ระบบกฎหมายอังกฤษที่เป็ น
ระบบ Common Law อันนับว่ามีอิทธิพลต่อการเมือง วัฒนธรรม และกฎหมายของไทยเป็ นอย่างมาก
เช่นกัน โดยในขณะนัน้ ศาลได้ ใช้ กฎหมายอังกฤษอยู่หลายลักษณะและนักกฎหมายชัน้ นําของไทย
ส่วนใหญ่ก็จบการศึกษาจากอังกฤษ รวมถึงเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่ทรงดํารงตําแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในขณะนันด้
้ วย เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้ ทรงเป็ นหลักในการ
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ปฏิ รู ป ระบบกฎหมายไทย และเสนอให้ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ทรงใช้ ร ะบบ
กฎหมายอัง กฤษเป็ นหลัก ในการปฏิ รูป ระบบกฎหมายไทย แต่พ ระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัวทรงเห็นว่าระบบกฎหมายไทยดังเดิ
้ มมีแนวโน้ มไปในทางระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้
ประมวลกฎหมายมากกว่า จึง เป็ นการง่ายที่ จะเปลี่ยนระบบกฎหมายไทยให้ สอดคล้ องกับระบบ
ประมวลกฎหมาย 120 ซึ่งสอดรับกับความเห็นของกรมพระยาดํารงราชานุภาพที่สนับสนุนให้ เลือกใช้
ระบบกฎหมายตามแบบประเทศที่ใช้ ระบบประมวลกฎหมาย 121 ในที่สดุ ประเทศไทยก็ได้ ทําการปฏิรูป
ระบบกฎหมายโดยใช้ ระบบกฎหมายของระบบ Civil Law เป็ นหลักในการร่ างประมวลกฎหมาย
เช่นเดียวกับวิธีการปฏิรูประบบกฎหมายของญี่ปนุ่
แต่ก่อนที่จะจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนัน้ ประเทศไทยได้ เริ่ มจัดทํา
ประมวลกฎหมายอาญาเป็ นฉบับแรก เนื่องจากในขณะนันบุ
้ คลากรของไทยยังมีความรู้ ความเข้ าใจ
ในการชําระกฎหมายแบบระบบประมวลกฎหมายไม่มากนัก ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา
้ การจัดทํากฎหมาย
เป็ นประมวลกฎหมายที่ร่างได้ ง่ายที่สดุ และศาลสามารถเข้ าใจได้ ง่าย 122 จากนันมี
ว่าด้ วยการเลิกทาส ยกเลิกและการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความที่ใช้ บงั คับไปพลางก่อน
และการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ จัดทําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
จัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังต่อไปนี ้
การจัดทําประมวลกฎหมายอาญา
ใน พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตัง้ กรรมการขึน้ คณะหนึ่ง โดยมีเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็ นประธาน เพื่อทํ าหน้ าที่

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.6ย.1/1 เอกสารกระทรวงยุติธรรม รั ชกาลที่ 6
รายงานกรมพระสวัสดิวตั นวิศษิ ฐ์ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั .
121
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5ย.23/3 ความเห็นกรมพระยาดํารงราชานุภาพในการ
ทําโค๊ ตสําหรับเมืองไทย.
122
René Guyon, The Work of Codification in Siam, (1919), p. 29.
120
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ตรวจชําระและร่ างประมวลกฎหมายอาญา 123 และได้ มีการปรับปรุ งคณะกรรมการอีกหลายครัง้ 124
มีการนํ าร่ างประมวลกฎหมายอาญาขึน้ ทูลเกล้ าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
ใน พ.ศ.2450 พระองค์ทรงตรวจแก้ และปรึ กษาเคาน์ซิลออฟสเตดแล้ วได้ โปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศ
ใช้ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2451
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) เป็ นประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรก
ของไทยซึ่ง นับ ว่ า เป็ นการยกระดับ ของไทยให้ สูง ขึ น้ ทัด เที ย มอารยประเทศ โดยอาจกล่ า วได้ ว่ า
วัน ที่ พ ระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ทรงประกาศใช้ ก ฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
(พ.ศ.2451) นันเป็
้ นวันสําคัญในประวัติศาสตร์ การทํางานของกระทรวงยุติธรรม 125 นอกจากนัน้
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ยังเป็ นประมวลกฎหมายอาญาที่มีความทันสมัย
เป็ นอย่างมากในขณะนัน้ เพราะเป็ นการนํ าหลักกฎหมายอาญาซึ่งเป็ นแนวคิดกฎหมายสมัยใหม่
ของตะวันตกมาพิจารณาดัดแปลงให้ เข้ า กับสภาพแวดล้ อมของไทย และได้ แยกคดีแพ่งออกจาก
ั ้ ้น 340 มาตรา
คดีอาญาโดยเด่นชัดต่างจากกฎหมายไทยดังเดิ
้ มที่ยงั ปะปนกันอยู่126 บทบัญญัติทงสิ
ของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) เมื่อเปรี ยบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญาของ
ต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปนแล้
ุ่ วมีความกะทัดรัด เข้ าใจง่าย และสะดวกแก่การใช้

Report on the Proposal Penal Code for the Kingdom of Siam 5 (1906)
(Submitted to His Royal Highness Prince Rajburi Direckrit, Ministry of Justice, by
the Legislative Adviser).
124
รายละเอียดคณะกรรมการร่ างประมวลกฎหมายอาญา ดู ชาญชัย แสวงศักดิ์
และวรรณชัย บุญบํารุ ง, สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดทําประมวลกฎหมายของต่างประเทศและของไทย,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2543), น.132-137.
125
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5ย.23/9 เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลที่ 5
หนังสือของนายเจมส์ เวสเตนการ์ ด (James Westengard) ถึงกรมหลวงเทวะวงษ์ วโรประการ.
126
กระทรวงยุติธรรม, วัฒนธรรมทางการศาล (พ.ศ. 2497), น.15 อ้ างใน ชาญชัย
แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบํารุง, สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดทําประมวลกฎหมายของต่างประเทศและ
ของไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2543), น.139.
123
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มากกว่า รวมทังมี
้ ข้อบกพร่ องน้ อยกว่าประมวลกฎหมายอาญาของญี่ปนุ่ 127 และไม่มีปัญหาจนต้ อง
ร่ างประมวลกฎหมายอาญาขึ ้นใหม่ดงั เช่นญี่ ปนุ่ ถือเป็ นการจัดทําประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ที่ละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วนเป็ นอย่างยิ่ง 128
การจัดทํากฎหมายว่าด้ วยการเลิกทาส
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ระกาศ
พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2448 บังคับให้ นายเงินต้ องปล่อยลูกทาส
ของตนทุก คนเป็ นอิ ส ระ ส่ว นทาสที่ มี ค่ า ตัว ให้ ล ดค่า ตัว เดื อ นละ 4
บาท ตัง้ แต่ พ.ศ.2448
จนกว่ า จะหมด อนึ่ ง การปฏิ รู ปประเทศเข้ าสู่ ยุ ค ใหม่ จํ า ต้ องคํ า นึ ง ถึ ง เรื่ องนี เ้ ป็ นสํ า คั ญ
แต่การเปลี่ยนแปลงมิใช่เรื่ องที่กระทําได้ โดยง่าย เพราะชนชัน้ ปกครองต่างมีไพร่ และทาสในสังกัด
เป็ นจํานวนมาก แต่ด้วยพระปรี ชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว จึงทําให้
การยกเลิ ก ระบบไพร่ แ ละทาสในประเทศไทยดํ า เนิ น ไปด้ วยดี ใ นลั ก ษณะค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป
โดยการเลิกทาสสินไถ่ก่อน จากนันใน
้ พ.ศ.2417 ได้ ประกาศให้ เจ้ าของทาสจดทะเบียนแยกประเภท
ทาสไว้ และประกาศพระราชบัญญัติพิกดั เกษี ยณอายุลกู ทาสลูกไท โดยกําหนดให้ ลกู ทาสทุกคนที่เกิด
ใน พ.ศ.2411 ซึง่ เป็ นปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงขึ ้นครองราชย์ ให้ มีคา่ ตัวเต็ม
เมื่ออายุ 8 ปี และเกษี ยณอายุเป็ นไทแก่ตวั เมื่ออายุได้ 21 ปี และห้ ามลูกทาสที่เป็ นไทขายตัว
เป็ นทาสอีก ส่วนไพร่ ก็ให้ ผ่อนผันลดเวลารับราชการลงและเกษี ยณเมื่ออายุ 60 ปี และให้ ทางการ
จ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ร าษฎรที่ ถูก เกณฑ์ ไ ปช่ ว ยราชการด้ ว ย สถานะของไพร่ แ ละทาสจึ ง ได้ ค่ อ ยๆ
เปลี่ยนแปลงไปตามลําดับจนกระทัง่ ประกาศใช้ พระราชบัญญัตทิ าส ร.ศ.124 129
การยกเลิกและการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความใช้ บงั คับไปพลางก่อน และ
การออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5บ.2ข.1/89 เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลที่ 5
บันทึกเรื่ องการร่างกฎหมายของนายปาดู.
128
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5ย.23/7 เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลที่ 5
หนังสือของนายมาซาโอะ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั .
129
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 67, น.177-178.
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ก่อนที่ จะมีการจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจาณาความแพ่งในลําดับท้ ายสุดนัน้ ได้ มีการยกเลิกและแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ที่ ได้ ต ราขึน้ ใช้ บัง คับเป็ นการชั่ว คราวก่ อน กล่า วคื อ ยกเลิก พระราชบัญ ญัติก ระบวนวิ ธี พิ จ ารณา
้
งเทพและหัวเมืองโดยประกาศใช้
ความแพ่ง ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) 130 และพระธรรมนูญศาลทังในกรุ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) 131 และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) แทน มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438)
และประกาศใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ร.ศ.118 132 แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ร.ศ.117 (พ.ศ.2441) เนื่องจาก
เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเห็นว่าพระราชบัญญัติกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.115
ั นศักดิ์
ยังมีข้อบกพร่ องอยู่หลายประการ ดู นิกร ทัสสโร, พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ารพีพฒ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย, (กรุ งเทพมหานคร: แปลน พริ น้ ท์ติ ้ง, 2549),
น.150.
131
มีข้อสังเกตว่า พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ยังคงมี
บทบัญญัติว่าด้ ว ยวิธี พิ จ ารณาความมะโนสาเร่ เช่น เดีย วกับพระราชบัญญัติก ระบวนวิธี พิ จารณา
ความแพ่ง ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) โดยมาตรา 14 บัญญัติว่า “บรรดาความซึง่ โจทย์ร้องขอให้ ศาลบังคับ
ในคดีอนั เกี่ ยวด้ วยทรัพย์ สิ่งของหรื อสมบัติพสั ดุอย่างอื่น หรื อสิ่งอันใดอันเปนข้ อวิวาทในคดีอนั นัน้
มีกําหนดทุนทรัพย์หรื อเงินหรื อราคาที่โจทย์ร้องขอไม่เกินกว่าสองร้ อยบาท หรื อมีโทษจําคุก ไม่เกินกว่า
หกเดือน จัดเป็ นความมะโนสาเร่ เว้ นแต่คดีเรื่ องที่ดินถึงจะฟ้องตังราคาน้
้
อยเท่าใด ก็ไม่นับเข้ าเปน
ความมะโนสาเร่ นอกจากเปนแต่คดีฟ้องเรี ยกค่าเช่าซึ่งไม่เกินกว่าสองร้ อยบาท หรื อ ฟ้องขับไล่ผ้ เู ช่า
ออกจากที่เช่าอันมีคา่ เช่าไม่เกินเดือนละสองร้ อยบาท…. บรรดาความมะโนสาเร่ ทังหลายนั
้
น้ ให้ ศาล
พิจารณารวบรัดคดีให้ สนเข้
ั ้ าตามวิธีการที่กล่าวไว้ ในหมวดนี ้” ซึ่งทําให้ การพิจารณาคดีรวดเร็ วกว่า
คดี แพ่ง สามัญ แต่ก ลับไม่มี วิ ธี ฟ้ องคดีที่ เ กี่ ยวด้ ว ยตั๋ว ผัดใช้ เ งิ น แลตั๋ว ผัดส่งเงิ น ดัง เช่น ที่ บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตกิ ระบวนวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) แต่อย่างใด.
132
มีการแก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 เนื่องจากกฎหมายเดิมไม่ยอมให้ จําเลยในคดีอาญา
อ้ า งตนเอง บิ ด ามารดา และบุต รเป็ นพยาน แต่ ย อมให้ ฝ่ ายโจทก์ อ้ า งได้ ซึ่ง นับ ว่ า เป็ นกฎหมาย
ที่แสดงให้ เห็นถึงความก้ าวหน้ าในเรื่ องสิทธิ ของคู่ความ และสิทธิ ของบุคคลในการใช้ สิทธิ ทางศาล
130
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ความมีโทษสําหรับใช้ ไปพลางก่อน ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) โดยพระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณา
ความอาญา ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) และ ร.ศ.126 (พ.ศ.2450) และกฎเกณฑ์วิธีพิจารณาฎีกาอุทธรณ์
พ.ศ.2457 และ พ.ศ.2461
ส่ว นการออกกฎหมายใหม่ที่เ กี่ ย วกับวิธี พิจ ารณาความ คือ พระราชบัญญัติอุทธรณ์
ร.ศ.123 (พ.ศ.2447) เพื่อแก้ ไขปั ญหาคดีที่ไม่สมควรจะฎีกาต่อไป โดยในคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์
ไม่เกินกว่า 2 ชัง่ และศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษายืนตามคําตัดสินของศาลล่างหรื อเป็ นการแก้ ไขเล็กน้ อย
ห้ ามไม่ให้ ผ้ แู พ้ คดีอุทธรณ์ ต่อไป เว้ นแต่ ผู้พิพากษาซึ่งได้ ชําระแต่เดิมมา หรื อผู้พิพากษาชันอุ
้ ทธรณ์
เห็นว่าข้ อความที่ได้ ตดั สินนันเป็
้ นปั ญหาสําคัญ ได้ ยอมอนุญาตให้ ฟ้องอุทธรณ์ตอ่ ไป หรื อเมื่อเสนาบดี
กระทรวงหนึ่งกระทรวงใด ข้ าหลวงเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมือง เจ้ ากรมอัยการ หรื อเนติบณ
ั ฑิตย์
สยาม 2 นายได้ ลงชื่อในคําอุทธรณ์นนั ้ รับรองว่าที่ได้ คําอุทธรณ์ดงั นี ้มีเหตุอนั สมควรจึงจะอุทธรณ์ได้ 133
นอกจากนัน้ ในช่วงนีย้ ังได้ มีการปรั บปรุ งระบบศาลยุติธรรม โดยยกเลิกศาลเดิมและ
แบ่งศาลใหม่ โดยพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) มาตรา 4 บัญญัติให้ ยกเลิกศาลเดิม
และแบ่งศาลออกเป็ น 3 แผนก กล่าวคือ ศาลฎีกา ศาลสถิตย์ยตุ ิธรรมกรุ งเทพฯ และศาลหัวเมือง
โดยศาลฎีการั บผิดชอบต่อพระมหากษัตริ ย์ 134 ส่วนศาลสถิตย์ ยุติธรรมกรุ งเทพฯ และศาลหัวเมือง
ขึ ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม โดยศาลในกรุ งเทพฯ ให้ แบ่งเป็ น 5 ศาล กล่าวคือ ศาลอุทธรณ์
ศาลพระราชอาญา ศาลแพ่ง ศาลต่างประเทศ และศาลโปริ สภา และมาตรา 7 กําหนดให้ คําพิพากษา
ของศาลฎีกาที่ได้ พิพากษาเสร็ จเด็ดขาดไปแล้ วในคดีเรื่ องใด ห้ ามไม่ให้ ค่คู วามทูลเกล้ าฯ ถวายฎีกา
ชันที
้ ่ 2 อีก 135

ที่สําคัญยิ่ง ดู นิกร ทัสสโร, พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ารพีพฒ
ั นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกกฤทธิ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร: แปลน พริน้ ท์ติ ้ง, 2549), น.150.
133
นิกร ทัสสโร, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 106, น.151.
134
ต่อมา ได้ มีประกาศจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรมใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน
ร.ศ.131 (พ.ศ.2455) ให้ ยกศาลฎีกามารวมอยูใ่ นกระทรวงยุตธิ รรม.
135
ศาลฎีกานับเป็ นศาลยุติธรรมชันสู
้ งสุด ดู นิกร ทัสสโร, “ศาลฎีกา: ยุติธรรมสถาน
ชันสู
้ งสุด,” นิตยสารดุลพาห, เล่ม 1, ปี ที่ 56, น. 50-75 (มกราคม-เมษายน 2552).
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การจัดทําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การร่ างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เริ่ มขึ ้นใน พ.ศ.2451 เมื่อได้ ประกาศใช้
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม ร.ศ.127 และพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณา
ความแพ่ง ร.ศ.127 แล้ วในปี เดียวกันนัน้ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงแต่งตัง้
คณะกรรมการร่ างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ ้น และได้ ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
หลายครั ง้ โดยเป็ นการร่ างประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ต ามแนวของฝรั่ ง เศส 136
แต่คณะกรรมการทําการร่ างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ เพียงเล็กน้ อยก็สิ ้นรัชกาล จากนัน้
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้ า เจ้ า อยู่หัว ทรงดํ า เนิ น นโยบายในการร่ า งประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ช ย์ ต่ อ จากพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว แต่ ป รากฏว่ า ในขณะนั น้
มีคณะกรรมการร่ างกฎหมายหลายคณะและแต่ละคณะก็มีกรรมการจํานวนมาก ทําให้ การติดต่อ
ระหว่างกรรมการแต่ละคณะไม่สะดวกและล่าช้ า ระเบียบการทํางานของแต่ละคณะก็แตกต่างกัน
ประกอบกับใน พ.ศ.2465 ฝรั่งเศสได้ เรี ยกร้ องให้ ไทยปรับปรุ งกฎหมายโดยตังกรมร่
้
างกฎหมาย
ขึ น้ ก่ อ นที่ จ ะยอมแก้ ไขสนธิ สั ญ ญายกเลิ ก สิ ท ธิ สภาพนอกอาณาเขตให้ แก่ ไ ทย ดั ง นั น้
ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ ยกกองกรรมการชํ า ระประมวลกฎหมายขึ น้ เป็ นกรมร่ า งกฎหมาย สัง กัด กระทรวงยุติ ธ รรม
เพื่ อ ทํ า หน้ าที่ ร่ า งกฎหมายแต่ เ พี ย งกรมเดี ย วโดยมี ค ณะกรรมทั ง้ ชาวไทยและฝรั่ ง เศส 137
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 ทําการประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ.2466 โดยจะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2467 แต่คณะกรรมการพิเศษตรวจชําระ
ร่ า งประมวลกฎหมายและกรมการร่ า งกฎหมายเห็ น ว่ า มี ข้ อ บกพร่ อ งอัน ควรต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ข
เป็ นอันมากจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเลื่อนการใช้ บงั คับบรรพ 1 และบรรพ 2 ออกไป
อีก 1 ปี คือ ให้ มีผลใช้ บงั คับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2468 พร้ อมกับบรรพ 3 138 การแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 ได้ ดําเนินการโดยยกร่ างขึ ้นใหม่
ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบํารุง, อ้างล้ว เชิ งอรรถที ่ 117, น.141-144.
137
เพิ่งอ้าง, น.145-150.
138
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.6ย.121/15 เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลที่ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจชําระร่างประมวลกฎหมาย.
136
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ตามโครงร่ างแบบประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนี โดยลอกจากประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปนเป็
ุ่ นหลัก
และบางส่วนจากประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และ
บรรพ 2 ที่ร่างไว้ เดิมตามแนวฝรั่งเศส และประมวลกฎหมายแพ่งสวิส 139 ส่วนประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 ได้ ถูกยกเลิกและให้ ใช้ บทบัญญัติที่ตรวจชําระใหม่แทน โดยมีผลใช้ บงั คับ
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2472 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทําการประกาศเมื่อวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ.2473 โดยมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2473 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 5 ทําการประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2478 โดยมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 29 พฤษภาคม
พ.ศ.2478 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ทําการประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน
พ.ศ.2478 โดยมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ.2478 140
การจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใน พ.ศ.2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตังคณะกรรมการคณะหนึ
้
่ง เพื่อพิจารณาปั ญหาเกี่ยวกับการร่ างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 141 โดยผู้มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการร่ า งและเสนอปั ญ หาสํ า คัญ ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ การร่ า ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการด้ วย ได้ แก่ นายปาดู
ซึง่ เข้ ามารับราชการในตําแหน่งที่ปรึกษาการร่างกฎหมายใน พ.ศ.2447 และนายเรเน่ กียอง ซึง่ เข้ ามา
รับราชการใน พ.ศ.2451 การร่ างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ ยืดเยื ้อมาจนมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2475 นายเรเน่ กียองทําหนังสือถึง
รัฐบาลไทยเพื่อขอทราบนโยบายเกี่ยวกับการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกครัง้ หนึ่ง
เนื่องจากนโยบายและหลักการที่เคยได้ รับมาตังแต่
้ พ.ศ.2457 นัน้ ล่วงเลยมานานแล้ ว ร่างเดิมได้ รับ
การคัด ค้ า นจากอัง กฤษ และร่ า งใหม่ ที่ พ ยายามจะประนี ป ระนอมกับ ข้ อ คัด ค้ า นของอัง กฤษนัน้
ยั ง มิ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ อ ย่ า งเป็ นทางการจากรั ฐ บาลไทย รั ฐ บาลไทยจึ ง มี ม ติ ว่ า ให้ ทํ า การร่ า ง
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาโดยใช้ ระบบกฎหมายไทยในขณะนั น้ เป็ นหลั ก
หากมี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายไทยก็ ใ ห้ ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษากฎหมายเปรี ย บเที ย บ
ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบํารุง, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 117, น.155.
140
เพิ่งอ้าง, น.155-156.
141
เพิ่งอ้าง, น.157-158.
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โดยดํ า เนิ น การเลื อ กเอาระบบกฎหมายต่ า งประเทศที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ ประเทศไทย
รัฐบาลไม่ขดั ข้ องหากนายเรเน่ กียอง เห็นว่าประมวลกฎหมายของอาฟริ กาใต้ (ค.ศ.1917) และลังกา
(ค.ศ.1888) เหมาะสมที่สดุ ในการนํามาใช้ ประกอบการพิจารณา แต่จะต้ องให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
และสภาวะของประเทศไทย ส่วนปั ญหาสําคัญ 25 ข้ อที่นายปาดู ได้ เคยเสนอไว้ เมื่อ พ.ศ. 2457 นัน้
ขอให้ ถื อ ตามกฎหมายไทยที่ ใ ช้ อยู่ ใ นขณะนั น้ ระบบการสอบสวนก็ ใ ห้ ใช้ ระบบที่ ใ ช้ อยู่ คื อ
ให้ ศ าลเป็ นผู้ทํ า การไต่ ส วน กรมร่ า งกฎหมายได้ ม อบหมายให้ น ายเรมี เดอ
ปลัง เตอโรส
(Rémy de Planterose) ร่ างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขึ ้นใหม่ตามมติของรัฐบาล
กรมร่ างกฎหมายเสนอร่ างใหม่ให้ รัฐบาลพิจารณาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2476 รัฐบาลได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2476
โดยมีนายชาร์ ล เลเวส์ก (Charles L’Evésque) มาช่วยตรวจพิจารณาในเวลาต่อมาจนแล้ วเสร็ จ
โดยเสนอรัฐบาลในเดือนธันวาคม พ.ศ.2477 และทําการประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ.2478
โดยมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 142
การจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
การร่ างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้ เลื่อนเวลาออกไปจนมี การจัดทํ า
ร่ างประมวลกฎหมายฉบับอื่นๆ แล้ วเสร็ จ อย่างไรก็ดี ในขณะนัน้ ได้ มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ใช้ บงั คับอยู่ก่อนแล้ ว โดยมีทงสิ
ั ้ ้น 145 มาตราซึ่งสันเกิ
้ นไปและ
ยังขาดอยูอ่ ีกหลายเรื่ อง เพราะเป็ นการร่างขึ ้นเมื่อ ร.ศ.124-125 (พ.ศ.2448-2449) ก่อนที่ไทยจะตกลง
ตรวจชําระและร่างเป็ นประมวลกฎหมาย
ในระหว่าง พ.ศ.2454-2457
นายริ วิแอร์ (Rivière)
นักกฎหมายชาวฝรั่ งเศส
ได้ รับมอบหมายให้ ยกร่ า งประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความแพ่ง นายริ วิแอร์ ยกร่ า งโดยอาศัย
พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ. 2438) และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง
ร.ศ.127 (พ.ศ. 2451) เป็ นหลัก และได้ ทําการเพิ่มเติมบทบัญญัติบางส่วนจากประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ฝรั่ ง เศส รวมทัง้ กฎข้ อ บัง คับ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาในศาลกงสุล ของอัง กฤษ
ในประเทศไทย พ.ศ.2441 ต่อมา นายชาร์ ล เลเวส์ก (Charles L’Evésque) ได้ รับมอบหมายให้ ยกร่ าง
ต่อจากนายริ วิแอร์ โดยนายชาร์ ล เลเวส์ กอาศัยร่ างเดิมเป็ นหลัก และเพิ่มเติมบทบัญญัติบางตอน
142

เพิ่งอ้าง, น.162-164.
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โดยอ้ างที่ มาด้ วยตัวอักษร “J” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามาจากกฎหมายญี่ ปุ่นหรื อไม่ 143
นายชาร์ ล เลเวส์ก ร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ วเสร็ จใน พ.ศ.2478 ภายหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ.2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
ได้ ทําการประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ.2478 และมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2478
โดยมีบทบัญญัติทงสิ
ั ้ ้น 322 มาตรา แบ่งออกเป็ น 4 ภาค คือ ภาค ๑ บททัว่ ไป ภาค 2 วิธีพิจารณา
ในศาลชันต้
้ น ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา และภาค 4 วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษาและการบังคับตาม
คําพิพากษาหรื อคําสัง่ โดยมีส่วนที่เป็ นหลักสําคัญ เช่น เขตอํานาจศาล วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ 144
และคดี ส ามัญ การขาดนัด หมายอายัด ก่ อ นคํ า พิ พ ากษา การถอนฟ้ อง การบัง คับ คดี ยึ ด ทรั พ ย์
การอุท ธรณ์ ฎี ก า อนุญ าโตตุล าการ การดํ า เนิ น คดี อ ย่ า งคนอนาถา และการละเมิ ด อํ า นาจศาล
เป็ นต้ น 145

เพิ่งอ้าง, น.165.
144
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ ยังอาจนําไปใช้ กบั คดีไม่มีข้อยุ่งยากด้ วย โดยมาตรา 196
บัญญัตวิ า่ “ในคดีสามัญซึง่ โจทก์ฟ้องเพียงขอให้ ชําระเงินจํานวนแน่นอนตามตัว๋ เงิน ซึง่ การรับรองหรื อ
การชําระเงินตามตัว๋ เงิ นนัน้ ได้ ถูกปฏิเสธ หรื อตามสัญญาเป็ นหนังสือซึ่งปรากฏในเบื ้องต้ นว่า
เป็ นสัญญาอันแท้ จริ งมีความสมบูรณ์และบังคับได้ ตามกฎหมาย โจทก์จะยื่นคําขอโดยทําเป็ นคําร้ อง
ต่อศาลพร้ อมกับคําฟ้องขอให้ ศาลพิจารณาคดีนนโดยรวบรั
ั้
ดก็ได้ แต่คําร้ องนันต้
้ องมีคําสาบานของ
โจทก์ตอ่ หน้ าพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อคําสาบานของบุคคลอื่นที่โจทก์ตงแต่
ั ้ งซึง่ รู้เห็นข้ อความในคําฟ้อง
นัน้ ยืนยันว่าข้ อความที่ อ้างในคําฟ้องนัน้ เป็ นความจริ งติดไปด้ วย ถ้ าศาลเห็นว่าคดีนัน้ ปรากฏ
ในเบื อ้ งต้ น ว่ า เป็ นคดี ไ ม่ มี ข้ อ ยุ่ง ยากก็ ใ ห้ ศ าลมี คํ า สั่ง พิ จ ารณาคดี นัน้ ตามข้ อ บัง คับ ที่ บัญ ญัติ ไ ว้
ในหมวดนี ้ว่าด้ วยคดีมโนสาเร่ ภายในบังคับต่อไปนี ้…” และมีข้อสังเกตว่า คดีไม่มีข้อยุ่งยากนี ้
มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั บ วิ ธี ฟ้ องคดี ที่ เ กี่ ย วด้ วยตั๋ว ผั ด ใช้ เงิ น แลตั๋ ว ผั ด ส่ ง เงิ น ที่ เ คยกํ า หนดไว้
ในพระราชบัญ ญั ติ ก ระบวนวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ร.ศ.115
(พ.ศ.2439) แต่ ไ ม่ ป รากฏ
ในพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127 (พ.ศ.2451)
145
สุรพล ไตรเวทย์, การร่างประมวลกฎหมายในประเทศสยาม, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2550), น.182 และ ไพจิตร ปุญญพันธ์ และจํารัส เขมะจารุ , “การตรวจชําระ
143
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เมื่อพิจารณาประวัติการยกร่ างยกร่ างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่อาศัย
พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ. 2438) เป็ นหลักแล้ ว ระบบกฎหมายลักษณะพยาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งน่าจะได้ รับอิทธิ พลส่วนใหญ่ จากระบบ Civil Law
ของเยอรมนี และฝรั่งเศส มากกว่าระบบ Common Law ของอังกฤษ เนื่ องจากในการตรา
พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) นัน้ ไทยได้ รับอิทธิ พลส่วนใหญ่มาจากระบบ
กฎหมายของเยอรมนี และฝรั่ งเศสเช่นเดียวกับญี่ ปุ่น อย่างไรก็ ดี เมื่ อได้ มีการประกาศใช้ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของไทยกลับมี
ความแตกต่างไปจากระบบเดิมตามพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ในสาระสําคัญ 2 ประการ กล่าวคือ
บทบาทของศาลในการค้ นหาความจริงในคดี และหลักเกณฑ์ในการฎีกา
ประการแรก บทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดี
เนื่องจากข้ อมูลการร่ างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 เท่าที่มีอยู่
น้ อยมากเมื่อเทียบกับการร่ างประมวลกฎหมายฉบับอื่นๆ ดังนัน้ การพิจารณาว่าศาลไทยมีบทบาท
ในการค้ น หาความจริ ง ในคดี ที่ เ ปลี่ย นแปลงไปอย่า งไร จะเป็ นบทบาทเชิ ง รุ ก (Active
Role)
ในการค้ นหาความจริ งในคดีตามระบบกฎหมายของระบบ Civil Law หรื อเป็ นบทบาทเชิงรับในการ
ค้ นหาความจริ งในคดี (Passive Role) ตามระบบกฎหมายของระบบ Common Law นัน้
จําต้ องอาศัยการพิจารณาเปรี ยบเทียบตัวบทบัญญัติเกี่ยวกับพยานหลักฐานตามกฎหมายเก่า คือ
พระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ.113
(พ.ศ.2438)
กับบทบัญญัติกฎหมายใหม่ ได้ แก่
้
จารณาแนวปฏิบตั ิของศาลไทย และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 รวมทังการพิ
ข้ อสังเกตเกี่ยวกับการยกร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 ประกอบกัน
จะเห็นได้ ว่า การสืบพยานในคดีแพ่งแต่เดิมซึ่งจะอยู่ภายใต้ บงั คับของพระราชบัญญัติ
ลักษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) นัน้ ศาลจะมีบทบาทเชิงรุกเป็ นหลักในการค้ นหาความจริ งในคดี

และการร่ างประมวลกฎหมายในประเทศไทย (ตอนที่ 3),” นิตยสารดุลพาห, เล่ม 6, ปี ที่ 6, น.452
(มิถนุ ายน 2502).
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ลักษณะเดียวกับบทบาทของศาลในระบบ Civil Law146 แต่เมื่อได้ มีการประกาศใช้ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 แล้ ว พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438)
ก็ ไ ด้ ถูก ยกเลิ ก ไป และปรากฏบทบัญ ญัติ เ รื่ อ งพยานหลัก ฐานในประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความแพ่ง พ.ศ.2477 ลักษณะ 5 ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของศาลจากบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลัก
ไปเป็ นบทบาทเชิงรับเป็ นหลักในกระบวนพิจารณา ดังเช่นบทบาทของศาลในระบบ Common Law
ของอังกฤษทังในคดี
้
แพ่งสามัญและคดีแพ่งวิสามัญ 147 โดยมีเหตุผลสนับสนุน 3 ประการ ดังนี ้
1. บทบัญญัติเกี่ยวกับการซักถามพยานและการรวบรวมพยานหลักฐานของศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 โดยการซักถามพยานนัน้ มาตรา 116 กําหนดว่า
“ในเบื ้องต้ นให้ พยานตอบคําถามเรื่ อง นาม อายุ ตําแหน่ง หรื ออาชีพภูมิลําเนาและความเกี่ยวพันกับ
คู่ความแล้ วศาลอาจปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้ (1) ศาลเป็ นผู้ถามพยานเอง กล่าวคือ แจ้ งให้
พยานทราบประเด็นและข้ อเท็จจริ งซึ่งต้ องการสืบแล้ วให้ พยานเบิกความในข้ อนัน้ ๆ โดยวิธีเล่าเรื่ อง
ตามลําพังหรื อโดยวิธีตอบคําถามของศาล หรื อ (2) ให้ คคู่ วามซักถาม และถามค้ านพยานไปทีเดียว...”
และมาตรา 119 บัญญัติว่า “ไม่ว่าเวลาใด ๆ ในระหว่างที่ พยานเบิก ความ หรื อภายหลังที่ พยาน
ได้ เบิกความแล้ ว แต่ก่อนมีคําพิพากษาให้ ศาลมีอํานาจที่จะถามพยานด้ วยคําถามใด ๆ ตามที่เห็นว่า
จําเป็ นเพื่อให้ คําเบิกความของพยานบริ บรู ณ์ หรื อชัดเจนยิ่งขึ ้นหรื อเพื่อสอบสวนถึงพฤติการณ์ที่ทําให้
พยานเบิ ก ความเช่ น นัน้ ถ้ า พยานสองคนหรื อ กว่ า นัน้ เบิก ความขัด กัน ในข้ อ สํ า คัญ แห่ ง ประเด็น
เมื่อศาลเห็นสมควรหรื อเมื่อคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีคําขอ ให้ ศาลมีอํานาจเรี ยกพยานเหล่านันมา
้
สอบถามปากคํ า พร้ อมกัน ได้ ” จะเห็ น ได้ ว่ า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง พ.ศ.2477
ไม่ ไ ด้ กํ า หนดให้ ศ าลมี ห น้ าที่ ต้ อ งซัก ถามพยานเหมื อ นพระราชบัญ ญั ติ ลัก ษณะพยาน ร.ศ.113
แต่ศาลอาจซักถามพยานหรื อจะให้ ค่คู วามซักถามพยานก็ได้ ส่วนการถามค้ านและถามติงเป็ นเรื่ อง
ของคูค่ วามเท่านัน้ ไม่ใช่หน้ าที่ของศาลอีกต่อไป

146

รายละเอีย ดได้ กล่าวแล้ วในเรื่ องการตรากฎหมายวิธี พิจารณาความใช้ บังคับ

ไปพลางก่อน.
147

สมบัติ พฤฒิพงศภัค, อ้างแล้ว เชิ งอรรถที ่ 113, น.60-61.
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ในเรื่ องการรวบรวมพยานหลักฐาน ศาลจะมีบทบาทในการรวบรวมพยานหลักฐานได้ เอง
เมื่อศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โดยมาตรา 86 วรรค 3 กําหนดว่า “เมื่อศาลเห็นว่า
เพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมเป็ นการจํ าเป็ นที่จะต้ องนําพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ ยวกับประเด็น
ในคดีมาสืบเพิ่มเติมให้ ศาลทําการสืบพยานหลักฐานต่อไป ซึง่ อาจรวมทังการที
้
่จะเรี ยกพยานที่สืบแล้ ว
มาสืบใหม่ด้วย โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้ องขอ” และเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบาทในเชิงรับของศาล
ในการถามพยานแล้ ว บทบาทในการรวบรวมพยานหลักฐานได้ เองของศาลจึงเป็ นเพียงบทบาทเสริ ม
เท่านัน้ ซึ่งโดยปกติแล้ วศาลจะมีบทบาทในเชิงรับหลักโดยให้ คู่ความเป็ นผู้มีหน้ าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐานเอง
2. แนวปฏิบตั ิของศาล (Court Practice) ที่มีความเชื่อมโยงกับบทบาทสําคัญของ
เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์ที่ 3 ซึ่งทรงจบการศึกษา
กฎหมายจากอัง กฤษ และทรงเป็ นกํ า ลัง สํ า คัญ ในการปฎิ รู ป ระบบกฎหมายและการศาลไทย
พระองค์ทรงเป็ นผู้สนับสนุนให้ ดําเนินการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลไทยตามแบบกฎหมาย
อังกฤษหรื อระบบ Common Law รวมทัง้ ทรงจัดตังโรงเรี
้
ยนกฎหมายทรงเป็ นผู้สอนวิชากฎหมายและ
ทรงคัดเลือกผู้ที่สอบได้ เข้ าเป็ นผู้พิพากษาในศาลสถิตยุตธิ รรม ทังยั
้ งทรงสร้ างนักกฎหมายรุ่ นใหม่ขึ ้นใช้
ในราชการศาลและกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ รับกับระบบกฎหมายและการศาลแบบตะวันตกภายหลัง
การปฏิรูป บทบาทที่สําคัญดังกล่าวของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ มีอิทธิ พลอย่างสูงต่อ
แนวปฏิบตั ขิ องศาลหรื อแนวความคิดของผู้พิพากษาตังแต่
้ บดั นันเป็
้ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั โดยศาลจะมี
บทบาทเชิงรับในการค้ นหาความจริงในคดีดงั เช่นศาลอังกฤษโดยแทบจะไม่เคยใช้ บทบาทเชิงรุกดังเช่น
บทบาทของศาลในระบบ Civil Law แต่อย่างใด
3. ข้ อสังเกตเกี่ ยวกับการยกร่ างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477
ร่ างแรกเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476) ของนายชาร์ ล เลเวส์ก (Charles L’Evésque)
ลงวันที่ 28 กันยายน ค.ศ.1932 (พ.ศ.2475) 148 นัน้ ได้ ความว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
Archives Concerning the Civil Procedure Code Volume V. Preliminary Draft,
January 1933, Observation on Title III (Evidence) of Division I (General) Draft Code of Civil
Procedure Vol.V, Office of the Juridical Council, Tha Chang Wang Na, Bangkok Thailand
(AC 27/4) ในแฟ้มที่เก็บรวบรวมไว้ ในห้ องสมุดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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แพ่งพ.ศ.2477 ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน ได้ ยกร่ างขึ ้นโดยอาศัยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ลักษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127 (พ.ศ.2451)
เป็ นหลัก ด้ ว ยแนวคิ ด ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการปรั บ เปลี่ ย นแนวปฏิ บัติ ข องศาลไทยในขณะนัน้ แต่ ก็ ใ ห้
ข้ อแนะนําเกี่ยวกับบทบาทของศาลในกระบวนพิจารณาว่า แม้ กฎหมายซึ่งใช้ บงั คับอยู่จะให้ อํานาจที่
จําเป็ นแก่ศาลในการควบคุมกระบวนพิจารณานําสืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั ิ
ศาลไทยดูเหมือนจะไม่ใคร่ ใช้ อํานาจดังกล่าวให้ เป็ นประโยชน์แก่ตนเองเท่าใดนัก แนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
กลับเปิ ดโอกาสให้ มีการวิพากษ์ วิจารณ์ และยังขัดแย้ งกับแนวโน้ มสมัยใหม่ของกระบวนวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ด้ วยเหตุผลดังกล่าว นายชาร์ ล เลเวส์ก จึงแนะนําให้ คงบทบัญญัติของกฎหมายเดิมไว้ และ
ขยายความให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ขึ ้นด้ วย 149 ข้ อแนะนําของนายชาร์ ล เลเวส์ก เป็ นข้ อมูลสนับสนุนได้ เป็ น
อย่างดีว่าบทบาท
ของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดีตามพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน
ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) นัน้ เป็ นบทบาทในเชิงรุกเป็ นหลักแต่แนวปฏิบตั ิของศาลกลับไม่คอ่ ยใช้ บทบาท
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี
แม้ นายชาร์ ล เลเวส์ก จะได้ เสนอให้ คงบทบัญญัติเดิมไว้ และควรแก้ ไข
เพิ่มเติมให้ สมบูรณ์ ขึ ้นก็ตาม ข้ อแนะนําดังกล่าวก็ไม่ได้ รับการตอบสนอง โดยเมื่อมีการประกาศใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 แล้ ว ปรากฏว่าได้ กําหนดให้ ศาลมีบทบาทในเชิง
รั บเป็ นหลักในการค้ น หา
ความจริ ง ในคดีซึ่งเป็ นการนํ า แนวปฏิบัติของศาลในขณะร่ า ง
กฎหมายมาบทบัญญัติไว้ และศาลไทยยังคงปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
โดยไม่คอ่ ยได้ ใช้ บทบาทเชิงรุกในการค้ นหาความจริงในคดีแต่อย่างใด

นายชาร์ ล เลเวส์ก (Charles L’Evésque) ได้ ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้ “2) Although
the law in force gives to the Court of trial the necessary powers to direct such trial
in so far as the taking evidence is concerned, the Siamese Courts in practice do not
seem inclined to avail themselves of such powers. But such practice is rather open to
criticisms and contrary to modern tendencies in matters of civil procedure. For these
reasons, it has been deemed advisable not only to maintain, but even to extend and
complete the provisions of the old law on the subject.”
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ประการที่สอง หลักเกณฑ์ในการฎีกา
แต่เ ดิมหลักเกณฑ์ ในการฎี กาตามพระราชบัญญัติอุทธรณ์ ร.ศ.123
(พ.ศ.2447)
บัญญัติว่า “ในคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินกว่า 2 ชัง่ และศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษายืนตามคําตัดสิน
ของศาลล่างหรื อเป็ นการแก้ ไขเล็กน้ อย ห้ ามไม่ให้ ผ้ แู พ้ คดีอทุ ธรณ์ต่อไป เว้ นแต่ ผู้พิพากษาซึง่ ได้ ชําระ
แต่เดิมมา หรื อผู้พิพากษาชันอุ
้ ทธรณ์เห็นว่าข้ อความที่ได้ ตดั สินนันเป็
้ นปั ญหาสําคัญได้ ยอมอนุญาตให้
ฟ้องอุทธรณ์ ต่อไป หรื อเมื่อเสนาบดีกระทรวงหนึ่งกระทรวงใด ข้ าหลวงเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมือง
เจ้ ากรมอัยการ หรื อเนติบณ
ั ฑิตย์สยาม 2 นายได้ ลงชื่อในคําอุทธรณ์นนรั
ั ้ บรองว่าที่ได้ คําอุทธรณ์ ดังนี ้
มี เ หตุอัน สมควร จึง จะอุท ธรณ์ ไ ด้ ” ซึ่ง เป็ นการห้ า มมิใ ห้ คู่ความฎี ก าทุก กรณี ห ากไม่เ ข้ า ข้ อ ยกเว้ น
ที่กฎหมายกําหนด แต่หลักเกณฑ์การฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 นัน้
มาตรา 248 กํ าหนดว่า “ในคดีที่ราคาทรัพย์ สินที่พิพาทหรื อจํ านวนทุนทรัพย์ ที่เรี ยกร้ องไม่เกิ น
สองพันบาท หรื อในคดี ฟ้องขอให้ ปลดเปลือ้ งทุก ข์ ซึ่ง กํ าหนดลงเป็ นราคาเงินมิได้ ถ้ า ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ศาลชันต้
้ นหรื อเพียงแต่แก้ ไขเล็กน้ อย ห้ ามมิให้ คู่ความฎีกา
ในข้ อ เท็ จ จริ ง เว้ น แต่ ผู้พิ พ ากษาที่ ไ ด้ นั่ง พิ จ ารณาคดี นัน้ ในศาลอุท ธรณ์ ไ ด้ มี ค วามเห็ น แย้ ง หรื อ
ผู้พิพากษาที่ได้ นั่งพิจารณาคดีในศาลชัน้ ต้ นก็ดี ศาลอุทธรณ์ ก็ดี ได้ รับรองไว้ หรื อรับรองในเวลา
ตรวจฎีกาว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได้ มาตรานี ้มิให้ ใช้ บงั คับในคดีเกี่ยวด้ วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลและ
สิทธิในครอบครัว” อันเป็ นการห้ ามมิให้ คคู่ วามฎีกาเฉพาะปั ญหาข้ อเท็จจริ งเท่านัน้ หากไม่เข้ าเงื่อนไข
ที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนปั ญหาข้ อกฎหมาย คดีไม่มีทนุ ทรัพย์ และคดีเกี่ยวด้ วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล
และสิ ท ธิ ใ นครอบครั ว นัน้ ไม่ ต้ อ งห้ า มฎี ก าแต่อ ย่ า งใด เป็ นกรณี ที่ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความแพ่ง พ.ศ.2477 ลดข้ อจํากัดสิทธิ ในการฎีกาลง คู่ความจึงมีสิทธิ ในการฎีกาได้ มากขึ ้นกว่า
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายเดิม
อย่ า งไรก็ ดี เรื่ อ งที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงไปมากนั ก คื อ หลัก เกณฑ์ ใ นการดํ า เนิ น คดี
อย่างคนอนาถา โดยกฎหมายเก่า คือ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127
(พ.ศ.2451) หมวดที่ 16 ว่าด้ วยความอนาถา คนอนาถาฟ้ องความได้ มาตรา 115 บัญญัตวิ า่ “ผู้ใดเปน
คนยากจนไม่มีทรั พย์ สมบัติพอจะเสียค่าธรรมเนี ยม เมื่ อศาลได้ ไต่สวนเปนที่ เชื่ อได้ ว่า ผู้เปนโจทย์
คนนันเปนคนยากจนเข็
้
ญใจจริ งแลมีคดีทุกข์ร้อน ควรจะฟ้องร้ องว่ากล่าวที่จะชนะได้ แล้ ว ก็ให้ ศาล
ยอมให้ ผ้ ูนนั ้ ว่าความโดยอย่างเปนคนอนาถา”และจําเลยขอว่าความอย่างคนอนาถาได้ เหมือนกัน
ซึ่ง มาตรา 116
กํ า หนดว่ า “จํ า เลยคนใดผู้ใ ดเปนคนยากจนเข็ ญ ใจไม่มี ท รั พ ย์ ส มบัติ พ อจะ
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เสียค่าธรรมเนียมได้ เมื่อศาลได้ ไต่สวนเปนที่เชื่อได้ ว่าเป็ นความจริ งดังนันแล้
้ ว ก็ยอมให้ จําเลยคนนัน้
ว่าความอย่างเปนคนอนาถาได้ เหมือนกัน” ส่วนหลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่ ได้ แก่ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 มาตรา 155 บัญญัติว่า “ถ้ าคูค่ วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอ้ างว่าเป็ นคน
ยากจนไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลในศาลชันต้
้ นหรื อชันอุ
้ ทธรณ์ หรื อชันฎี
้ กา เมื่อศาลได้ ไต่สวน
เป็ นที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ว่ า คู่ค วามฝ่ ายนัน้ เป็ นคนยากจนไม่มี ท รั พ ย์ สิ น พอจะเสี ย ค่า ธรรมเนี ย ม ก็ ใ ห้ ศ าล
ยอมให้ คคู่ วามฝ่ ายนันฟ
้ ้ องหรื อต่อสู้ความอย่างคอนาถาได้ แต่การร้ องขอเช่นว่านี ้ โจทก์หรื อผู้อทุ ธรณ์
หรื อผู้ฎีกาต้ องแสดงให้ เป็ นที่พอใจศาลด้ วยว่าคดีมีมลู ที่จะชนะได้ หรื อมีเหตุอนั สมควรที่จะอุทธรณ์
หรื อ ฎี ก าได้ แ ล้ ว แต่ ก รณี เมื่ อ คู่ค วามฝ่ ายที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตให้ ฟ้ องหรื อ ต่ อ สู้ค วามอย่ า งคนอนาถา
ในศาลชัน้ ต้ นยื่นคําขอว่าความอย่างคนอนาถาในชัน้ อุทธรณ์ หรื อฎีกา ถ้ าศาลมี เหตุผลพอสมควร
เชื่อได้ วา่ คูค่ วามฝ่ ายนันยั
้ งเป็ นคนยากจนอยู่และคูค่ วามอีกฝ่ ายหนึ่งมิได้ คดั ค้ าน ศาลไม่จําต้ องทําการ
ไต่สวนใหม่อีก”
จะเห็ น ได้ ว่ า การดํ า เนิ น คดี อ ย่า งคนอนาถาตามกฎหมายเก่ า และกฎหมายใหม่นัน้
มีหลักเกณฑ์ ที่คล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ คู่ความต้ องเป็ นคนยากจน สําหรับโจทก์ ต้องได้ ความด้ วยว่า
คดี มี ท างชนะได้ แต่ต ามกฎหมายใหม่ ได้ กํ า หนดให้ ชัด เจนขึน้ ว่า การดํ า เนิ น คดี อ ย่า งคนอนาถา
มีได้ ทงในศาลชั
ั้
นต้
้ น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา และได้ เพิ่มเติมเหตุอนั สมควรที่จะอุทธรณ์หรื อฎีกาได้
เป็ นอีกเหตุหนึ่งนอกเหนือจากเหตุว่าคดีมีทางชนะได้ รวมทังการกํ
้
าหนดว่าหากคูค่ วามฝ่ ายนันยั
้ งเป็ น
คนยากจนอยู่ในชัน้ อุทธรณ์ หรื อชันฎี
้ กาและคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งมิได้ คดั ค้ าน ศาลก็ไม่จําต้ องทําการ
ไต่สวนใหม่อีก
กล่าวได้ ว่า ในช่วงการจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนัน้ ได้ มีการปฏิรูป
ระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งของไทยครัง้ สําคัญต่อเนื่องจากในช่วงก่อนการจัดทําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งในสมัยการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในรัชกาลที่ 5 โดยเป็ นการนํา
แนวความคิ ด กฎหมายสมัย ใหม่ ข องตะวัน ตกมาใช้ ใ นการจัด ทํ า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความแพ่ง พ.ศ.2477 ซึ่งเป็ นกฎหมายหลักในการใช้ พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาล การปฏิรูป
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในช่วงนี ้ได้ ให้ สําคัญในทัง้ 3 มิติ กล่าวคือ มิติด้านความเป็ นธรรม
ในการค้ นหาความจริ ง มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของศาลจากบทบาทเชิงรุ กในการค้ นหาความจริ ง
ในคดีเป็ นหลัก ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) ไปเป็ นบทบาทเชิงรับในการ
ค้ นหาความจริ งในคดีเป็ นหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 ลักษณะ 5
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พยานหลักฐาน มิตดิ ้ านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม มีการลดข้ อจํากัดสิทธิ
ในการฎีกาลง ตามพระราชบัญญัติอทุ ธรณ์ ร.ศ.123 (พ.ศ.2447) ที่ห้ามมิให้ ค่คู วามฎีกาทุกกรณี
หากไม่เข้ าข้ อยกเว้ นการอนุญาตให้ ฎีกา แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477
แม้ จะห้ ามมิให้ ค่คู วามฎีกา ถ้ าไม่เข้ าข้ อยกเว้ นเรื่ องการรับรองให้ ฎีกาก็ตาม แต่ค่คู วามก็สามารถฎีกา
ในปั ญหาข้ อกฎหมาย คดี ไ ม่ มี ทุ น ทรั พย์ และคดี เ กี่ ยวด้ วยสิ ท ธิ แห่ ง สภาพบุ ค คลและ
สิ ท ธิ ใ นครอบครั ว ได้ คู่ ค วามจึ ง มี สิ ท ธิ ฎี ก าได้ ม ากขึ น้ กว่ า กฎหมายเดิ ม และมิ ติ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่ เ หมาะสมในการเข้ าถึ ง ความยุ ติ ธ รรมก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ เ รื่ องความอนาถา
ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) โดยมีบญ
ั ญัติ
เรื่ องการดําเนินคดีอนาถาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 เพื่อช่วยเหลือ
คูค่ วามที่ยากจนให้ มีโอกาสในการเข้ าถึงความยุตธิ รรมหรื อเข้ าถึงกระบวนการศาลได้ มากยิ่งขึ ้น
ประเทศไทยได้ ดําเนินการจัดทําประมวลกฎหมายตามแบบตะวันตกครบถ้ วนสมบูรณ์
ใน พ.ศ.2478 คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 150
และกรณีเป็ นไปตามข้ อกําหนดในหนังสือสัญญาทางไมตรี ระหว่างสยามกับฝรั่งเศส พ.ศ. 2450 และ
หนังสือสัญญาทางไมตรี ระหว่างสยามกับอังกฤษ พ.ศ.2452 เป็ นผลให้ ประเทศไทยสามารถเรี ยกร้ อง

พระราชบัญญัติให้ ใช้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2477 ประกาศเมื่อวันที่ 21
มิถนุ ายน พ.ศ. 2478 โดยมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 มีทงสิ
ั ้ ้น 24 มาตรา แบ่งเป็ น
3 หมวด หมวด 1 บทเบ็ดเสร็ จทัว่ ไป หมวด 2 เขตต์อํานาจศาล และหมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา
โดยมาตรา 1 บัญญัติให้ ศาลยุติธรรมทังหลายสั
้
งกัดอยู่ในกระทรวงยุตติธรรม และให้ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในงานธุ ร การของศาลทั ง้ หลายที่ อ ยู่ ใ นสัง กั ด ให้ ดํ า เนิ น ไป
โดยเรี ยบร้ อย แต่การดําเนินการพิจารณาคดี รวมตลอดถึงการที่จะมีคําสัง่ หรื อคําพิพากษาบังคับคดี
ให้ เสร็ จเด็ดขาดไปนัน้ ให้ อยู่ในดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ มาตรา 2 กํ าหนดให้ ศาลยุติธรรม
แบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ คือ ศาลชันต้
้ น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา (ศาลสูงสุด) และมาตรา 3 บัญญัติให้
ศาลชันต้
้ นแบ่งเป็ น (1) สําหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ได้ แก่ (ก) ศาลแขวง (ข) ศาลแพ่ง
และศาลอาญา (2) สําหรับหัวเมือง ได้ แก่ (ก) ศาลแขวง (ข) ศาลจังหวัด.
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อธิปไตยหรื อเอกราชทางกฎหมายและการศาลที่เสียไปประมาณ 80 ปี เศษกลับคืนมาได้ สําเร็ จ
เมื่อ พ.ศ.2481 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
2.2.2 ช่ วงการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งจนถึง
ปั จจุบัน
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ.2475 แล้ ว ได้ มีการพิจาณาปรับปรุ ง
ประมวลกฎหมายของไทย โดยคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
เศษเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
ประมวลกฎหมายขึ ้น 5 คณะ คือ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(บรรพ 1 และบรรพ 5) คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริ ษัท) คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ งประมวลกฎหมายอาญา
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยได้ มอบหมายให้ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาทําหน้ าที่เป็ นฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ และให้ ศกึ ษากฎหมายเปรี ยบเทียบเพื่อใช้
เป็ นข้ อ มูล ประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย คณะกรรมการฯ ได้ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาตัง้ แต่ พ.ศ.2489
เป็ นต้ นมา
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ในระยะเริ่ มแรกนัน้ เป็ นการแต่งตังโดยพิ
้
จารณาจาก
ตัวบุคคลเป็ นหลัก โดยมิได้ มีการแต่งตังหั
้ วหน้ าส่วนราชการหรื อผู้แทนที่มีหน้ าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิ
ตามบทบัญ ญั ติ ข องกฎหมายไว้ ด้ ว ย ทํ า ให้ คณะกรรมการฯ ขาดความสัม พัน ธ์ กั บ ปั ญ หาของ
ส่ว นราชการนัน้ ๆ ซึ่ง นับ เป็ นอุป สรรคในการทํ า งานของคณะกรรมการฯ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ประการหนึ่ง ปั จจุบันการเสนอขอให้ แต่งตังคณะกรรมการฯ
้
นัน้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ เสนอ
แนวทางต่อคณะรัฐมนตรี โดยแยกบุคคลออกเป็ น 3 ฝ่ าย ซึง่ มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และ
ประสบการณ์แตกต่างกัน เพื่อร่วมกันพิจาณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย กล่าวคือ
ฝ่ ายแรก กรรมการซึง่ เป็ นผู้มีประสบการณ์ มีอาวุโสในทางกฎหมาย และสามารถทํางาน
ต่อเนื่องเพื่อพิจาณาปรับปรุงประมวลกฎหมายทังประมวลในระยะยาวได้
้
ฝ่ ายที่สอง กรรมการที่มาจากผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสูงสุดหรื อผู้แทนของส่วนราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เป็ นผู้ที่ ส ามารถให้ ค วามคิ ด เห็ น ที่ จ ะกํ า หนดเป็ นนโยบายการปฏิ บัติ ร าชการของ
ส่วนราชการนันๆ
้ ได้ และสามารถรวบรวมและชี ้แจงปั ญหาในทางปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่ได้ กรรมการ
ประเภทนี ้อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการนันๆ
้
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ฝ่ ายที่สาม กรรมการซึง่ เป็ นนักวิชาการ หรื อผู้แทนสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง เช่น อาจารย์
มหาวิทยาลัย กรรมการประเภทนี ้จะช่วยให้ ความเห็นในทางทฤษฏี และให้ มมุ มองด้ านที่อยู่นอกระบบ
บริ ห ารบริ ก ารสาธารณะ โดยหลัก การจะมี ก ารเปลี่ ย นตัว บุค คลให้ เ หมาะสมกับ เรื่ อ งหรื อ ปั ญ หา
ที่คณะกรรมการฯ กําลังพิจารณาอยู่
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและสะดวกรวดเร็ ว จึ ง กํ า หนดให้
คณะกรรมการฯ มีอํานาจดังต่อไปนี ้
1. ขอให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องทําบันทึกชี ้แจงหรื อให้ ข้อคิดเห็น หรื อส่งผู้แทนมาชี ้แจง
และให้ ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการฯ ในเรื่ องที่อยูใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
2. แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาหรื อกลัน่ กรองเรื่ องที่อยู่ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ
ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่า เรื่ องใดสมควรที่จะประกาศใช้ บงั คับในเวลาอันรวดเร็ ว
ให้ คณะกรรมการฯ พิจารณายกร่ างในรู ปของกฎหมายแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นกรณีๆ ไปและนําเสนอต่อ
คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การต่ อ ไป ทัง้ นี ้ ให้ คณะกรรมการฯ พิ จ ารณาผลงานตามที่
คณะกรรมการฯ ชุดเดิมได้ ทําไว้ ตอ่ เนื่องกันไปด้ วย 151
ส่วนคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 152 นัน้
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2505 ในระยะแรก (ก่อน พ.ศ.2526)
คณะกรรมการฯ มีแนวทางที่ จะพิจารณาปรับปรุ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ เสร็ จ
ทัง้ ฉบับก่อนจึงนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยพิจารณาเรี ยงตามลําดับมาตราและจัดแบ่งหมวดหมู่
เสียใหม่ให้ ถูกต้ องกว่า เดิมและสะดวกแก่ ผ้ ูใช้ กฎหมาย แต่การดํา เนินการมี ขอบเขตที่ ก ว้ า งขวาง
ทําให้ ต้องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้ างมาก และเมื่อพิจารณาไปสักระยะหนึ่ง ร่ างที่ผ่าน
การพิจารณาไปแล้ วในชันแรกก็
้
ล้าสมัย ประกอบกับการแต่งตังคณะกรรมการฯ
้
ในขณะนันเป็
้ นการ
แต่งตังตามตั
้
วบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต้ องเสนอขอให้ ยืนยัน
รายงานประจําปี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522-2542 อ้ างถึงใน
ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบํารุ ง, สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการจัดทําประมวลกฎหมายของ
ต่างประเทศและของไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2543), น.166-168.
152
เพิ่งอ้าง, น.177-178
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การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการฯ ทุ ก ครั ง้ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาล จึ ง ทํ า ให้ การพิ จ าณาปรั บ ปรุ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่ต่อเนื่อง ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2526 สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ พิจาณาปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ เสียใหม่ กล่าวคือ
1. ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลแพ่ง อธิ บดีกรมอัยการ
(ปั จจุบนั คือ อัยการสูงสุด) และอธิบดีกรมบังคับคดี
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้แทนมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาชีพที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ อาจารย์ มหาวิทยาลัย
นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
นอกจากนัน้ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการพิจาณาปรั บปรุ งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งเสียใหม่ โดยเลือกพิจารณาปรับปรุ งบทบัญญัติที่เห็นว่ามีปัญหาข้ อขัดข้ อง
ในทางปฏิบตั ิและมีความจําเป็ นเร่ งด่วนก่อน เพื่อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรี เป็ นเรื่ องๆ ไป
โดยไม่ จํ า เป็ นต้ อ งรอการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ให้ เสร็ จ ทัง้ ฉบับ ก่ อ นดัง ที่ เ คยปฏิ บัติ ม าแต่ เ ดิ ม และ
คณะรัฐมนตรี ได้ เห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอโดยมีคําสัง่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน
พ.ศ.2526 จากนัน้ มีการตัดตอนเป็ นร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งตามลําดับมา ร่างที่คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุ งไปแล้ วนัน้ ไม่ได้ มีการแก้ ไขโครงสร้ าง
ของกระบวนพิจารณา เพียงแต่แก้ ไขหลักการบางเรื่ อง โดยส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นการแก้ ไขบทบัญญัติ
ให้ สอดคล้ องกับวิธีปฏิบตั หิ รื อการแก้ ไขถ้ อยคําให้ ชดั เจนขึ ้นเท่านัน้
หลัง จากประกาศใช้ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง พ.ศ.2477
แล้ ว
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งรวมทังสิ
้ ้น 24 ครัง้ โดยมีเรื่ องที่สําคัญๆ
โดยสรุป ดังนี ้
1. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2487 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง ที่ประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา การสัง่ คืนค่าธรรมเนียมศาล
ค่าขึ ้นศาล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
2. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2492 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง ต้ นฉบับเอกสาร และสําเนาเอกสารที่ได้ รับรองถูกต้ อง
3. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2493 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง เครื่ องนุ่งห่มหลับนอน และเครื่ องมือสําหรับเลี ้ยงชีพ
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4. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2499 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง ละเมิดอํานาจศาล คูค่ วามหรื อผู้แทนโดยชอบธรรมหรื อผู้แทนนิติบคุ คล
ว่าความด้ วยตนเอง การยื่นบัญชีระบุพยาน การถามพยานกรณีค่คู วามได้ ตงทนายความไว้
ั้
หลายคน
ต้ นฉบับเอกสารอยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ ายหรื อบุคคลอื่น จํ าเลยนําเงินมาวางศาล
การทํ า คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ง ของศาล การดํ า เนิ น คดี อย่า งคนอนาถา คดี ม โนสาเร่ การอุท ธรณ์
การรับรองให้ อทุ ธรณ์ แถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์ การชี ้ขาดตัดสินของศาลอุทธรณ์ การฎีกา
การรับรองให้ ฎีกา การร้ องขัดทรัพย์ เงินค้ างจ่าย ค่าขึ ้นศาล และค่าธรรมเนียม
5. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2518 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง การอุทธรณ์ การรับรองให้ อุทธรณ์ การชี ้ขาดตัดสินของศาลอุทธรณ์
การฎี ก า การรั บ รองให้ ฎี ก า และทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องของลูก หนี ท้ ี่ ไ ม่ อ ยู่ใ นความรั บ ผิ ด
แห่งการบังคับคดี
6. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2521 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง การสัง่ คืนค่าธรรมเนียมศาล เรื่ องค่าขึน้ ศาล ค่าธรรมเนี ยม และ
อัตราค่าทนายความ
7. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2522 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง การส่งคําคู่ความหรื อเอกสารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
และการปิ ดคําคูค่ วามหรื อเอกสาร
8. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2527 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง การตรวจคําคูค่ วาม และการชําระหรื อวางค่าธรรมเนียมศาลเป็ นเงินสด
9. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2527 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง การเลื่อนคดี ทนายความถอนตัว การนําส่งหมายเรี ยกสําเนาคําฟ้อง
และหมายอื่นๆ เหตุทิง้ ฟ้อง คู่ความไม่มาในวันชี ส้ องสถาน การเฉลี่ยทรัพย์ การถอนการบังคับคดี
การบังคับคดีขบั ไล่ การบังคับคดีรือ้ ถอน การจับกุมและกักขังลูกหนี ้ และศาลที่มีอํานาจบังคับคดี
10. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 11)
พ.ศ.2530 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง อนุญาโตตุลาการ
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11. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง เขตอํานาจศาล การโอนคดี การส่งหมายเรี ยกสําเนาคําฟ้อง
คดีมโนสาเร่ การพิจารณาคดีโดยรวบรัด คดีไม่มีข้อยุ่งยาก การอุทธรณ์ ปัญหาข้ อกฎหมายโดยตรง
ต่อศาลฎีกา การอุทธรณ์ การรับรองให้ อทุ ธรณ์ การฎีกา และการรับรองให้ ฎีกา
12. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2535
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม เรื่ อ ง การส่ง สํา เนาเอกสาร การรั บ รองข้ อ เท็ จ จริ ง ต้ น ฉบับ เอกสาร
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลอุ ท ธรณ์ แ ละศาลฎี ก า การยื่ น คํ า ให้ การ การแก้ ไขคํ า ฟ้ องหรื อ คํ า ให้ การ
และการชี ้สองสถานและการแถลงเสนอประเด็นข้ อพิพาท
13. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ.2538 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง การยื่นบัญชีระบุพยาน การส่งสําเนาเอกสาร การรับรองข้ อเท็จจริ ง
ต้ นฉบับเอกสาร การแก้ ไขคําฟ้องหรื อคําให้ การ และการชี ้สองสถานและยกเลิกการแถลงเสนอประเด็น
ข้ อพิพาท
14. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 15)
พ.ศ.2538 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง โจทก์ วางเงินหรื อหาประกันเพื่อการชํ าระค่าฤชาธรรมเนี ยมและ
ค่ า ใช้ จ่ า ย จํ า เลยขอคุ้ ม ครองชั่ว คราว โจทก์ ข อคุ้ม ครองชั่ ว คราว คู่ ค วามขอคุ้ ม ครองชั่ ว คราว
ผลของคําสัง่ คุ้มครองชัว่ คราว และการร้ องขอคุ้มครองชัว่ คราวกรณีมีเหตุฉกุ เฉิน
15. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 16)
พ.ศ.2539 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านในวันหยุดราชการหรื อในเวลาใด ๆ นอกเวลา
ทํางานของผู้พิพากษาและเจ้ าพนักงานศาล
16. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 17)
พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง การที่ศาลมีอํานาจไกล่เกลี่ยให้ ค่คู วามได้ ตกลงกันหรื อประนีประนอม
ยอมความกั น ในข้ อที่ พิ พ าทนั น้ ศาลอาจแต่ ง ตัง้ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลเป็ นผู้ ประนี ป ระนอม
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ศาลในการไกล่เ กลี่ ย ให้ คู่ค วามได้ ป ระนี ป ระนอมกัน ในคดี ม โนสาเร่ ศ าลมี อํ า นาจ
ซัก ถามพยาน เรี ย กพยานหลัก ฐานมาสื บ ได้ เ อง และไต่ ส วนเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น ของลูก หนี ต้ าม
คําพิพากษา การพิจารณาคดีโดยรวบรั ด คดีไม่มีข้อยุ่งยาก จํ าเลยขาดนัดยื่นคําให้ การ คําบังคับ
และศาลมีคําสัง่ ให้ ผ้ ขู อยึดวางเงินต่อศาลหรื อหาประกัน
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17. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 18)
พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง หมายบังคับคดีและหมายของศาลที่ออกให้ จับและกักขังบุคคลใด
อาจบังคับได้ ไม่ว่าในที่ใดๆ การบังคับคดีนอกเขตศาล คําสัง่ ของศาลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี ้ตาม
คําพิพากษาที่ไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามมาตรา 285 วรรคหนึง่ (1) และ (2) ให้ อทุ ธรณ์
ไปยัง ศาลอุ ท ธรณ์ ไ ด้ แ ละคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ง ของศาลอุ ท ธรณ์ เ ป็ นที่ สุด คํ า สั่ง ศาลเกี่ ย วกั บ
การร้ องขัดทรัพย์ตามมาตรา 288 วรรคสอง (1) และ (2) เป็ นที่สดุ คําสัง่ ศาลอนุญาตให้ ผ้ ขู อเฉลี่ยหรื อ
ผู้ยื่นคําร้ องตามมาตรา 287 หรื อ ตามมาตรา 289 มีสิทธิขอให้ ดําเนินการบังคับคดีต่อไปเป็ นที่สดุ
คําสัง่ อนุญาตให้ ผ้ ขู อเฉลี่ยทรัพย์โดยเหตุที่ยื่นไม่ทนั กําหนดยื่นคําร้ องได้ อีกครัง้ หนึง่ เป็ นที่สดุ คําสัง่ ศาล
ให้ งดการบังคับคดีเพราะลูกหนี ต้ ามคําพิพากษาสามารถจะหักกลบลบหนี ก้ ันได้ ตามมาตรา 293
เป็ นที่สดุ การเพิกถอนหรื อแก้ ไขการบังคับคดี คําสัง่ ศาลอนุญาตให้ ขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็ นที่สดุ
คําสัง่ ศาลตังผู
้ ้ จดั การอสังหาริ มทรัพย์หรื อการประกอบกิจการและบังคับให้ มอบเงินรายได้ ทงหมดหรื
ั้
อ
แต่บางส่วนต่อเจ้ าพนักงานบังคับคดีแทนการสัง่ ขายทอดตลาดให้ อุทธรณ์ ไปยังศาลอุทธรณ์ ได้ และ
คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลอุทธรณ์ เป็ นที่สุด คําสัง่ ศาลอนุญาตให้ เพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินมาตรา 309 ทวิ ให้ อทุ ธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลอุทธรณ์
ให้ เป็ นที่สดุ และคําสัง่ ศาลอนุญาตให้ เจ้ าหนี ้ฟ้องตามเอกสารที่ได้ ยดึ ตามมาตรา 310 เป็ นที่สดุ
18. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 19)
พ.ศ.2543 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง การพิจารณาโดยขาดนัด
19. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2543 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง เจ้ าพนักงานบังคับคดี หมายความว่า เจ้ าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี
หรื อพนักงานอื่นผู้มีอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้ อยู่ ให้ ศาลระบุเงื่อนไขแห่งการบังคับคดี
ลงในหมายบังคับคดี ตามมาตรา 213 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ ศาลกําหนด
การบัง คับ คดี เ พี ย งเท่ า ที่ ส ภาพแห่ ง การบัง คับ คดี จ ะเปิ ดช่ อ งให้ ทํ า ได้ โ ดยทางศาลหรื อ โดยทาง
เจ้ าพนักงานบังคับคดี
20. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 21)
พ.ศ.2547 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง การงดการบังคับคดี การขอเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม
มาตรา 309 ทวิ และคําสัง่ ศาลอนุญาตให้ เพิกถอนการขายทอดตลาดทรั พย์ สินหรื อแก้ ไขหรื อ
มีคําสัง่ กําหนดวิธีการอย่างใดเป็ นที่สดุ
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21. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 22)
พ.ศ.2548 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง เจ้ าพนักงานบังคับคดี หมายความว่า เจ้ าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี
หรื อพนักงานอื่นผู้มีอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ ใช้ อยู่ และให้ หมายความรวมถึงบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากเจ้ าพนักงานบังคับคดีให้ ปฏิบตั ิการแทน เจ้ าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้
บุคคลอื่นปฏิบตั ิการแทนก็ได้ เงินหรื อสิทธิเรี ยกร้ องของลูกหนี ้ตามคําพิพากษาที่ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่ ง การบัง คับ คดี เมื่ อ เจ้ า พนัก งานบัง คับ คดี โ อนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ข ายให้ แ ก่ ผ้ ูซื อ้ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ซื อ้
เป็ นเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาและลูกหนี ้ตามคําพิพากษาหรื อบริ วารที่อยู่อาศัยในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้
เป็ นลูกหนี ้ตามคําพิพากษา และค่าธรรมเนียมเจ้ าพนักงานบังคับคดี
22. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 23)
พ.ศ.2550 เพิ่มเติมบทบัญญัติในภาค 1 ลักษณะ 5 ว่าด้ วยพยานหลักฐาน เรื่ องภาระการพิสจู น์
การยื่นบัญชีระบุพยาน การพิสจู น์ ต่อพยาน ต้ นฉบับเอกสาร พยานบอกเล่า การสืบพยานหลักฐาน
ไว้ ก่ อ น การสื บ พยานหลัก ฐานนอกศาล การสื บ พยานหลัก ฐานไปตามวิ ธี ก ารที่ คู่ความตกลงกัน
ประธานศาลฎี ก าโดยความเห็ น ชอบของที่ ประชุม ใหญ่ ของศาลฎี ก ามี อํา นาจออกข้ อกํ า หนดใดๆ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการนําสืบพยานหลักฐานได้ แต่ต้องไม่ขดั หรื อแย้ งกับบทบัญญัติในกฎหมาย
หมายเรี ยกพยานบุคคล การสาบานตนและกล่าวคําปฏิญาณของพยานบุคคล บันทึกถ้ อยคําพยาน
บันทึกถ้ อยคํายืนยันข้ อเท็จจริงหรื อความเห็นของผู้ให้ ถ้อยคําซึง่ มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ การสืบพยาน
บุคคลที่อยูน่ อกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ และการสัง่ ให้ ทําการตรวจพิสจู น์บคุ คล วัตถุหรื อ
เอกสารใดๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
23. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24)
พ.ศ.2551
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการไกล่ เ กลี่ ย ของศาล การแต่ง ตัง้
ผู้ประนีประนอม รวมทังอํ
้ านาจหน้ าที่ของผู้ประนีประนอม ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนด
ของประธานศาลฎี ก าโดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุม ใหญ่ ข องศาลฎี ก า การละเมิ ด อํ า นาจศาล
การเลื่ อ นคดี การส่ ง คํ า คู่ค วาม คํ า ร้ อง คํ า แถลง หรื อ เอกสารอื่ น ใดแก่ ผ้ ู รั บ ที่ ไ ม่ มี ภูมิ ลํ า เนาอยู่
ในราชอาณาจักรแต่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร การกําหนดและการชําระค่าฤชาธรรมเนียม และ
การยกเว้ น ค่า ธรรมเนี ย มศาล ความรั บ ผิด ชัน้ ที่ สุด ในค่า ฤชาธรรมเนี ย ม คํ า สั่ง ศาลให้ บุค คลตาม
มาตรา 169/3 รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมให้ อทุ ธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และคําพิพากษาหรื อคําสัง่
ของศาลอุทธรณ์เป็ นที่สดุ ให้ โจทก์เสียค่าขึ ้นศาลในคดีมโนสาเร่ ตามตาราง 1 แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท
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การขาดนัดในคดีมโนสาเร่ การพิจารณาคดีโดยรวบรัด คดีไม่มีข้อยุ่งยาก ตาราง 1 ค่าธรรมเนียมศาล
(ค่าขึ ้นศาล) ตาราง 2 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ตาราง 3 ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล
ตาราง 4
ค่า ป่ วยการ ค่า พาหนะ และค่า เช่ า ที่ พัก ของพยาน กับค่า รั ง วัดทํ า แผนที่ ตาราง 6
ค่าทนายความ และตาราง 7 ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
24. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25)
พ.ศ.2551 แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ อง ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ
การบัง คับ คดี ไ ด้ โ ดยให้ ถื อ เสมื อ นเป็ นเจ้ า พนัก งานศาล และให้ เ จ้ า พนัก งานบัง คับ คดี มี อํ า นาจ
ส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี
นอกจากการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในช่วงนี ้จะดําเนินการโดยการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง แล้ ว ยัง ได้ มี ก ารออกกฎหมายใหม่ เ กี่ ย วกั บ
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยแบ่งแยกคดีแพ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ คือ คดีชํานัญพิเศษ คดีพิเศษ และ
รวมทัง้ มี ก ารจัดทํ า รั ฐธรรมนูญ และแก้ ไขพระธรรมนูญศาลยุติธรรมอัน มี ผ ล
คดีผ้ ูบริ โภค 153
เป็ นการเปลี่ยนแปลงระบบการอุทธรณ์ฎีกา จากระบบสิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกาไปเป็ นระบบอนุญาต
ให้ อทุ ธรณ์ฎีกา ดังต่อไปนี ้
การจัดทํารัฐธรรมนูญและแก้ ไขพระธรรมนูญศาลยุติธรรมอันมีผลเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ระบบการอุทธรณ์ฎีกา
ระบบอุทธรณ์ ฎีกาที่กําหนดไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่งเป็ นระบบสิทธิ
ในการอุทธรณ์ฎีกา ซึง่ คูค่ วามมีสิทธิอทุ ธรณ์ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลในปั ญหาข้ อกฎหมาย
ไปตามลําดับชัน้ ศาลได้ เสมอ ส่วนการอุทธรณ์ เฉพาะปั ญหาข้ อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาและ
การฎี ก าในปั ญ หาข้ อเท็ จ จริ ง นั น้ คู่ค วามก็ มี สิ ท ธิ ฎี ก าได้ ห ากเข้ า ข้ อยกเว้ นที่ ก ฎหมายกํ า หนด
โดยการอุทธรณ์ เฉพาะปั ญหาข้ อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 223 ทวิ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการอุทธรณ์เฉพาะปั ญหาข้ อกฎหมาย ผู้อทุ ธรณ์อาจ
ขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา โดยทําเป็ นคําร้ องมาพร้ อมคําฟ้องอุทธรณ์ เมื่อศาลชันต้
้ น
ซึง่ มีคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ได้ สงั่ รับอุทธรณ์และส่งสําเนาคําฟ้องอุทธรณ์และคําร้ องแก่จําเลยอุทธรณ์
แล้ ว หากไม่มีค่คู วามอื่นยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 223 และจําเลยอุทธรณ์มิได้ คดั ค้ าน
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โปรดดูรายละเอียดคดีแพ่งประเภทต่างๆ ในส่วนที่ 1 ของบทนี ้.
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คําร้ องดังกล่าวต่อศาลภายในกํ าหนดเวลายื่นคําแก้ อุทธรณ์ และศาลชัน้ ต้ นเห็นว่าเป็ นการอุทธรณ์
เฉพาะปั ญ หาข้ อ กฎหมาย ให้ สั่ง อนุญ าตให้ ผ้ ูอุท ธรณ์ ยื่ น อุท ธรณ์ โ ดยตรงต่อ ศาลฎี ก าได้ มิ ฉ ะนัน้
ให้ สงั่ ยกคําร้ อง ในกรณีที่ศาลชันต้
้ นสัง่ ยกคําร้ อง ให้ ถือว่าอุทธรณ์เช่นว่านันได้
้ ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ตาม
มาตรา 223 คําสัง่ ของศาลชัน้ ต้ นที่อนุญาตหรื อยกคําร้ องในกรณีนีใ้ ห้ เป็ นที่สุด เว้ นแต่ในกรณี ที่
ศาลชันต้
้ นสัง่ ยกคําร้ องเพราะเห็นว่าเป็ นการอุทธรณ์ในปั ญหาข้ อเท็จจริ งผู้อทุ ธรณ์ อาจอุทธรณ์คําสัง่
ศาลชันต้
้ นไปยังศาลฎีกาภายในกําหนดสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ศาลชันต้
้ นได้ มีคําสัง่ ถ้ าศาลฎีกาเห็นว่า
อุ ท ธรณ์ ต ามวิ ธี ก ารในวรรคหนึ่ ง เป็ นอุ ท ธรณ์ ใ นปั ญ หาข้ อเท็ จ จริ ง ให้ ศาลฎี ก าส่ ง สํ า นวนไปให้
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชี ้ขาดต่อไป
ส่วนการฎี กาในปั ญหาข้ อเท็ จจริ ง นัน้
ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 กํ าหนดว่า ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรื อจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชัน้ ฎีกาไม่เกิน
สองแสนบาทหรื อไม่เ กิ น จํ านวนที่ กํา หนดในพระราชกฤษฎีกาห้ ามมิให้ คู่ความฎี กาในข้ อเท็ จจริ ง
เว้ น แต่ ผ้ ูพิ พ ากษาที่ ไ ด้ นั่ง พิ จ ารณาคดี นัน้ ในศาลอุท ธรณ์ ไ ด้ มี ค วามเห็ น แย้ ง หรื อ ผู้พิ พ ากษาที่ ไ ด้
นั่ง พิ จ ารณาคดี ใ นศาลชัน้ ต้ น ก็ ดี ศาลอุ ท ธรณ์ ก็ ดี ได้ รั บ รองไว้ ห รื อ รั บ รองในเวลาตรวจฎี ก าว่ า
มี เ หตุส มควรที่ จ ะฎี ก าได้ ถ้ า ไม่ มี ค วามเห็ น แย้ ง หรื อ คํ า รั บ รองเช่ น ว่ า นี ต้ ้ อ งได้ รั บ อนุญ าตให้ ฎี ก า
เป็ นหนังสือจากอธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลอุทธรณ์
บทบัญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใช้ บั ง คับ ในคดี เ กี่ ย วด้ วยสิ ท ธิ แ ห่ ง สภาพบุ ค คลหรื อ
สิ ท ธิ ใ นครอบครั ว และคดี ฟ้ องขอให้ ป ลดเปลื อ้ งทุก ข์ อัน ไม่ อ าจคํ า นวณเป็ นราคาเงิ น ได้ เว้ น แต่
ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริ มทรัพย์อนั มีค่าเช่าหรื ออาจให้ เช่าได้ ในขณะยื่นคําฟ้อง
ไม่ เ กิ น เดื อ นละหนึ่ ง หมื่ น บาทหรื อ ไม่ เ กิ น จํ า นวนที่ กํ า หนดในพระราชกฤษฎี ก า คดี เ กี่ ย วกั บ
การบัง คับ วงศ์ ญ าติ ทัง้ หลายและบริ ว ารของผู้ถูก ฟ้ องขับ ไล่ ซึ่ง อยู่บ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ง คู่ค วาม
ในคดี ฟ้ องขับ ไล่ นั น้ ต้ องห้ ามฎี ก าข้ อเท็ จ จริ ง ตามวรรคสอง ถ้ าศาลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษายื น ตาม
คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ศาลชันต้
้ น หรื อเพียงแต่แก้ ไขเล็กน้ อย ไม่วา่ ศาลจะฟั งว่าบุคคลดังกล่าวสามารถ
แสดงอํานาจพิเศษให้ ศาลเห็นได้ หรื อไม่ห้ามมิให้ ฎีกาในข้ อเท็จจริ งเว้ นแต่จะได้ มีความเห็นแย้ งหรื อ
คํารับรองหรื อหนังสืออนุญาตให้ ฎีกาตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในวรรคหนึง่
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ในการอุทธรณ์ คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลชํานัญพิเศษทัง้ 4 ศาลที่ต้องอุทธรณ์ต่อ
ศาลฎีกาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลฯ
้
นัน้ ก็เป็ นระบบสิทธิในการอุทธรณ์
ฎีกาเช่นเดียวกัน 154 กล่าวคือ
ศาลแรงงาน ตามพระราชบัญ ญั ติ จัด ตัง้ ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน
พ.ศ.2522 มาตรา 54 บัญญัติว่า ภายใต้ บงั คับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี ห้ รื อกฎหมายอื่น
คํา พิพ ากษาหรื อคํ า สั่งของศาลแรงงานให้ อุท ธรณ์ ได้ เ ฉพาะในข้ อกฎหมายไปยัง ศาลฎีก าภายใน
สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ อา่ นคําพิพากษาหรื อคําสัง่ นัน้
ศาลภาษี อากร ตามพระราชบัญญัติจดั ตังศาลภาษี
้
อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี อากร
พ.ศ.2528 มาตรา 24 บัญญัติว่า ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัตินีห้ รื อประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลภาษี อากร ให้ อทุ ธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ ภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ได้ อ่านคําพิพากษาหรื อคําสัง่ นัน้ และมาตรา 25 บัญญัติว่า ในคดีที่ราคา
ทรั พ ย์ สินหรื อจํ านวนทุนทรั พย์ ที่ พิพาทไม่เกิ นห้ าหมื่ นบาท ห้ ามมิให้ คู่ความอุทธรณ์ ในข้ อเท็ จจริ ง
เว้ น แต่ ผ้ ูพิ พ ากษาที่ นั่ง พิ จ ารณาคดี นัน้ ในศาลภาษี อ ากรได้ ทํ า ความเห็ น แย้ ง ไว้ ห รื อ ได้ รั บ รองว่ า
มีเหตุอนั ควรอุทธรณ์ได้ หรื อถ้ าไม่มีความเห็นแย้ งหรื อคํารับรองเช่นว่านี ้ ต้ องได้ รับอนุญาตให้ อทุ ธรณ์
เป็ นหนังสือจากอธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ ตามพระราชบัญ ญัติ จัด ตัง้
ศาลทรัพย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์ สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38 บัญญัติว่า ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัตินี ้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรื อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คําพิพากษา
หรื อคําสัง่ ของศาลทรัพย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศนัน้ ให้ อุทธณ์ ไปยังศาลฎีกาได้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ได้ อ่านคําพิพากษาหรื อคําสัง่ นัน้ และมาตรา 41 บัญญัติว่า
ส่วนการอุทธรณ์ คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลเยาวชนและครอบครั วซึ่งเป็ น
ศาลพิ เ ศษนั น้ พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 180 กําหนดให้ อุทธรณ์ ไปยังศาลอุทธรณ์หรื อศาลอุทธรณ์ ภาคได้
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยวิธีพิจารณาความเหมือนคดีธรรมดา เว้ นแต่จะเข้ าข้ อยกเว้ น
ที่กฎหมายกําหนด.
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ในคดีแพ่งที่ราคาทรัพย์สินหรื อจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชันอุ
้ ทธรณ์ ไม่เกินสองแสนบาท หรื อ
ไม่เกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาห้ ามมิให้ ค่คู วามอุทธรณ์ คําพิพากษาของศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศในปั ญหาข้ อเท็จจริ งเว้ นแต่ผ้ ูพิพากษาซึ่งนัง่ พิจารณาคดีนนั ้
ได้ ทําความเห็นแย้ งไว้ หรื อได้ รับรองว่ามีเหตุอนั ควรอุทธรณ์ได้ หรื อถ้ าไม่มีความเห็นแย้ งหรื อคํารับรอง
เช่นว่านี ้ต้ องได้ รับอนุญาตให้ อทุ ธรณ์เป็ นหนังสือจากอธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้ า ระหว่างประเทศกลางหรื ออธิ บดี ผู้พิพากษาศาลทรั พ ย์ สินทางปั ญญาและการค้ า ระหว่า ง
ประเทศภาคแล้ วแต่กรณี
ศาลล้ มละลาย ก่อน พ.ศ.2547 การอุทธรณ์ คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลละลาย
พระราชบัญญัติจัดตังศาลล้
้
มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 เป็ นระบบสิทธิ
แต่ห ลัง จากนัน้ ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ จัด ตัง้ ศาลล้ ม ละลายและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 มาตรา 26 การอุทธรณ์คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลละลาย
ได้ เปลี่ยนเป็ นระบบอนุญาตให้ อุทธรณ์ โดยศาลฎีกา โดยมาตรา 24 บัญญัติว่า ภายใต้ บงั คับแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้ วยการฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลล้ มละลาย
ให้ อุท ธรณ์ ไ ปยัง ศาลฎี ก าภายในกํ า หนดหนึ่ ง เดื อ นนับ แต่ วัน ที่ ไ ด้ อ่ า นคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ง นัน้
ห้ ามมิให้ อทุ ธรณ์คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลล้ มละลาย เว้ นแต่
(1) คําพิพากษายกฟ้ อง หรื อคําสัง่ ยกคําร้ องหรื อคําร้ องขอให้ ล้มละลาย
(2) คําสัง่ ยกคําร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
(3) คําสัง่ อนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับชําระหนี ้ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน
(4) คําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ของลูกหนี ้เด็ดขาด
(5) คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ในคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย
มาตรา 26 บัญญัติว่า คดีที่ต้องห้ ามอุทธรณ์ ตามมาตรา 24 คู่ความอาจยื่นคําขอ
โดยทํ า เป็ นคํ า ร้ องเพื่ อ ขออนุญ าตอุท ธรณ์ ต่ อ ศาลฎี ก าไปพร้ อมกับ อุท ธรณ์ ก็ ไ ด้ ในกรณี เ ช่ น ว่ า นี ้
เมื่อศาลล้ มละลายตรวจอุทธรณ์แล้ วเห็นว่าเป็ นอุทธรณ์ที่ต้องห้ ามก็ให้ ส่งอุทธรณ์ และคําขอดังกล่าว
ไปยัง ศาลฎี กาเพื่ อพิจารณา แต่ถ้ าศาลล้ มละลายเห็ น ว่า อุทธรณ์ ดังกล่า วไม่ต้อ งห้ า มก็ ให้ มี คํา สั่ง
รับอุทธรณ์นนไว้
ั ้ ดําเนินการต่อไป
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ในกรณี ที่ศาลล้ มละลายสั่งไม่รับอุทธรณ์ เพราะเหตุต้อ งห้ า มอุท ธรณ์ ตามมาตรา 24
คู่ความอาจยื่นคําขอโดยทําเป็ นคําร้ องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกาภายในกํ าหนดสิบห้ าวัน
นับแต่วนั ที่ศาลล้ มละลายมีคําสัง่ ก็ได้ ถ้ าคู่ความยื่นคําขอดังกล่าวแล้ วจะอุทธรณ์คําสัง่ ไม่รับอุทธรณ์
ไม่ได้
การยื่ น คํ า ขอและการพิ จ ารณาคํ า ขอของศาลฎี ก าตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา
คดีที่ศาลล้ มละลายมี คําสั่งรั บอุทธรณ์ ส่งมาให้ ศาลฎีกา หากศาลฎีกาพิจารณาเห็นว่าอุทธรณ์ นัน้
ต้ องห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา 24 ให้ ยกอุทธรณ์ แต่ถ้าศาลฎีกาพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมจําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อผิดพลาด จะรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องห้ ามอุทธรณ์ดงั กล่าวนัน้
ก็ได้
คดีที่ไม่ต้องห้ ามอุทธรณ์ ตามมาตรา 24 แต่ศาลฎีกาเห็นว่าข้ อที่อทุ ธรณ์นนไม่
ั ้ สมควร
ได้ รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา
จะยกอุทธรณ์ดงั กล่าวเสียก็ได้
แต่เมื่อได้ มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 219
วรรค 2 ประกอบกับพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
มาตรา 23 แล้ ว การอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลฎีกาก็ไม่ได้ เป็ นสิทธิของคูค่ วามอีกต่อไป แต่การอุทธรณ์ฎีกา
ต่ อ ศาลฎี ก าในทุ ก กรณี เ ป็ นอํ า นาจของศาลฎี ก าว่ า จะอนุ ญ าตให้ อุ ท ธรณ์ ฎี ก าหรื อไม่ คื อ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากระบบสิทธิ ไปเป็ นระบบอนุญาตให้ อุทธรณ์ ฎีกา โดยกฎหมายบัญญัติให้
ศาลฎี ก ามี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมาบัญ ญัติ ใ ห้ เ สนอต่ อ ศาลฎี ก า
ได้ โดยตรง และคดีที่อุทธรณ์ หรื อฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลชันต้
้ นหรื อศาลอุทธรณ์ตามที่
กฎหมายบัญญัติ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้ อกฎหมายหรื อข้ อเท็จจริ งที่อทุ ธรณ์หรื อฎีกานัน้
จะไม่ เ ป็ นสาระอัน ควรแก่ ก ารพิ จ ารณา ศาลฎี ก ามี อํ า นาจไม่รั บ คดีไ ว้ พิ จ ารณาพิ พ ากษาได้ ทัง้ นี ้
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนด
ส่วนระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้ วยการไม่รับคดีซึ่งข้ อกฎหมายหรื อข้ อเท็จจริ ง
ที่อทุ ธรณ์หรื อฎีกาจะไม่เป็ นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้ พิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551 กําหนด
หลักเกณฑ์ไว้ ดังนี ้

181

ข้ อ 1 ……………………………...........................................................……………
ข้ อ 2 ……………...........................................................……………………………
ข้ อ 3 คดีที่อทุ ธรณ์หรื อฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลชันต้
้ นหรื อศาลอุทธรณ์ตามที่
กฎหมายบัญญัติ หากศาลฎีกาเห็นว่าข้ อกฎหมายหรื อข้ อเท็จจริ งที่อทุ ธรณ์หรื อฎีกานันจะไม่
้
เป็ นสาระ
อันควรแก่การพิจารณา ให้ ศาลฎีกามีคําสัง่ ไม่รับคดีดงั กล่าวไว้ พิจารณาพิพากษาได้
ข้ อ 4
ข้ อ กฎหมายหรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ อุท ธรณ์ ห รื อ ฎี ก าจะไม่เ ป็ นสาระอัน ควรแก่
การพิจารณา หมายถึง ข้ ออุทธรณ์หรื อฎีกาที่ศาลฎีกาไม่พงึ รับไว้ พิจารณาพิพากษาเนื่องจากไม่มีเหตุ
ที่จะเปลี่ยนแปลงผลคําวินิจฉัยของศาลล่าง และให้ รวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นอุทธรณ์หรื อฎีกาในปั ญหาข้ อกฎหมายซึง่
1.1 เคยมีคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลฎีกาวินิจฉัยข้ อกฎหมายดังกล่าวมาแล้ วและ
ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคําวินิจฉัยเดิม
1.2 เป็ นข้ อกฎหมายที่ ไม่ยุ่งยาก และการวินิจฉัยข้ อกฎหมายดังกล่าวจะไม่มีผล
เปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของศาลล่าง
1.3 เป็ นข้ อกฎหมายซึง่ ศาลล่างได้ วินิจฉัยไว้ ถกู ต้ องแล้ ว และไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลง
คําวินิจฉัยของศาลล่าง
1.4 เป็ นข้ อกฎหมายที่ถึงแม้ จะวินิจฉัยให้ เป็ นคุณตามข้ ออุทธรณ์หรื อฎีกาก็ไม่เป็ นเหตุ
ที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของศาลล่าง
(2) เป็ นอุทธรณ์หรื อฎีกาในปั ญหาข้ อเท็จจริ งซึง่
2.1 ศาลล่างได้ วินิจฉัยข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไว้ ชอบด้ วยเหตุผลแล้ วและไม่มีเหตุที่จะ
เปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของศาลล่าง
2.2 มีเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับดุลพินิจในการกํ าหนดโทษ รอการกําหนดโทษ หรื อ
รอการลงโทษซึง่ ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของศาลล่าง
(3) เป็ นอุทธรณ์หรื อฎีกาที่มีการรับรองหรื ออนุญาตให้ อทุ ธรณ์หรื อฎีกา และอุทธรณ์หรื อ
ฎีกานันไม่
้ มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของศาลล่าง
(4) เป็ นอุทธรณ์หรื อฎีกาที่เมื่อพิจารณาอุทธรณ์หรื อฎีกาทังฉบั
้ บแล้ วกรณีไม่มีเหตุที่จะ
เปลี่ยนแปลงผลตามคําวินิจฉัยของศาลล่าง
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ข้ อ 5 ให้ จดั องค์คณะผู้พิพากษาตามที่ประธานศาลฎีกาเห็นสมควรเป็ นผู้พิจารณาว่า
ข้ อกฎหมายหรื อข้ อเท็จจริ งที่อทุ ธรณ์หรื อฎีกานันจะไม่
้
เป็ นสาระอันควรแก่การพิจารณาตามระเบียบนี ้
ข้ อ 6 คําสัง่ ไม่รับคดีไว้ พิจารณาพิพากษาตามระเบียบนี ้ให้ เสนอต่อรองประธานศาลฎีกา
ซึง่ ประธานศาลฎีกามอบหมายเป็ นผู้พิจารณาสัง่ ออก
กล่าวได้ วา่ ในช่วงการแก้ ไขเพิ่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจนถึงปั จจุบนั นัน้
มีการปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งของไทยเพื่อแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าเป็ นกรณีๆ ไปโดยไม่ได้
ทําการปฏิรูปในเชิงโครงสร้ างของระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่ง และไม่ได้ ใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ ง ซึ่ ง เป็ นแกนกลางของระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง เป็ นหลัก ในการแก้ ไขปั ญหา
เป็ นเพี ยงการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในบางเรื่ องบางประเด็น และ
การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ ยวกับกระบวนพิจารณาโดยไม่ได้ ใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งเป็ นแกนกลาง
อย่ า งไรก็ ดี กระแสการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุติ ธ รรมที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสมัย ใหม่ อัน ได้ แ ก่
กระแสรัฐธรรมนูญนิยมและกระแสความเป็ นสากลนัน้ นับว่ามีอิทธิต่อการปฏิรูปกระบวนยุติธรรม
ทางแพ่ง ของไทยในช่ ว งนี ด้ ้ ว ย โดยหลัก การขัน้ พื น้ ฐานในกระบวนพิจารณาคดีจํ า นวนมากได้ รั บ
การรับรู้และการประกันโดยรัฐธรรมนูญซึง่ ถือว่าเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของการดําเนินคดีแพ่ง โดยปรากฏ
ในบทบัญญัติต่างๆ ในรัฐธรรมนูญของไทยหลายฉบับ เช่น เริ่ มมีการกําหนดหลักความเป็ นอิสระ
ของผู้พิพากษาในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 ซึ่งเป็ นรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 2 155 โดยมาตรา 60 บัญญัติว่า ผู้พิพากษาย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และได้ มีการบัญญัติหลักการนี ใ้ นรั ฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มาพร้ อมกับ
การกํ า หนดมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ เป็ นการประกั น ความเป็ นอิ ส ระของผู้ พิ พ ากษาโดยเริ่ ม ต้ น
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มาตรา 60 ที่กําหนดให้ การแต่งตัง้ การเลื่อนตําแหน่ง
แต่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชัว่ คราว พ.ศ.2475 ซึง่ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ.2475 กําหนดให้ ศาลมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามกฎหมาย แต่ไม่มีหลักประกันความเป็ นอิสระของผู้พิพากษา ดู สมคิด เลิศไพฑูรย์,
รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ข้ อสังเกต และเชิงอรรถเรี ยงมาตรา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุ งเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2540), น.1-2.
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การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น การย้ าย และการถอดถอนผู้ พิ พ ากษาจะต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการฝ่ ายตุลาการ หลักความเสมอภาค
ต่อหน้ ากฎหมายเริ่ มกําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 โดยมาตรา 27 บัญญัติ
ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดก็ดี โดยแต่งตังก็
้ ดี โดยประการอื่นก็ดี
ไม่ทําให้ เกิดเอกสิทธิ์อย่างใดเลย และรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ยังเป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้ มีการกําหนด
เรื่ องสิทธิในกระบวนพิจารณาคดีอาญาของบุคคล
ส่วนกระแสสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศนัน้ ปรากฏอย่างเด่นชัดที่ สุดเป็ นครั ง้ แรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เช่น ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิเสรี ภาพ และ
การเลือกปฏิบตั ิ สิทธิของเด็กและเยาวชน สิทธิของผู้บริ โภค และความช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็ นต้ น
และรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ยังได้ ปรับปรุงหลักการที่สําคัญในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยกําหนดให้ มีการ
พิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ซึง่ ศาลยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาลชันต้
้ นได้ จดั ให้ มีการ
นั่ง พิ จ ารณาคดี ต่ อ เนื่ อ งและครบองค์ ค ณะขึน้ โดยมี ค วามมุ่ง หมายให้ อ งค์ ค ณะผู้พิ พ ากษาต้ อ ง
นัง่ พิจารณาสืบพยานตังแต่
้ เริ่ มต้ นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องไปจนเสร็ จการพิจารณาและทําคําพิพากษา
เพื่ อ ให้ กระบวนการรั บ ฟั งพยานหลั ก ฐานในคดี เ ป็ นไปโดยการรู้ เห็ น ร่ ว มกั น ของผู้ พิ พ ากษา
ที่เป็ นองค์คณะ และคําชี ้ขาดตัดสินคดีเป็ นผลสรุ ปจากการร่ วมกันพิเคราะห์กลัน่ กรองขององค์คณะ
ผู้พิพากษาดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบทุกขันตอน
้
รวมทังมุ
้ ่งหมายให้ การพิจารณาคดีเป็ นไปด้ วย
ความรวดเร็ ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของประชาชน 156
การจัด วางระบบการนั่ง พิ จ ารณาคดี ต่ อ เนื่ อ งและครบองค์ ค ณะของศาลยุติ ธ รรม
มีหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ การแยกประเภทคดี และมาตรการเสริ มในการนัดพิจารณาคดี ดังนี 157
้
1. การแยกประเภทคดี
-คดีจดั การพิเศษ หมายถึง คดีที่ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อนและมีแนวโน้ มที่จะพิจารณาให้ เสร็ จได้
ภายในนัด เดี ย ว และในวัน หนึ่ง พิ จ ารณาให้ เ สร็ จ ได้ ห ลายคดี ในคดี แ พ่ง ได้ แ ก่ คดี ไ ม่มี ข้ อ พิ พ าท
คดีขาดนัด คดีไม่มีข้อยุง่ ยาก คดีมโนสาเร่ คดีประเด็น และคดีสาขา เป็ นต้ น
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ และคณะ, “การนัง่ พิจารณาคดีตอ่ เนื่องและครบองค์คณะ,”
(รายงานการวิจยั สํานักงานศาลยุตธิ รรม, 2548), น.4.
157
เพิ่งอ้าง, น.34-46.
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-คดีสามัญ หมายถึง คดีที่จําเลยให้ การปฏิเสธหรื อต่อสู้คดี ทําให้ ต้องสืบพยานหลักฐาน
ของคูค่ วามต่อไป ไม่สามารถพิจารณาให้ เสร็ จภายในเวลาอันสัน้
2. มาตรการเสริ มในการนัดพิจารณาคดี
2.1 มาตรการก่อนวันนัด เป็ นการประชุมคู่ความทุกฝ่ ายเพื่อกําหนดประเด็นแห่งคดี
จํ า นวนพยานหลั ก ฐาน และความเกี่ ย วข้ องของพยานในประเด็ น แห่ ง คดี ซึ่ ง เป็ นหั ว ใจของ
การนัง่ พิจารณาคดีตอ่ เนื่อง ดังนี ้
-การสอบถามแนวทางการดําเนินคดี ก่อนกําหนดวันนัดสืบพยานในคดีสามัญ ศาลจะ
กํ าหนดวันนัดประชุมคดีเพื่อสอบถามคู่ความเกี่ ยวกับแนวทางการดําเนินคดีและการนํ าสืบพยาน
หลักฐาน เพื่อจะได้ ทราบข้ อมูลและสามารถกําหนดการดําเนินกระบวนพิจารณาและวันนัดสืบพยาน
ให้ เหมาะสมกับพยานหลักฐาน
-การไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด เป็ นหน้ าที่ของคู่ความที่จะต้ องดําเนินการเจรจากันหรื อเข้ าสู่
ระบบการไกล่เกลี่ยของศาลให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันนัดสืบพยาน แต่หากคู่ความมิได้ ดําเนินการและ
ขอเลื่อนคดีโดยอ้ างว่าต้ องการเจรจาตกลงกันอีก ศาลย่อมใช้ ดลุ พินิจในทางไม่ให้ เลื่อนคดีได้
-มาตรการเกี่ยวกับพยาน เป็ นการที่ผ้ พู ิพากษาควรคํานึงว่าทําอย่างไรพยานจะมาศาลได้
ตามนัด มิใช่ถ้าพยานไม่มาศาลแล้ วจะทําอย่างไร โดยมีการวางแนวทางในการประสานงานกับพยาน
การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่พยาน
-การประชุ ม ตรวจสอบความพร้ อมก่ อ นวั น นั ด สื บ พยาน หลั ง วั น นั ด ประชุ ม คดี
แต่ก่อนนัดสืบพยานประมาณ 45-60 วัน ศาลอาจกําหนดวันนัดพร้ อมเพื่อสอบถามคู่ความเกี่ยวกับ
ความเรี ยบร้ อยในการรวบรวมพยานหลักฐาน และความพร้ อมของคู่ความในการนําพยานเข้ าสืบ
ตามกําหนดนัด
2.1 มาตรการในวันนัดสืบพยาน
-การกําหนดแนวทางของศาลในการใช้ ดลุ พินิจเลื่อนคดี เพื่อให้ การใช้ ดลุ พินิจในการ
เลื่อนคดีของผู้พิพากษาในศาลเป็ นแนวทางเดียวกัน และให้ ค่คู วามอีกฝ่ ายมีโอกาสตรวจสอบการขอ
เลื่อนคดีได้ มากขึ ้น ศาลอาจกําหนดแนวทางการใช้ ดลุ พินิจเลื่อนคดีไว้ อย่างชัดเจนซึง่ จะทําให้ ค่คู วาม
ฝ่ ายที่จะขอเลื่อนคดีตระหนักว่าศาลจะใช้ ดลุ พินิจที่เคร่ งครัดในการอ้ างเหตุดงั กล่าวและการขอเลื่อน
คดีก็จะอยูภ่ ายใต้ การตรวจสอบหรื อคัดค้ านของคูค่ วามอีกฝ่ ายด้ วย
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-การกํ า หนดแนวทางการเลื่ อ นคดี ใ นคดี บ างประเภท การเลื่ อ นคดี ที่ มี ผ ลกระทบต่อ
ภาพรวมในการดําเนินคดีของศาล และกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะพยานที่จะ
มาเบิกความ ศาลจึงควรวางมาตรการในการเลื่อนคดีวา่ จะอนุญาตให้ เลื่อนคดีมากน้ อยเพียงใดเพื่อให้
เกิดความชัดเจนว่าคูค่ วามยังมีหน้ าที่ซงึ่ จะต้ องดําเนินคดีให้ แล้ วเสร็จภายในกําหนดนัดด้ วย
-การตรวจสอบเหตุขดั ข้ องของคูค่ วามหรื อพยาน เพื่อป้องกันมิให้ มีการประวิงคดีโดยการ
ขอเลื่อนคดีในวันนัดสืบพยานด้ วยการอ้ างเหตุที่ไม่สามารถคาดหมายได้ ล่วงหน้ า เช่น เหตุเจ็บป่ วย
หรื อเหตุขอถอนทนายความ เป็ นต้ น ศาลอาจวางมาตรการในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งว่ามีเหตุตามที่
กล่าวอ้ างจริ งหรื อไม่ มาตรการนีจ้ ะช่วยให้ ทุกฝ่ ายมั่นใจว่าในวันนัดสืบพยานจะไม่มีการเลื่อนคดี
เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างแท้ จริง
ระบบการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะของศาลยุติธรรมได้ นําไปทดลอง
ดําเนินการในศาลนําร่ องจํานวน 6 ศาล โดยศาลจังหวัดที่มีศาลแขวงในพื ้นที่ ได้ แก่ ศาลจังหวัด
นครปฐม ศาลจังหวัดที่ไม่มีศาลแขวงในพื ้นที่ ได้ แก่ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลแขวงในต่างจังหวัด
ได้ แก่ ศาลแขวงนนทบุรี และศาลแขวงในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวง
พระนครใต้ และศาลแขวงตลิ่งชัน เมื่อได้ ดําเนินการจัดวางระบบในศาลนําร่ องทัง้ 6 ศาลแล้ ว
ได้ มี ก ารจัด เก็ บ ข้ อ มูล และประมวลผลปรากฏว่ า ทํ า ให้ ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณาคดี ร วดเร็ ว ขึ น้
คดี เ สร็ จ การพิ จ ารณาเพิ่ ม มากขึ น้ และอัต ราการเลื่ อ นคดี ล ดน้ อยลง จึ ง ได้ นํ า ระบบไปจัด วาง
ในศาลชันต้
้ นในเขตสํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 1-9 ภาคละ 3 ศาล รวมทังมี
้ การนําระบบ
ศูนย์ นัดความมาใช้ และต่อมามีการจัดตังศู
้ นย์ นัดความในศาลจนครบทุกศาล อย่างไรก็ดี
ระบบการนั่ง พิจารณาคดี ต่อเนื่ องและครบองค์ คณะยังมี ปัญ หาอุปสรรคในการจัดวางระบบและ
มีข้อโต้ แย่งจากฝ่ ายต่างๆ 158
นอกจากนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ยังมีหลักการเสริมหลักประกัน
ในเรื่ องความเป็ นอิสระของศาลยุติธรรม โดยมาตรา 275 บัญญัติให้ ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของ
ศาลยุติธรรมที่เป็ นอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็ นผู้บงั คับบัญชาขึ ้นตรงต่อประธาน
ศาลฎีกา การแต่งตังเลขาธิ
้
การสํานักงานศาลยุติธรรม ต้ องได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ

158

เพิ่ งอ้าง, น.48-60.

186

ตุลาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอื่น ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ปั จจุบนั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ ให้ หลักประกันการเข้ าถึง
กระบวนการยุติ ธ รรมหรื อ การเข้ า ถึ ง ศาลอย่า งชัด แจ้ ง โดยมี ก ารกํ า หนดเรื่ องสิท ธิ ใ นกระบวนการ
ยุติธรรมไว้ เป็ นการเฉพาะในส่วนที่ 4 และแนวนโยบายด้ านกฎหมายและการยุติธรรมในส่วนที่ 5
ตลอดจนได้ เปลี่ยนแปลงระบบการอุทธรณ์ฎีกาจากระบบสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเป็ นระบบอนุญาต
ให้ อทุ ธรณ์ฎีกา
การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในช่วงการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งจนถึงปั จจุบนั จึงเป็ นการให้ ความสําคัญกับระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
ในทัง้ 3 มิติ ดังนี ้
1. มิตดิ ้ านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริง
การแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2542 ได้ ให้
ความสําคัญกับระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งในคดีมโนสาเร่ เป็ นอย่างมากโดยการแก้ ไข
เพิ่มเติมครัง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ การพิจารณาคดีมโนสาเร่ เสร็ จสิ ้นไปโดยเร็ ว และประหยัด
และที่ สํา คัญได้ เ ปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายในการค้ น หาความจริ ง
ค่า ใช้ จ่ ายของคู่ความ 159
ในคดีม โนสาเร่ จากระบบกฎหมายในการค้ น หาความจริ ง ที่ ศาลมี บ ทบาทเชิ ง รั บเป็ นหลัก ซึ่ง เป็ น
บทบาทของศาลในระบบ Common Law ไปเป็ นระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งที่ศาล
มีบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลักอันเป็ นบทบาทของศาลในระบบ Civil Law โดยมีบทบัญญัติให้ ศาลมีอํานาจ
ซักถามและรวบรวมพยานหลักฐานได้ เอง คือ มาตรา 193 จัตวา กํ าหนดให้ ศาลมีอํานาจเรี ยก
พยานหลักฐานมาสืบได้ เองตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการสืบพยานไม่ว่าจะ
หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติระบุเหตุผลว่า “เนื่องจากบทบัญญัติในกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้ วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ ที่ใช้ อยู่ยงั ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ทํ าให้ การพิจารณาคดีล่าช้ า และคู่ความต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเกินสมควรเมื่อคํานึงถึงทุนทรั พย์ ในคดี
ที่ พิ พ าทกัน สมควรแก้ ไขปรั บ ปรุ ง บทบัญ ญั ติ เ กี่ ย วกับ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ม โนสาเร่ ใ ห้ เ หมาะสมขึ น้
โดยให้ ศาลดําเนินการไกล่เกลี่ยและเข้ าช่วยเหลือคู่ความซึ่งไม่มีความรู้ ทางกฎหมายได้ เพื่อให้ คดี
ได้ เสร็ จสิ ้นไปโดยเร็ วและประหยัดค่าใช้ จ่ายของคูค่ วาม...”.
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เป็ นพยานที่ค่คู วามฝ่ ายใดอ้ างหรื อที่ศาลเรี ยกมาเองให้ ศาลเป็ นผู้ซกั ถามพยานก่อน เสร็ จแล้ วจึงให้
ตัวความหรื อทนายความซักถามเพิ่มเติมได้ ศาลมีอํานาจซักถามพยานใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้ จะ
ไม่มีคคู่ วามฝ่ ายใดยกขึ ้นอ้ างก็ตาม และในบันทึกคําเบิกความของพยาน เมื่อศาลเห็นสมควรจะบันทึก
ข้ อความแต่โดยย่อก็ ได้ แล้ ว ให้ พ ยานลงลายมื อชื่ อไว้ บทบัญญัติดัง กล่าวนี ม้ ี ความมุ่ง หมายที่ จะ
เพิ่มบทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดีมโนสาเร่ ซึ่งเป็ นคดีวิสามัญโดยเป็ นคดีเล็กน้ อยหรื อ
คดีไม่มีข้อยุ่งยากเพื่อสร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่ค่คู วาม และบทบาทในการช่วยเหลือคู่ความในการ
ฟ้องและต่อสู้คดีของศาลยังมี จุดมุ่งหมายเพื่อที่ จะลดบาทบาทของทนายความลง โดยให้ คู่ความ
ที่ ไ ม่ มี ค วามรู้ ทางกฎหมายสามารถดํ า เนิ น คดี ไ ด้ ด้ ว ยตนเองโดยไม่ ต้ องมี ท นายความคอยให้
ความช่วยเหลือดังเช่นคดีแพ่งสามัญซึง่ จะเป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าทนายความ และ
โจทก์ เองก็ ประหยัดค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าขึน้ ศาลด้ วย โดยมาตรา 190 จัตวา กํ าหนดว่า
ในคดีมโนสาเร่ ให้ โจทก์เสียค่าขึ ้นศาลตามตาราง 1 ท้ ายประมวลกฎหมายนี ้ แต่คา่ ขึ ้นศาลรวมกันแล้ ว
ไม่เกินหนึง่ พันบาท
บทบาทเชิ ง รุ ก เป็ นหลัก ในกระบวนพิ จ ารณาของศาลนี ้ ความจริ ง ไม่ เ พี ย งบัญ ญัติ ไ ว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนคดีมโนสาเร่ เมื่อ พ.ศ.2542 เท่านัน้ แต่ได้ เคย
บัญญัติไว้ ก่อนหน้ านี ้แล้ วตังแต่
้ พ.ศ.2522 ในพระราชบัญญัติจัดตังศาลแรงงานและวิ
้
ธีพิจารณา
คดีแรงงาน มาตรา 45 ที่บญ
ั ญัติว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ ได้ ความแจ้ งชัด
ในข้ อเท็จจริงแห่งคดี ให้ ศาลแรงงานมีอํานาจเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบได้ เองตามที่เห็นสมควรในการ
สื บ พยานไม่ ว่ า จะเป็ นพยานที่ คู่ค วามฝ่ ายใดอ้ างหรื อ ที่ ศ าลแรงงานเรี ย กมาเอง ให้ ศาลเป็ นผู้
ซักถามพยาน ตัวความหรื อทนายความจะซักถามพยานได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตจากศาลแรงงาน
ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2551 ก็ได้ มีการกํ าหนดให้ ศาลมีบทบาทเชิงรุ กในกระบวนพิจารณา
คดีผ้ บู ริ โภคด้ วย โดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริ โภค มาตรา 33 บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมในอันที่จะให้ ได้ ความแจ้ งชัดในข้ อเท็จจริ งแห่งคดีให้ ศาลมีอํานาจเรี ยกพยานหลักฐาน
มาสืบได้ เองตามที่เห็นสมควร ในการนี ้ให้ ศาลมีอํานาจสัง่ ให้ เจ้ าพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลัก ฐานที่ จํ า เป็ นแล้ ว รายงานให้ ศ าลทราบรวมทัง้ มี อํา นาจเรี ย กสํา นัก งานคณะกรรมการ
คุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภค หน่ ว ยงาน หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องมาให้ ข้ อมู ล หรื อ ให้ จั ด ส่ ง พยานหลัก ฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ พยานหลักฐานที่ได้ มานัน้ ต้ องให้ ค่คู วามทุกฝ่ ายทราบและไม่ตดั สิทธิ
คู่ความในอันที่จะโต้ แย้ งพยานหลักฐานดังกล่าว และมาตรา 34 บัญญัติว่าในการสืบพยานไม่ว่าจะ
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เป็ นพยานที่ คู่ค วามฝ่ ายใดอ้ า งหรื อ ที่ ศ าลเรี ย กมาเอง ให้ ศาลเป็ นผู้ ซัก ถามพยาน คู่ค วามหรื อ
ทนายความจะซักถามพยานได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตจากศาลให้ ศาลมีอํานาจซักถามพยานเกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริ งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้ จะไม่มีค่คู วามฝ่ ายใดยกขึ ้นอ้ างก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริ โภคนัน้ นอกจากศาลจะใช้ บทบาทเชิงรุ กด้ วยตนเองแล้ ว ยังมีอํานาจที่จะสัง่ ให้
เจ้ าพนักงานคดีซึ่งเป็ นเจ้ าพนักงานของศาลทําการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเป็ น
แล้ วรายงานให้ ศาลทราบด้ วย
นอกจากนัน้ ยังได้ มีการแบ่งระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งออกเป็ นระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่ง
ที่ เป็ นคดีชํานัญพิเศษและระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งที่ เป็ นคดีพิเศษโดยการจัดตัง้ ศาลขึน้ ใหม่และ
ระบบวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ พ่ ง ที่ เ ป็ นคดี ผ้ ู บริ โ ภคซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจศาลที่ มี อํ า นาจพิ จ ารณาคดี แ พ่ ง
โดยอยู่บนพื ้นฐานแนวความคิดที่ว่าคดีดงั กล่าวควรมีวิธีพิจารณาเป็ นพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทัว่ ไป
และกรณีของคดีชํานัญพิเศษและคดีพิเศษต้ องได้ รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลอื่น ต่างหากจาก
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งโดยทัว่ ไปด้ วย
2. มิตดิ ้ านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม
ในศาลชัน้ ต้ น การนํ า ระบบการพิ จ ารณาคดี ต่ อ เนื่ อ งและครบองค์ ค ณะมาใช้ ทํ า ให้
ระยะเวลาในการพิจาณาคดีในศาลชันต้
้ นมีความรวดเร็ วขึ ้น คดีเสร็ จไปด้ วยระยะเวลาที่น้อยลง และ
คดีคงั่ ค้ างในศาลชันต้
้ นก็ลดน้ อยลงเป็ นอย่างมาก
ในศาลสูง การเปลี่ยนแปลงระบบการอุทธรณ์ฎีกาจากระบบสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และตามพระราชจัดตังศาลชํ
้
านัญพิเศษไปเป็ นระบบอนุญาต
ให้ อุท ธรณ์ ฎี ก าโดยศาลฎี ก าตามบทบัญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2550
มาตรา 219 วรรค 2 พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
มาตรา 23 และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้ วยการไม่รับคดีซึ่งข้ อกฎหมายหรื อข้ อเท็จจริ ง
ที่อุทธรณ์ หรื อฎีกาจะไม่เป็ นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้ พิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551 นัน้
เป็ นที่ คาดหมายว่าจะทํ าให้ ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลลดลงได้ เพราะคดีอาจ
สิ ้นสุดไปในศาลชันต้
้ นหรื อศาลอุทธรณ์โดยไม่ขึ ้นไปสูก่ ารพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหากศาลฎีกา
พิจารณาไม่อนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกา
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ส่วนการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาล การที่พระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2542 กําหนดให้ คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของ
ศาลชันต้
้ นหรื อศาลอุทธรณ์ในชันบั
้ งคับคดีซงึ่ ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาแห่งคดีหลายเรื่ องถึงที่สดุ ได้ แก่
คําสัง่ ของศาลเกี่ ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี ้ตามคําพิพากษาที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ตามมาตรา 285 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้ อทุ ธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และคําพิพากษาหรื อคําสัง่
ของศาลอุทธรณ์เป็ นที่สดุ คําสัง่ ศาลเกี่ยวกับการร้ องขัดทรัพย์ตามมาตรา 288 วรรคสอง (1) และ (2)
เป็ นที่สุด คําสัง่ ศาลอนุญาตให้ ผ้ ูขอเฉลี่ยหรื อผู้ยื่นคําร้ องตามมาตรา 287 หรื อ ตามมาตรา 289
มีสิทธิขอให้ ดําเนินการบังคับคดีต่อไปเป็ นที่สดุ คําสัง่ อนุญาตให้ ผ้ ูขอเฉลี่ยทรัพย์โดยเหตุที่ยื่นไม่ทัน
กําหนดยื่นคําร้ องได้ อีกครัง้ หนึ่งเป็ นที่สดุ คําสัง่ ศาลให้ งดการบังคับคดีเพราะลูกหนี ้ตามคําพิพากษา
สามารถจะหักกลบลบหนีก้ ันได้ ตามมาตรา 293 เป็ นที่สุด การเพิกถอนหรื อแก้ ไขการบังคับคดี
คําสั่งศาลอนุญาตให้ ขายทอดตลาดทรัพย์ สินเป็ นที่สุด คําสัง่ ศาลตัง้ ผู้จัดการอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ
การประกอบกิจการและบังคับให้ มอบเงินรายได้ ทงหมดหรื
ั้
อแต่บางส่วนต่อเจ้ าพนักงานบังคับคดีแทน
การสัง่ ขายทอดตลาดให้ อุทธรณ์ ไปยังศาลอุทธรณ์ ได้ และคําพิพากษาหรื อคําสั่งของศาลอุทธรณ์
เป็ นที่สดุ คําสัง่ ศาลอนุญาตให้ เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินมาตรา 309 ทวิ ให้ อทุ ธรณ์ไปยัง
ศาลอุทธรณ์ ได้ และคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลอุทธรณ์ ให้ เป็ นที่สดุ คําสัง่ ศาลอนุญาตให้ เจ้ าหนี ้
ฟ้องตามเอกสารที่ได้ ยดึ ตามมาตรา 310 เป็ นที่สดุ นัน้ เป็ นผลให้ ระยะเวลาในการบังคับคดีสนลง
ั ้ และ
ลดปริ มาณคดีที่ขึ ้นสู่ศาลฎีกาได้ เพราะคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลจะถึงที่สุดในศาลชัน้ ต้ นหรื อ
ศาลอุทธรณ์เท่านันไม่
้ ต้องไปสูก่ ารพิจารณาของศาลฎีกาดังเช่นเดิมอีก
3. มิตดิ ้ านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุตธิ รรม
มี การปรั บปรุ ง ค่า ใช้ จ่ ายในคดีม โนสาเร่ ให้ เ หมาะสมยิ่ง ขึน้ โดยการจํ ากัดค่าขึน้ ศาล
ในคดีมโนสาเร่ ซึง่ พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 17)
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24)
พ.ศ.2551 มาตรา 190 จัตวา กําหนดว่าในคดีมโนสาเร่ ให้ โจทก์เสียค่าขึ ้นศาลตามตาราง 1 ท้ าย
แต่ค่าขึ ้นศาลรวมกันแล้ วไม่เกินหนึ่งพันบาท ค่าขึ ้นศาลในชัน้ อุทธรณ์ หรื อฎีกานัน้ ให้ ผ้ ูอุทธรณ์ หรื อ
ผู้ฎีกาเสียตามจํานวนทุนทรั พย์ หรื อราคาทรั พย์ สินที่พิพาทกันในชัน้ อุทธรณ์ หรื อฎีกา แล้ วแต่กรณี
คู่ค วามในคดี ม โนสาเร่ ซึ่ง เป็ นคดี เ ล็ ก น้ อ ยหรื อ คดี ไ ม่ มี ข้ อ ยุ่ง ยากจึ ง มี ภ าระค่า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นของ
ค่าขึ ้นศาลลดน้ อยลง
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ในการช่วยเหลือให้ ประชาชนได้ มีโอกาสเข้ าถึงความยุติธรรมหรื อเข้ าถึงศาลมากขึน้
นอกจากจะต้ องมีภาระค่าใช้ จ่ายไม่มากเกินสมควรแล้ ว คู่ความอาจได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาล
บางส่วนหรื อทัง้ หมด ซึ่งตามหลักเกณฑ์ เดิมจะจํากัดเฉพาะคนยากจนเท่านัน้ แต่ปัจจุบนั ได้ รวมถึง
บุคคลที่ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลด้ วยแม้ บุคคลนันจะไม่
้
ยากจนก็ตาม โดยพระราชบัญญัติ
แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 มาตรา 115 กําหนด
ให้ ค่คู วามซึ่งไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลอาจยื่นคําร้ องต่อศาลขอให้ ยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาล
ในการฟ้องหรื อต่อสู้คดีในศาลชันต้
้ นหรื อชันอุ
้ ทธรณ์หรื อชันฎี
้ กาตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 156 และ
มาตรา 156/1 และมาตรา 156/1 วรรค 2 บัญญัติว่า ห้ ามมิให้ ศาลอนุญาตตามคําร้ องเช่นว่านัน้
เว้ นแต่จะเป็ นที่เชื่อได้ วา่ ผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรื อหากผู้ร้องไม่ได้ รับยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้ รับความเดือดร้ อนเกินสมควรเมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ร้อง และในกรณี
ผู้ร้องเป็ นโจทก์ หรื อผู้อุทธรณ์ หรื อฎีกา การฟ้ องร้ องหรื ออุทธรณ์ หรื อฎีกานัน้ มีเหตุผลอันสมควรด้ วย
ดัง นัน้ คู่ค วามซึ่ง ไม่ ส ามารถเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มศาลได้ แม้ จ ะไม่ ใ ช่ บุค คลยากจน เช่ น บุค คลผู้มี
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์แต่ตดิ ภาระจํานองอยู่ และไม่มีเงินสดรวมทังไม่
้ อาจขายทรัพย์สินดังกล่าว
เพื่อนําเงินมาชําระค่าธรรมเนียมศาลได้ ก็อาจได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลได้ หากเป็ นที่เชื่อได้ ว่า
หากบุคคลนันไม่
้ ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลจะได้ รับความเดือดร้ อนเกินสมควรเมื่อพิจารณาถึง
สถานะของบุคคลนัน้ ประชาชนจึงสามารถเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมหรื อเข้ าถึงกระบวนการศาล
ได้ มากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ดี แม้ การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยให้ ความสําคัญ
กับระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในทัง้ 3 มิติ แต่ก็ยงั คงมีปัญหาที่สมควรได้ รับการแก้ ไขในทุกมิติ
ซึง่ จะได้ กล่าวถึงปั ญหาดังกล่าวในบทที่ 6 ต่อไป

