บทที่ 7
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ

ผลการศึ ก ษาวิ จั ย การปฏิ รู ป ระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง ของประเทศไทย
สูม่ าตรฐานสากลพบว่า ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยในปั จจุบนั อยู่บนรากฐานของ
ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแบบเสรี นิยมซึง่ เป็ นแนวคิดที่ทนั สมัยในช่วงปลายศตวรรษที่ 19
โดยได้ มีการนํ าแนวคิดแบบสมัยใหม่มาปรับเข้ ากับกระบวนพิจารณาคดีของไทยที่สืบทอดมาจาก
กฎหมายไทยดังเดิ
้ ม เพื่อให้ เหมาะสมแก่กาลสมัย สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลง และความต้ องการ
ในสังคมไทย แต่เป็ นที่ทราบดีวา่ การดําเนินการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวอาศัยสภาพแวดล้ อมทางสังคม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ องค์ความรู้ ด้านการจัดการ และทางเทคโนโลยีเท่าที่เป็ นอยู่ในยุค
ปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นรากฐานสําคัญ
ภายหลังจากทําการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลไทยครัง้ ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5
และประกาศใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 แล้ วได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทังสิ
้ ้น 24 ครัง้ มีการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยแบ่งแยกคดีแพ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ คือ คดีชํานัญพิเศษ คดีพิเศษ และคดีผ้ ูบริ โภค รวมทัง้
มี ก ารจัด ทํ า รั ฐ ธรรมนูญ และแก้ ไ ขพระธรรมนูญ ศาลยุติธ รรมอัน มี ผ ลเป็ นการเปลี่ ย นแปลงระบบ
การอุทธรณ์ ฎีกาจากระบบสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาไปเป็ นระบบอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกา การปรับปรุ ง
แก้ ไขระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของไทยเรื่ อยมาดังกล่าวนันเป็
้ นการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่
เกิดขึ ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยใช้ วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในบางเรื่ อ งบางประเด็ น ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ นการเปลี่ ย นแปลงบทบัญ ญัติ ก ฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกับ
วิธีปฏิบตั ิหรื อแก้ ไขถ้ อยคําให้ ชัดเจนขึน้ เท่านัน้ หรื อเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องและ
การออกกฎหมายใหม่โดยมิได้ ใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลาง
การปฏิ รู ป ระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง ของไทยที่ ผ่ า นมาจึ ง เป็ นการตอบสนอง
ความต้ องการปรั บปรุ งระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสังคมไทยในลักษณะของการใช้
เครื่ องมือมากกว่าที่จะเป็ นลักษณะของการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ข้อความคิดในเชิงระบบระบบดังเช่น
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การปฏิ รู ป ของต่ า งประเทศทัง้ ในระดับ ประเทศ
เช่ น อัง กฤษ เยอรมนี ฝรั่ ง เศส และญี่ ปุ่ น
และในระดับระหว่างประเทศ คือ สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) สหภาพยุโรป (European
Union/EU) และสถาบันอเมริ กนั และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
กฎหมายเอกชน (ALI-Unidroit)
ในการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งระดับประเทศนัน้ อังกฤษได้ ดําเนิ นการ
ปฏิรูปครัง้ ใหญ่จากรายงานของ Lord Woolf (Lord Woolf’s Report) โดยในปี ค.ศ.1994
Lord Chancellor แต่งตังให้
้ Lord Woolf ผู้พิพากษาอาวุโสสูงสุดคนหนึ่งของอังกฤษดําเนินการ
ทบทวนข้ อบังคับวิธีพิจารณา ข้ อมูล และความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
และนักวิพากษ์ วิจารณ์ รวมทังกํ
้ าหนดวิธีการซึ่งมีประสิทธิภาพในการตัดค่าใช้ จ่ายลดความซับซ้ อน
ของข้ อบังคับและตัดความแตกต่างที่ไม่จําเป็ นของแนวปฏิบตั แิ ละวิธีพิจารณาของศาลต่างๆ โดยมีการ
จัดพิมพ์รายงานขันกลาง
้
(Lord Woolf’s Interim Report) ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1995
และรายงานขันสุ
้ ดท้ าย (Lord Woolf’s Final Report) ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1996 ใช้ ชื่อว่า
การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) ปรากฏว่ามีข้อเสนอมากกว่า 300 ข้ อ
Lord Woolf เสนอปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาโดยภาพรวมของกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
ของอังกฤษว่า ปั ญหาสําคัญในกระบวนยุติธรรมทางแพ่งในปั จจุบนั คือ มีคา่ ใช้ จ่ายมาก มีความล่าช้ า
และมีความสลับซับซ้ อน ซึ่งทัง้ 3 เรื่ องนี ้มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน และเกิดจากธรรมชาติ
ที่ ควบคุมไม่ไ ด้ ข องกระบวนการดํา เนิ น คดี โดยเฉพาะการไม่มี ค วามรั บ ผิ ดชอบของศาลที่ ชัด เจน
ในการบริ หารจัดการคดีแต่ละคดีหรื อในภาพรวมของการบริ หารศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีแพ่ง ในการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง Lord Woolf มีข้อเสนอแนะว่าหลักการจํานวน
มากที่ระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งควรจะมีเพื่อเป็ นประกันการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมระบบนัน้
ควรจะยุติธรรมในผลของการอํานวยความยุติธรรม เป็ นธรรมในวิธีการที่ ปฏิบตั ิต่อผู้ดําเนินคดี
เสนอวิธีพิจารณาที่เหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายที่สมควร ดําเนินการกับคดีด้วยความรวดเร็ วพอสมควร
เป็ นที่ เข้ าใจได้ แก่ผ้ ูใช้ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ ให้ ความแน่นอนมากเท่ากับธรรมชาติ
ของคดีนนๆ
ั ้ และมีประสิทธิภาพโดยมีทรัพยากรและการจัดระบบที่เพียงพอ
เยอรมนี ทําการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งซึง่ ถือว่าเป็ นการยกเครื่ องประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเยอรมนี
ได้ แก่ การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
ในปี ค.ศ.2001 ซึ่งเป็ นการปฏิรูปที่ได้ รับการออกแบบเพื่อให้ ระบบศาลยุติธรรมเยอรมนี พร้ อมที่จะ
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ต่ อ สู้ กั บ ปั ญหาด้ านความขาดแคลนทางการเงิ น และทรั พ ยากรบุ ค คลในศตวรรษที่ 21
การปฏิ รู ป ครั ง้ นี ม้ ี เ ป้ าหมายในภาพรวมเพื่ อ เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความโปร่ ง ใสโดยการทํ า ให้
ระยะเวลาของกระบวนพิจารณาคดีแพ่งลดลงในขณะเดียวกันก็รักษาไว้ ซึ่งการคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพ
ในระดับสูงของศาลเยอรมนี โดยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4 เรื่ องหลัก คือ การเสริ มความแข็งแกร่ งของศาลชันต้
้ น การจํากัดการอุทธรณ์ในปั ญหาข้ อเท็จจริ ง
และปั ญ หาข้ อ กฎหมาย (Berufung) การจํ า กัดการอุทธรณ์ ฎีก าในปั ญ หาข้ อ กฎหมาย (Revision)
และการทําให้ การอุทธรณ์คําสัง่ ศาลมีความเรี ยบง่ายขึ ้น (Beschwerde)
ฝรั่ ง เศส ในช่ ว งปลายปี ค.ศ.1995
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุติ ธ รรมได้ แต่ง ตัง้
Jean-Marie Coulon ประธานศาลจังหวัดปารี สเพื่อจัดทําข้ อเสนอในการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรม
ทางแพ่ง Coulon ทําการปรึ กษาหารื อกับสมาชิกและผู้แทนชัน้ นําขององค์กรวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
จํ า นวนมาก จากนัน้ ได้ จัดทํ า รายงานข้ อ เสนอการปฏิรูป ระบบกระบวนยุติธ รรมทางแพ่ง ใช้ ชื่ อว่า
Réflexions et Propositions sur la Procédure Civile (Report to the Ministry of Justice,
La Documentation Française, 1997) หรื อรายงานของ Coulon (Coulon Report) โดยมีข้อเสนอ
รวม 36 ข้ อ รายงานของ Coulon ได้ ยอมรับหลักความสมดุลระหว่างอํานาจของผู้พิพากษาและสิทธิ
ของคู่ความเกี่ยวกับการบริ หารจัดการคดี และเสนอให้ แก้ ไขข้ อบังคับที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั อย่างชัดเจน
ทังโครงสร้
้
างของศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความ รายงานฉบับนี ้ยังมีข้อเสนอที่มีความคล้ ายคลึง
กับข้ อเสนอในรายงานการศึกษา 2 ฉบับก่อนหน้ านัน้ คือ รายงานการศึกษาของคณะกรรมการสืบสวน
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายวุฒิสภาในปี ค.ศ.1996 ซึง่ ทําการประเมินวิธีการที่ใช้ ในศาลยุติธรรมว่า
มี ค วามล่ า ช้ ามากในลัก ษณะที่ ทํ า ให้ เป็ นอัม พาตอัน มี ผ ลกระทบต่ อ องค์ ก รศาลยุ ติ ธ รรม และ
เสนอมาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาทัง้ กระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง และกระบวนยุติธ รรมทางอาญา
และรายงาน การศึ ก ษาของศาลฎี ก าโดยกระทรวงยุ ติ ธ รรมในเดื อ นมกราคม ค.ศ.1996
ซึ่งเคยเสนอกฎหมายจัดตัง้ หน่วยงานคัดกรองภายในศาลฎี กาเพื่ อแก้ ไขปั ญหารุ นแรงซึ่งเผชิญอยู่
ในศาลฎีกา
ญี่ ปุ่ น ในปี ค.ศ.1990 คณะกรรมการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
ของกระทรวงยุ ติ ธ รรมเริ่ มดํ า เนิ น การยกเครื่ องกระบวนพิ จ ารณาความแพ่ ง ของญี่ ปุ่ น
โดยจัด ทํ า ร่ า งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฏหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ง แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ เดื อ นมี น าคม
ค.ศ.1996 ผ่านรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน ค.ศ.1996 และมีผลใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม
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ค.ศ.1998 ในการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของญี่ปนโดยแก้
ุ่
ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ครั ง้ นี ม้ ี เ หตุผ ลหลัก ในการปฏิ รู ป ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การ 3
ประการ คื อ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเก่าล้ าสมัย การดําเนินคดีล่าช้ าเกิ นไป สลับซับซ้ อน
เกิ น ไป และแพงเกิ น ไป และผู้พิพ ากษาและทนายความไม่พยายามที่ จะร่ วมมื อกัน ในการพัฒ นา
แนวปฏิ บัติ ข องการดํ า เนิ น คดี แ พ่ง เนื่ อ งจากความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งทัง้ สองฝ่ ายมี ลัก ษณะดัง้ เดิ ม
ของความเป็ นศัตรู กัน ในปี ค.ศ.2003 มีการปฎิรูปครัง้ สําคัญเป็ นครัง้ ที่ 2 หลังจากการปฏิรูป
ในปี ค.ศ.1996 โดยมี วัตุป ระสงค์ เ พื่ อ เร่ ง กระบวนพิ จ ารณาคดี แ พ่ ง ให้ รวดเร็ ว ขึ น้ โดยเฉพาะคดี
ที่มีความสลับซับซ้ อน เป็ นการปฏิรูปที่คขู่ นานกับการนําระบบลูกขุน (Saiban-In) มาใช้ ในคดีอาญา
ร้ ายแรงในปี ค.ศ.2004 โดยมีผลใช้ บงั คับในปี ค.ศ.2006 อันเป็ นผลจากข้ อเสนอของคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบศาลในปี ค.ศ.2001 ข้ อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูประบบศาลประการหนึ่งคือ
การลดความล่าช้ าลงครึ่งหนึ่ง ต่อมา ในปี ค.ศ.2003 รัฐสภาได้ ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการเร่ งกระบวน
พิจารณาคดีของศาล (Law relating to Speeding Up Court Proceedings, Law No.108/2003)
เพื่อเร่ งจัดการคดีของศาลภายในเวลา 2 ปี และมีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งในปี เดียวกัน โดยมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2004
ส่วนการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งระดับระหว่างประเทศนัน้ สภาแห่งยุโรป
(Council of Europe) โดยคณะมนตรี แห่งสภายุโรปได้ มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1984
เห็นชอบกับข้ อเสนอแนะ (Recommendation) เรื่ องหลักการของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ที่ได้ รับการออกแบบเพื่อปรับปรุ งการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบงานศาล (Committee of Experts on the Working of the Judicial System)
จากการแต่ง ตัง้ โดยคณะกรรมการด้ า นความร่ ว มมื อ ทางกฎหมายของสภาแห่ ง ยุโรป (European
Committee on Legal Co-Operation/CDCJ) วัตถุประสงค์ของข้ อเสนอแนะ คือ สนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกของสภาแห่งยุโรปพยายามดําเนินการทุกวิถีทางที่เห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุ งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของตนให้ ดีขึ ้น ข้ อเสนอแนะนี ้ประกอบด้ วย 9 หลักการ ได้ แก่
ขันตอนการดํ
้
าเนินกระบวนพิจารณาและการสืบพยาน การใช้ สิทธิทางกระบวน พิจารณาโดยไม่สจุ ริ ต
บทบาทของศาล กระบวนพิ จ ารณาด้ วยวาจาและด้ วยลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ระยะเวลาในการเสนอ
ข้ อกล่าวหาและข้ อต่อสู้ คําพิพากษา การใช้ สิทธิ โต้ แย้ งคัดค้ านคําพิพากษาโดยไม่สุจริ ต คดีที่ควร
กําหนดให้ มีข้อบังคับพิเศษ และการใช้ วิธีการทางเทคนิคที่ทนั สมัย
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สหภาพยุโรป (European Union/EU) มีความพยายามครัง้ สําคัญที่จะทําให้ กฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสมาชิกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ รายงานของ Marcel Storme
โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1990 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ แต่งตังคณะกรรมการประมวล
้
กฎหมายว่า ด้ ว ยศาลและวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ง ยุโรป ซึ่ง ประกอบด้ ว ยผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสมาชิกโดยมีศาสตราจารย์ Marcel Storme เป็ นประธาน
คณะกรรมการชุดนี ้ได้ เสนอรายงานฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1993 โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์
ต่างๆ ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อเป็ นแนวทางให้ ประเทศสมาชิกดําเนินการแก้ ไขกฎหมาย
ของตนให้ ส อดคล้ อ งกัน ทัง้ นี ้ แนวทางดัง กล่า วเป็ นความพยายามที่ จ ะประสานระบบกฎหมาย
ของยุโรป 2 ระบบอันได้ แก่ ระบบ Civil Law และร ะบบ Common Law เข้ าด้ วยกัน โดยรายงาน
ดังกล่าวได้ เสนอความเห็ นว่าสิ่งที่ เป็ นปั ญหาในการทํ าให้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในยุโรป
เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันนอกจากจะเป็ นเรื่ องความหลากหลายของระบบกฎหมายในแต่ละประเทศแล้ ว
ยังมีปัญหาเรื่ องความแตกต่างของการดําเนินคดีในศาล ซึง่ นักกฎหมายชื่อ Sir Jack Jacob เห็นว่า
เป็ นปั ญหาถาวรของกระบวนพิจารณาของศาลในปั จจุบนั 3 ประการ กล่าวคือ ปั ญหาค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ระยะเวลาในการดําเนินคดี รวมทังประสิ
้
ทธิภาพของวิธีพิจารณา
สถาบันกฎหมายอเมริ กนั และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของกฎหมายเอกชน (ALI-Unidroit) ดําเนินโครงการหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากล
(Principles of Transnational Civil Procedure) โดยรายงานของ ศาสตราจารย์ Marcel Storme
อั น เ ป็ น ง า น บุ ก เ บิ ก ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ทํ า ใ ห้ ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ว า ม แ พ่ ง ใ น ยุ โ ร ป
มี ค วามสอดคล้ องกั น ได้ แสดงให้ เห็ น ว่ า เรื่ อ งดั ง กล่ า วนั น้ มี ค วามเป็ นไปได้ ในบางหลั ก การ
และยังได้ มีการจัดทํา Federal Rules of Civil Procedure ในประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่งสามารถ
วางหลักเกณฑ์กลางเพื่อใช้ ในบางมลรัฐที่มีระบบกฎหมายแตกต่างกันได้ เช่น รัฐหลุยส์เซียนาที่ใช้
ระบบ Civil Law และรัฐเวอร์ จิเนียที่ใช้ ระบบ Common Law จึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ เกิดโครงการ
ดัง กล่า วขึน้ โดยเริ่ ม ต้ น จากการที่ ศาสตราจารย์ Hazard แห่ ง สถาบัน กฎหมายของ Pennsylvania
สหรัฐอเมริ กา และศาสตราจารย์ Michele Taruffo แห่งมหาวิทยาลัยเมือง Pavia ประเทศอิตาลี
ซึ่งมีความรู้ เชี่ยวชาญด้ านกฎหมายวิธีพิจารณาความได้ ยกร่ างหลักเกณฑ์ของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งสากลเพื่อใช้ กบั ข้ อพิพาทในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะให้ มีหลักเกณฑ์
พื น้ ฐานร่ ว มกัน ของวิ ธี พิ จ ารณาคดี ดัง กล่ า วในประเทศต่ า งๆ อัน จะเป็ นหลัก ประกัน แก่ คู่ค วาม
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ที่มีสญ
ั ชาติของประเทศนันหรื
้ อที่มีสญ
ั ชาติอื่นว่าจะมีความเท่าเทียมและความยุติธรรม หลักเกณฑ์
ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากลนัน้ มีลกั ษณะเป็ นประมวลกฎหมายแม่แบบให้ แก่ประเทศ
ต่างๆ ในการนําไปใช้ ในประเทศของตนได้ โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากลมีหลักการพื ้นฐาน
เรื่ องความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง และคุณสมบัตขิ องผู้พิพากษา เขตอํานาจศาล ความเท่าเทียมกัน
ของคู่ความในกระบวนพิจารณา สิทธิที่จะเลือกใช้ ทนายความ การได้ รับแจ้ งโดยชอบและสิทธิ ที่จะ
ได้ รั บ การพิ จ ารณา ภาษาที่ ใ ช้ ในกระบวนพิ จ ารณา ความรวดเร็ ว ของกระบวนการยุ ติ ธ รรม
วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา ขันตอนของกระบวนพิ
้
จารณา การเริ่ มต้ นคดีของคู่ความและขอบเขต
ของกระบวนพิ จ ารณา หน้ า ที่ ข องคู่ค วามและทนายความ คํ า ฟ้ องและคู่ค วามจํ า นวนมากและ
การร้ องสอด การเสนอความเห็น ของบุคคลอื่ นใดในลักษณะของการเป็ นที่ ปรึ กษาศาลหรื อเพื่อน
ของศาล (Amicus Curiae) ความรับผิดชอบของศาลในการกําหนดแนวทางของกระบวนพิจารณา การ
ยกฟ้ องและคํ า พิ พ ากษาโดยขาดนัด การเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล และพยานหลัก ฐาน บทลงโทษแก่ คู่ค วาม
ทนายความและบุค คลที่ ส ามซึ่ง ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นกระบวนพิ จ ารณา เอกสิ ท ธิ์ แ ละความคุ้ม กัน
ทางพยานหลักฐาน การเสนอคดีด้วยวาจาและด้ วยลายลักษณ์อกั ษร การพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผย
หน้ าที่นําสืบและการรับฟั งพยานหลักฐาน ความรับผิดชอบในการกําหนดข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย
ของศาล การทํ า คํ า พิ พ ากษาและการให้ เหตุผ ลในคํ า พิ พ ากษา การระงับ ข้ อ พิ พ าท ค่ า ใช้ จ่ า ย
การบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษาได้ ทั น ที การอุ ท ธรณ์ คํ า พิ พ ากษา การฟ้ องซ้ อนและการฟ้ องซํ า้
การบังคับคดีตามคําพิพากษาที่มีประสิทธิภาพ การยอมรับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศทางการศาล
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณา
ความแพ่งของไทยแล้ วก็ มีความสอดคล้ องกับวิธีการแก้ ไขปั ญหาของนักกฎหมายไทยหรื อศาลไทย
ที่มกั จะไม่ได้ มีการวางแผนหรื อวางหลักในการปฏิรูปไว้ ล่วงหน้ าเป็ นการแก้ ไขปั ญหาไปตามปั จจัย
ภายในและภายนอกประเทศซึ่งดูเหมือนจะไร้ ทิศทาง แต่แท้ จริ งแล้ วไม่ได้ ไร้ ทิศทางเสียทีเดียวเพราะ
เป็ นทิศทางตามแบบเฉพาะของไทย และได้ ก่อให้ เกิดประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ การปฏิ รู ป ระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง ของต่ า งประเทศ แต่ ก็ มี ข้ อ ด้ อ ยตรงที่ ก ารปฏิ รู ป
ของไทยไม่อาจสร้ างแรงจูงใจหรื อแรงกระตุ้นให้ มีการแก้ ไขปั ญหาระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
ในภาพรวมได้ ดงั เช่นการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของต่างประเทศ ดังนัน้ ระบบกระบวน
ยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยจึงยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรม
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ทางแพ่งและไม่สอดคล้ องกับสภาวะทางทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางในการ
แก้ ไขปั ญหา คือ จะต้ องทําการปฎิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของไทยด้ วยพื ้นฐานข้ อความคิดในเชิงระบบ พิจารณาแก้ ไขปั ญหาข้ อบกพร่ องต่างๆ ที่ยงั คงมีอยู่ใน
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง ในเชิ งหลักการหรื อโครงสร้ างแทนที่ จะมองปั ญหาจากข้ อขัดข้ อง
หยุมหยิมเฉพาะเรื่ องเฉพาะราว และใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลางในการ
บริ หารจัดการแก้ ไขปั ญหาของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งมากกว่าการใช้ แนวคิดแบบแยกส่วน
เพื่ อ ให้ การปฎิ รู ป ระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของไทย
ไปสู่มาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองต่อความต้ องการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ อย่างแท้ จริ ง
โดยเมื่ อพิจารณาจากมาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธ รรมทางแพ่งหรื อระบบ
วิธี พิ จารณาความแพ่ง ใน 3 มิ ติ อัน ได้ แก่ มิติด้ านความเป็ นธรรมในการค้ น หาความจริ ง มิติด้ า น
การเป็ นกระบวนพิจารณาที่ ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม และมิติด้านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการ
เข้ าถึงความยุตธิ รรมแล้ ว ระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยยังมี
ปั ญหาสําคัญที่สมควรได้ รับการแก้ ไข กล่าวคือ ปั ญหาความสับสนในระบบกฎหมายในการค้ นหา
ความจริ ง
ปั ญหาแนวปฏิ บัติข องศาลในกระบวนพิจ ารณาที่ ไม่สอดคล้ อ งกับระบบกฎหมาย
ในการค้ นหาความจริ ง ปั ญหาระบบวิธี พิจารณาคดี แพ่ง ที่ มี หลากหลายประเภทเกิ นไปและอยู่ใน
เขตอํานาจศาลที่แตกต่างกัน และการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาโดยไม่ได้ ใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลาง ปั ญหาความล่าช้ าในการพิจารณาพิพากษาคดี
ที่เกิดจากระบบการอุทธรณ์ ฎีกา ปั ญหาความล่าช้ าในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดจากคดีคงั่ ค้ าง
ในศาลสู ง ปั ญหาความล่ า ช้ าในการบั ง คั บ คดี ที่ เ กิ ด จากการใช้ และการตี ค วามกฎหมาย
ปั ญหาความล่าช้ าในการบังคับคดีที่เกิดจากตัวบทบัญญัติกฎหมาย ปั ญหาการดําเนินคดีมโนสาเร่
และคดีไม่มีข้อยุ่งยากที่มีค่าใช้ จ่ายสูง และปั ญหาผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรื อ
ผู้ที่หากไม่ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลจะได้ รับความเดือดร้ อนเกินสมควรตามประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ไม่ อ าจขอให้ ศาลแต่ ง ตัง้ ทนายความในการฟ้ องหรื อ ต่ อ สู้ ค ดี ไ ด้ ดัง นั น้
จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
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1. มิตดิ ้ านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริง
1.1 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาความสั บ สนในระบบกฎหมายในการค้ นหา
ความจริง
การปฏิ รู ป ระบบกระบวนยุติธ รรมทางแพ่ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งที่มิได้ มีการศึกษาวิจยั
อย่างถ่องแท้ ว่ามีพื ้นฐานมาจากระบบกฎหมายใด จะมีพื ้นฐานมาจากระบบกฎหมายไทยแบบดังเดิ
้ ม
และระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law ซึ่งผู้พิพากษามีบทบาทเชิงรุ กในกระบวน
พิจารณา (Active Role) หรื อระบบไต่สวน หรื อระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ ระบบ Common Law
ที่ผ้ ูพิพากษามีบทบาทเชิ งรั บในกระบวนพิจารณ (Passive Role) หรื อระบบกล่าวหาโดย
นั ก ก ฎ ห ม า ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ห็ น ว่ า ก ฎ ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ พ ย า น ข อ ง ไ ท ย เ ป็ น ร ะ บ บ ก ล่ า ว ห า
มาโดยตลอดตังแต่
้ เริ่ มมีการจัดระเบียบการศาลตามแบบสากล และมีนกั กฎหมายอีกบางส่วนเห็นว่า
ระบบกฎหมายไทยน่ า จะเป็ นระบบผสมซึ่ ง มี เ นื อ้ หาค่ อ นไปทางระบบไต่ ส วน แต่ ก็ ยั ง ไม่ มี
ความเห็ น ที่ ชี ช้ ั ด ลงไปว่ า ประเทศไทยใช้ ระบบใดเป็ นหลั ก และระบบใดเป็ นรอง หรื อ
เป็ นระบบเสริ ม และในคดี แ พ่ ง ประเภทใดบ้ าง เพราะอาจกล่ า วได้ ว่ า แทบจะไม่ มี ป ระเทศใด
ที่ใช้ ระบบใดเพียงระบบเดียวโดยจะมีการผสมผสานของกฎหมายทัง้ 2 ระบบ
ปั ญหาความสับสนในระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งนัน้ มีแนวทางการแก้ ไข
โดยการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องบทบาทของผู้พิพากษาและคู่ความตามหลักการพื ้นฐาน
ของระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งที่แท้ จริ งของไทยให้ แก่ผ้ ูพิพากษา อัยการ ทนายความ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และประชาชนทัว่ ไป เช่น การอบรม การประชุมสัมมนา และการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่า วสาร เพื่ อสร้ างทัศนคติที่ ถูก ต้ องเกี่ ย วกับ บทบาทของศาลตามระบบกฎหมายว่า ในการดํา เนิ น
กระบวนพิจารณาคดีแพ่งสามัญกฎหมายกําหนดให้ ผ้ พู ิพากษาใช้ บทบาทเชิงรุ กเป็ นบทบาทเสริ มด้ วย
ส่วนในคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยากกฎหมายบัญญัติให้ ผ้ ูพิพากษามีบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลัก
กฎหมายไม่ได้ กําหนดให้ ผ้ พู ิพากษาใช้ บทบาทเชิงรับเป็ นหลักทังในคดี
้
แพ่งสามัญและคดีมโนสาเร่ดงั ที่
เป็ นอยู่ในปั จจุบนั นอกจากนันควรเสริ
้
มสร้ างความรับรู้ และความเข้ าใจอย่างถูกต้ องแก่คู่ความและ
ทนายความว่าตามระบบกระบวนพิจารณาที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุ กนัน้ คู่ความและทนายความ
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จะต้ องมีความรับผิดชอบในการให้ ความร่ วมมือกับผู้พิพากษาเพื่อสร้ างความเป็ นธรรมในการค้ นหา
ความจริงในคดีด้วย
1.2 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาแนวปฏิบัติของผ้ ูพิพากษาและค่ ูความในกระบวน
พิจารณาที่ไม่ สอดคล้ องกับระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริง
การที่ระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งของไทยได้ วิวฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงไปแล้ ว
ทัง้ ในคดีแพ่งสามัญและคดีมโนสาเร่ แต่แนวปฏิบตั ิของศาล (Court Practices) ในการดําเนิน
กระบวนพิจารณายังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปตามระบบกฎหมายด้ วย ศาลยังคงมีบทบาทเชิงรับเป็ นหลัก
ทัง้ ในคดี แพ่ง สามัญและคดี มโนสาเร่ และแทบจะไม่เคยใช้ บทบาทเชิง รุ กเลยไม่ว่าจะใช้ เป็ นหลัก
หรื อเป็ นรองหรื อเป็ นระบบเสริ มโดยจะทําหน้ าที่เป็ นเพียงคนกลางอย่างเคร่ งครัดดังเช่นศาลอังกฤษ
มาตัง้ แต่ส มัย การปฏิ รู ป ระบบกฎหมายและการศาลในรั ช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั จนถึงปั จจุบนั ส่วนคูค่ วามเองก็ยงั คงยึดมัน่ กับบทบาทของตนในระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาท
เชิ ง รั บ เช่ น กั น โดยยั ง คงไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการให้ ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ พิ พ ากษาเพื่ อ สร้ าง
ความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ งในคดีเท่าที่ควร เป็ นเพียงการเอาแพ้ ชนะกันในทางชันเชิ
้ งและ
เทคนิคในการดําเนินคดีของคูค่ วามแต่ละฝ่ ายเท่านัน้
ปั ญหาแนวปฏิบตั ิของผู้พิพากษาและคู่ความที่ไม่สอดคล้ องกับระบบกฎหมายในการ
ค้ นหาความจริ งนี ้ สามารถแก้ ไขได้ โดยการที่จะต้ องปรับทัศนคติและแนวคิดของผู้พิพากษาเกี่ยวกับ
บทบาทในการค้ นหาความจริ งในกระบวนพิจารณาหรื อปรับเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับระบบ
กฎหมายในการค้ นหาความจริ งที่แท้ จริ งของไทยโดยผู้พิพากษาจะต้ องมีบทบาทในเชิงรุ กเป็ นหลัก
ในคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก รวมทังจะต้
้ องเริ่ มมีการใช้ บทบาทเชิงรุ กเป็ นบทบาทเสริ มในคดี
แพ่งสามัญด้ วย โดยผู้พิพากษาจะต้ องซักถามพยานและการรวบรวมพยานหลักฐานเองได้ เพื่อสร้ าง
ความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริงในคดีได้ อย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั โดยในการ
ซักถามพยานศาลควรถามพยานเองเพื่อค้ นหาความจริ ง เช่น ในกรณีที่ทนายโจทก์ และทนายจําเลย
มี ค วามสามารถหรื อ เทคนิ ค ในการว่า ความต่า งกัน มาก เป็ นความได้ เ ปรี ย บเสีย เปรี ย บในชัน้ เชิ ง
การว่าความหรื อทางเทคนิค หรื อในกรณีที่ศาลยังไม่ได้ ข้อเท็จจริ งที่ชัดเจนเพียงพอในประเด็นใดๆ
ศาลควรถามพยานเองเพื่ อจะสามารถลด ความได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บในเชิ ง เทคนิ คนัน้ และให้ ไ ด้
ข้ อเท็ จจริ งที่ ชัดเจนเพียงพอในประเด็นนัน้ ๆ และในการรวบรวมพยานหลักฐานนัน้ ศาลควรสัง่ ให้
ตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรื อตัง้ ผู้เชี่ ยวชาญได้ โดยไม่มีคํ าขอของคู่ความ เช่น ในกรณี คดีแพทย์
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ที่พยานผู้เชี่ยวชาญโจทก์ และจําเลยให้ ความเห็นต่างกันในประเด็นเดียวกัน ศาลควรตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์ของศาลเองเพื่อให้ ได้ ความเห็นที่ถกู ต้ องน่าเชื่อถือและเป็ นกลางมากที่สดุ
นอกจากนัน้ ศาลควรสัง่ สืบพยานเพิ่มเติม เช่น ในกรณี พยานหลักฐานที่โจทก์ จําเลย
นําสืบยังไม่ชดั เจนเพียงพอหรื อยังมีข้อสงสัย ศาลควรสัง่ สืบพยานเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริ งที่ชดั เจน
เพี ย งพอในการทํ า คํ า พิ พ ากษาได้ อ ย่า งถูก ต้ อ งและเป็ นธรรมมากที่ สุด แต่ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม กระบวน
พิจารณาศาลควรอธิบายให้ ค่คู วามทุกฝ่ ายรับรู้ และเข้ าใจว่าการที่ศาลจะใช้ บทบาทเชิงรุ กในกระบวน
พิจารณานันเป็
้ นไปตามที่กฎหมายกําหนดในการสร้ างความเป็ นธรรมในคดี เพื่อให้ คคู่ วามได้ ตระหนัก
ถึ ง ภาระหน้ าที่ ข องศาลที่ จ ะต้ องมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก และภาระหน้ าที่ ข องคู่ ค วามเองที่ จ ะต้ อ งให้
ความร่ ว มมื อ กับ ศาลในการค้ น หาความจริ ง ในคดี การดํ า เนิ น การดัง กล่า วจะสามารถลดปั ญหา
การคัด ค้ า นของคู่ค วามว่า กระบวนพิ จ ารณาไม่ช อบหรื อการร้ องเรี ย นผู้พิ พ ากษาว่ า ไม่ เ ป็ นกลาง
อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้ าใจของคูค่ วามได้
ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโดยกําหนดให้ มี
ระบบเจ้ าพนักงานคดีเพื่อช่วยเหลือผู้พิพากษาในการพิจาณาคดีแพ่งทัว่ ไปเช่นเดียวกับคดีผ้ บู ริ โภค
เพื่ อ ให้ ผู้ พิ พ ากษาสามารถมี บ ทบาทเชิ ง รุ กในการค้ นหาความจริ งได้ มากยิ่ ง ขึ น้ โดยผ่ า น
ระบบเจ้ าพนักงานคดีอนั จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการปรับแนวปฏิบตั ิของผู้พิพากษาจากบทบาทเชิงรับ
แต่เพียงอย่างเดียวไปเป็ นบทบาทเชิงรุกได้ อย่างแท้ จริง
นอกจากนัน้ จะต้ องทําให้ ผ้ ูพิพากษาทุกชัน้ ศาลตระหนักถึงผลเสียของการคงบทบาท
เชิงรับโดยไม่ปรับเปลี่ยนหรื อไม่ปรับตัวให้ สอดรับกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย
ที่ได้ เปลี่ยนแปลงไปแล้ วตามพัฒนาการของระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็ นประเทศในระบบ Civil Law หรื อ Common Law โดยผู้พิพากษาจะต้ องใช้ บทบาทเชิงรุก
ไม่ว่าจะใช้ เป็ นบทบาทหลักหรื อเป็ นบทบาทเสริ มก็ตาม ทัง้ นี ้ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ ของคู่ความในคดี
เท่านันแต่
้ การมีบทบาทเชิงรุกของผู้พิพากษาเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนโดยรวมด้ วยเช่นเดียวกับ
คดีประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่คดีแพ่ง เช่น คดีเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 219 วรรคสาม ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้ วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับ
การเลือกตังและการเพิ
้
กถอนสิทธิเลือกตังในการเลื
้
อกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรและการได้ มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และข้ อกําหนดเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามมิให้ ใช้ สิทธิสมัครรับเลือกตังของผู
้
้ สมัครรับเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทน
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ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 คดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 219 วรรคสี่ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 และ
ข้ อกํ า หนดเกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น คดี ของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้ดํา รงตํ า แหน่ง ทางการเมื อ ง
พ.ศ.2543 และคดีอาญาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ มิใช่ผ้ ดู ํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ.2542 มาตรา 98/1
ซึ่ ง คดี ดัง กล่ า วนี อ้ ยู่ ใ นเขตอํ า นาจของศาลยุติ ธ รรม รวมทัง้ คดี ป กครองที่ อ ยู่ ใ นเขตอํ า นาจของ
ศาลปกครองซึ่ง ผู้พิพ ากษาจะต้ องใช้ ร ะบบไต่ส วนหรื อ ระบบที่ ผ้ ูพิ พ ากษาจะต้ อ งมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก
ในกระบวนพิจารณาในการค้ นหาความจริ งด้ วย
ทังนี
้ ้ มีข้อตําหนิจากฝ่ ายต่างๆ ว่าโดยภาพรวมแล้ ว ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมยังคงยึดติด
อยู่กับการค้ นหาความจริ งในระบบกล่าวหา หรื อระบบที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรับเป็ นอันมากจนมี
คํากล่าวว่าประชาชนรู้ สึกว่าการค้ นหาความจริ งของผู้พิพากษาศาลปกครองมีประสิทธิภาพมากกว่า
ผู้พิ พ ากษาศาลยุติ ธ รรมซึ่ง เป็ นคํ า กล่า วเปรี ย บเที ย บในเชิ ง คุณ ภาพของระบบศาลต่า งๆ ที่ มี อ ยู่
ในปั จ จุบัน ด้ ว ยอัน อาจเป็ นแสดงถึ ง ความเชื่ อ มั่น ศรั ท ธาของประชาชนต่อ ระบบศาลยุติ ธ รรมที่ มี
แนวโน้ ม ว่ า จะลดน้ อ ยถอยลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ระบบศาลอื่ น จึ ง จํ า เป็ นที่ ศ าลยุติ ธ รรมจะต้ อ ง
พยายามเรี ยกความเชื่อมัน่ ศรัทธาจากประชาชนที่มีอยู่ในระดับสูงมากในอดีตกลับคืนมา โดยการทํา
ให้ ผ้ ูพิ พ ากษาทุก ชัน้ ศาลตระหนัก ถึ ง ผลกระทบในแง่ ล บดัง กล่ า วด้ ว ย ในขณะเดี ย วกัน ก็ เ ห็ น ถึ ง
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการใช้ ระบบการค้ นหาความจริ งในคดีที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุก เช่น
การบรรจุเนื ้อหาวิชาเกี่ยวกับระบบการค้ นหาความจริ งที่ผ้ พู ิพากษามีบทบาทเชิงรุกในหลักสูตรการอม
รมต่างๆ ของศาลยุติธรรม เช่น หลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา หลักสูตรผู้พิพากษาศาลชันต้
้ น หลักสูตร
ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาล และหลักสูตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา เป็ นต้ น
โดยวิธีการที่ให้ ผลเป็ นรู ปธรรมได้ ประการหนึ่ง คือ การจัดทําโครงการศาลต้ นแบบหรื อ
ศาลนําร่อง ซึง่ ผู้พิพากษาในศาลดังกล่าวจะต้ องใช้ บทบาทเชิงรุกในกระบวนพิจารณาอย่างแท้ จริ งและ
มี ประสิทธิ ภาพ โดยอาจเริ่ ม จากศาลแขวงซึ่ง มีอํา นาจพิจารณาพิพ ากษาคดี ม โนสาเร่ ที่ก ฎหมาย
กํ า หนดให้ ผ้ ูพิ พ ากษาใช้ บ ทบาทเชิ ง รุ ก เป็ นหลัก ในกระบวนพิ จ ารณาอยู่แ ล้ ว ทัง้ นี ้ จะต้ อ งมี ก าร
ประเมินผลโครงการว่ามีข้อขัดข้ องหรื อไม่ อย่างไร เพื่อใช้ ประกอบเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ ้น เมื่อได้ ผลเป็ นที่พอใจแล้ วก็ขยายไปยังศาลอื่นๆ ต่อไป
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อย่ า งไรก็ ดี สิ่ง ที่ ไ ม่อ าจละเลยได้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาแนวปฏิ บัติ ข องผู้พิ พ ากษาและ
คู่ค วามที่ ไม่สอดคล้ อ งกับ ระบบกฎหมายในการค้ น หาความจริ ง ก็ คือ การปรั บปรุ ง แก้ ไขประมวล
จริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการให้ สอดรับกับระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งที่ แท้ จริ งของไทย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อทําให้ ผ้ พู ิพากษากล้ าที่จะใช้ บทบาทเชิงรุ กเป็ นหลัก
หรื อ เป็ นบทบาทเสริ ม ให้ สอดคล้ อ งกั บ ระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ ง ได้ อ ย่ า งแท้ จริ ง
โดยไม่เกรงว่าการใช้ บทบาทดังกล่าวจะเป็ นการกระทําผิดประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการ
1.3 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่ งที่มีหลากหลายประเภท
เกินไป และการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เ กี่ยวกับกระบวนพิจารณาโดยไม่ ได้ ใช้ ประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ งเป็ นแกนกลาง
ความยุง่ ยากซับซ้ อนที่เกิดขึ ้นในระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่ง เพราะการพิจารณาพิพากษา
คดีดัง กล่า วไม่ได้ ใช้ ประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความแพ่ง ซึ่ง เป็ นแกนกลางของระบบกระบวน
ยุติธรรมทางแพ่ง
และการที่ คดีแพ่งที่ เป็ นคดีชํานัญพิเศษและคดีพิเศษอยู่ในเขตอํ านาจศาล
ที่แตกต่างกันได้ ก่อให้ เกิดความสับสนแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี และต้ องเสียเวลาไปกับกระบวนการ
ชี ้ขาดว่าคดีอยู่ในอํานาจของศาลนันๆ
้ หรื อไม่ ซึ่งมีแนวโน้ มว่าจะมีความยุ่งยากซับซ้ อนเพิ่มมากขึ ้น
เป็ นลําดับนัน้ การแก้ ไขปั ญหานี ้โดยย้ อนกลับไปตังต้
้ นใหม่ทงหมดเป็
ั้
นสิง่ ที่ทําได้ ยาก
แนวทางที่ทําได้ คือ จะต้ องไม่ปล่อยให้ แนวโน้ มในลักษณะเช่นนี ้ดําเนินต่อไป โดยในการ
ปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยซึ่งจะต้ องดําเนินการ
เป็ นระยะๆ ต่อเนื่องไปอีกนัน้ จะต้ องกระทําด้ วยวิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งซึง่ เป็ นแกนกลางของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่งแทนที่
จะแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและการออกกฎหมายใหม่ดงั เช่นที่ผ่านมา เช่น การดําเนินคดี
แบบกลุม่ หรื อ Class Action ที่ได้ มีการจัดทําเป็ นร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยไม่ได้ มีการออกกฎหมายใหม่ ปั จจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ตรวจ
พิจารณาร่างเสร็ จแล้ วอยูร่ ะหว่างรอเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป
ส่ ว นเรื่ อ งที่ เ ป็ นลัก ษณะเฉพาะหรื อ หลัก การสํ า คัญ ของคดี แ พ่ ง ประเภทต่ า งๆ นัน้
อาจนํามาบัญญัติให้ สอดประสานเข้ ากันได้ กบั หลักทัว่ ไปที่ใช้ กบั คดีแพ่งทัว่ ไปได้ เพื่อให้ การดําเนินคดี
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ง มี ความทัน สมัย และมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึน้ เช่ น
หลักการสําคัญเรื่ องภาระการพิสจู น์ตามพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีผ้ บู ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 29
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ที่บญ
ั ญัติว่า “ประเด็นข้ อพิพาทข้ อใดจําเป็ นต้ องพิสจู น์ถึงข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับการผลิต การประกอบ
การออกแบบ หรื อส่วนผสมของสินค้ า การให้ บริ การ หรื อการดําเนินการใดๆ ซึง่ ศาลเห็นว่าข้ อเท็จจริ ง
ดัง กล่ า วอยู่ใ นความรู้ เห็ น โดยเฉพาะของคู่ค วามฝ่ ายที่ เ ป็ นผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้ ภ าระการพิ สูจ น์
ในประเด็นข้ อพิพาทดังกล่าวตกแก่ผ้ ูประกอบธุรกิจนัน”
้ สามารถนํามาบัญญัติเป็ นหลักในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยใช้ กับคดีแพ่งทัว่ ไปได้ โดยบัญญัติว่า “ประเด็นข้ อพิพาทข้ อใด
จําเป็ นต้ องพิสจู น์ถึงข้ อเท็จจริ งซึ่งศาลเห็นว่าเป็ นข้ อเท็จจริ งที่อยู่ในความรู้ เห็นโดยเฉพาะของคู่ความ
ฝ่ ายใดให้ ภาระการพิสูจน์ ในประเด็นข้ อพิพาทดังกล่าวตกแก่คู่ความฝ่ ายนัน้ ” ซึ่งจะทําให้ ระบบ
วิ ธี พิ จ ารณาสํ า หรั บ คดี แ พ่ ง ทุ ก ประเภทอยู่ใ นหลัก การและแนวทางที่ ส อดคล้ อ งต้ อ งกัน มากขึ น้
โดยใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึง่ เป็ นแกนกลางของระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. มิตดิ ้ านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่ างเหมาะสม
2.1 แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาความล่ าช้ าในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
2.1.1 แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาความล่ าช้ า ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
ที่เกิดจากระบบการอุทธรณ์ ฎีกา
เมื่ อระบบอุทธรณ์ ฎีกาในปั จจุบันได้ เปลี่ยนแปลงไปจากระบบสิทธิ เป็ นระบบอนุญาต
ให้ อุทธรณ์ ฎีก าโดยศาลฎี กาแล้ ว ตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 219
วรรคสอง พระราชบัญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระธรรมนูญ ศาลยุติ ธ รรม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2551 และ
ระเบียบที่ ประชุมใหญ่ ศาลฎี กาว่า ด้ วยการไม่รับคดีซึ่งข้ อกฎหมายและข้ อเท็ จจริ ง จะไม่เป็ นสาระ
อันควรแก่การพิจารณาไว้ พิจารณาพิพากษา พ.ศ.2551 จึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งซึง่ เป็ นแกนกลางของระบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ง และแก้ ไขเพิม่ เติมกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องที่กําหนดให้ นําบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้ วยการอุทธรณ์ฎีกา
ไปใช้ บัง คับ โดยอนุ โ ลมด้ ว ย อัน ได้ แ ก่ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบัญ ญัติ จัด ตัง้ ศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติจดั ตังศาลภาษี
้
อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี อากร
พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติจัด ตัง้ ศาลทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่า งประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลล้ มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
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ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 อันจะเป็ นผลให้ การอนุญาตให้ อทุ ธรณ์
ฎีกาโดยศาลฎีกาในคดีแพ่งทุกประเภทเป็ นระบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็ นคดีแพ่งทัว่ ไปหรื อคดีแพ่งที่เป็ น
คดีชํานัญพิเศษและคดีพิเศษ
นอกจากนัน้ จะต้ อ งทํ า การปรั บ ปรุ ง ระบบโครงสร้ างของศาลอุท ธรณ์ เ พื่ อ ให้ ส อดรั บ
กั บ ระบบอนุ ญ าตให้ อุ ท ธรณ์ ฎี ก าโดยศาลฎี ก า ด้ วยการจั ด ตั ง้ ศาลอุ ท ธรณ์ คดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ
โดยคดี ชํา นัญพิ เศษซึ่งได้ แก่ คดี แ รงงาน
คดีภาษี อ ากร คดี ท รั พ ย์ สิน ทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศ คดีล้มละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว และคดีที่กฎหมายบัญญัติให้ ถือว่าเป็ น
คดีชํานัญพิเศษ (เช่น ในอนาคตอาจจะมีกฎหมายกําหนดให้ ถือว่าคดีสิ่งแวดล้ อมเป็ นคดีชํานัญพิเศษ)
จะต้ องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ มิใช่อทุ ธรณ์ต่อศาลฎีกาดังเช่นในปั จจุบนั เพื่อให้ คดี
ดังกล่าวได้ รับการพิจารณาอย่างน้ อย 2 ชัน้ ศาล และยังอาจขออนุญาตฎีกาได้ ตามระบบอนุญาต
ให้ อุทธรณ์ ฎีกาโดยศาลฎีกาได้ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้ างความรู้ และความเชี่ยวชาญให้ แก่
ผู้พิพากษาในศาลชํานัญพิเศษและศาลพิเศษจากศาลชันต้
้ นไปยังศาลสูงได้ อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง
อีกด้ วย เนื่องจากปั จจุบนั ผู้พิพากษาในศาลชํานัญพิเศษและศาลพิเศษซึง่ เป็ นศาลชันต้
้ นไม่อาจสร้ าง
ความรู้ และความเชี่ ย วชาญต่ อ เนื่ อ งไปยั ง ศาลชั น้ อุ ท ธรณ์ ได้ เพราะในชั น้ ศาลอุ ท ธรณ์
ไม่มีแผนกคดีชํานัญพิเศษรองรับ ทําให้ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่สงั่ สมมาในศาลชันต้
้ นขาดช่วงไป
จนกว่าจะขึน้ สู่ศาลฎีกาซึ่งมีการแบ่งเป็ นแผนกคดีชํานัญพิเศษ และไม่ใช่ว่าผู้พิพากษาทุกคนจะมี
อาวุโสจนถึงชันศาลฎี
้
กาได้ ดังนัน้ ไม่ใช่เป็ นเพียงปั ญหาการขาดช่วงของความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ของผู้พิพากษาในศาลชํ านัญพิเศษและศาลพิเศษเท่านัน้ แต่สําหรั บกรณี ผ้ ูพิพากษาในศาลชํานัญ
พิ เ ศษและศาลพิ เ ศษที่ มี อ าวุ โ สไม่ ถึ ง ชั น้ ศาลฎี ก าก็ จ ะใช้ ความรู้ และความเชี่ ย วชาญได้ เ ฉพาะ
ในศาลชันต้
้ นเท่านันหากยั
้
งไม่ได้ ดําเนินการจัดตังศาลอุ
้
ทธรณ์คดีชํานัญพิเศษขึ ้น
สิ่ ง สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให้ ระบบอนุ ญ าตให้ อุ ท ธรณ์ ฎี ก าโดยศาลฎี ก า
ประสบผลสํ า เร็ จ อั น จะเป็ นผลให้ ปริ ม าณคดี ที่ ศ าลฎี ก าจะต้ องพิ จ ารณาพิ พ ากษาลดลงได้
สมดังเจตนารมณ์ ของกฎหมายนัน้ คือ การปรั บปรุ งระบบบริ หารจัดการคดีที่ขออนุญาตฎี กาให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ โดยจะต้ องทุมเทงบประมาณ และบุคลากรให้ เพียงพอต่อการดําเนินงาน
เพื่อทํ าให้ กระบวนการพิ จารณาว่าจะอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ ฎีกาของศาลไม่ล่าช้ าเกิ นสมควร
เพราะหากศาลฎี ก าใช้ ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณานานมากแต่ใ นท้ า ยสุด กลับ มี คํ า สั่ง ไม่ อ นุญ าต
ให้ ฎีกา เช่นนี ้คูค่ วามและประชาชนก็อาจมีความรู้สกึ ว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรมเท่าที่ควรได้
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ในขณะเดียวกัน การอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์ ก็ควรเปลี่ยนแปลงจากระบบการรั บรอง
ให้ อุท ธรณ์ โ ดยศาลชัน้ ต้ น เป็ นระบบอนุญ าตให้ อุท ธรณ์ โ ดยศาลอุท ธรณ์ ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ศ าลอุท ธรณ์
เป็ นผู้พิจารณาเองว่าคดีนนสมควรขึ
ั้
้นสู่ศาลอุทธรณ์หรื อไม่ ซึง่ จะเหมาะสมกว่าการรับรองให้ อทุ ธรณ์
โดยศาลชัน้ ต้ น และศาลอุ ท ธรณ์ จ ะสามารถวางบรรทัด ฐานที่ ชั ด เจนได้ ว่ า คดี ใ ดสมควรได้ รั บ
การพิจารณาโดยศาลอุทธรณ์ และยังสามารถลดปริมาณคดีที่ไม่สมควรจะขึ ้นสูศ่ าลอุทธรณ์ได้
การปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบการอุทธรณ์ ฎีกาดังกล่าวก็เพื่อสกัดกัน้ และกลัน่ กรอง
ปริ มาณคดี จํา นวนมากที่ จ ะขึน้ สู่ศาลอุท ธรณ์ และศาลฎี ก า โดยศาลอุทธรณ์ แ ละศาลฎี ก าจะเป็ น
ผู้พิจารณาเองว่าคดีนนสมควรที
ั้
่จะได้ รับการพิจารณาหรื อไม่ และเนื่องจากคดีที่มีการอุทธรณ์ฎีกานัน้
ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชันต้
้ นถึงประมาณร้ อยละ 85
ดังนัน้ คดีที่ขึ ้นสู่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจึงเป็ นการใช้ ระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดีส่วนใหญ่ของ
ศาลสูงโดยที่ไม่ได้ มีผลเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาศาลชันต้
้ นแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี อีกแนวทางหนึ่งที่จะทําให้ คดีไม่ขึ ้นสู่ศาลสูงก็คือ การทําให้ ค่คู วามเชื่อมัน่
ศรัทธาในคําพิพากษาศาลชัน้ ต้ นและไม่อุทธรณ์ ฎีกาต่อไป โดยการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของ
ศาลชัน้ ต้ น เช่ น การปรั บ ปรุ ง คุณ สมบัติ เ บื อ้ งต้ น ของการเข้ า มาเป็ นผู้พิ พ ากษา การเสริ ม สร้ าง
ความรอบรู้ ความชํานาญ และการใช้ ตรรกในการรับฟั งพยานหลักฐานและวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษา
ศาลชัน้ ต้ น ส่ว นคู่ค วามและทนายความก็ ต้ อ งพัฒ นาความรอบรู้ และความชํ า นาญในการนํ า สื บ
พยานหลักฐานและชี ้ถึงประเด็นที่ศาลจะใช้ ในการวินิจฉัยดีด้วย เพื่อให้ คําพิพากษาศาลชันต้
้ นสามารถ
สร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่ค่คู วามทุกฝ่ ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ อันจะเป็ นการสร้ างเชื่อมัน่
ศรัทธาแก่คคู่ วามทุกฝ่ ายได้ จนไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ฎีกาคําพิพากษาศาลชันต้
้ นต่อไป
2.1.2 แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาความล่ า ช้ า ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
ที่เกิดจากคดีค่ ังค้ างในศาลสงู
ปริ มาณคดีที่คงั่ ค้ างอยู่ในศาลสูงนัน้ หากไม่ดําเนินการแก้ ไขให้ หมดสิ ้นไปเสียก่อนก็จะ
เป็ นปั ญหาหมักหมมหรื อปั ญหาในลักษณะดินพอกหางหมูและเป็ นการยากที่จะจัดการกับปริ มาณคดี
ที่เข้ ามาใหม่ในแต่ละปี ซึ่งมีจํานวนมากได้ จึงควรใช้ มาตรการพิเศษเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยมี
ระบบการเพิ่ม อัตราผู้พิ พ ากษาในศาลสูง เป็ นการเฉพาะกิ จ ภายในระยะเวลาหนึ่ ง เพื่ อจัดการกับ
คดีที่คั่งค้ างอยู่นัน้ เสียก่ อน โดยในศาลฎีกาอาจกํ าหนดให้ ผ้ ูพิพากษาศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษา
ศาลชันต้
้ นมาช่วยทํางานชัว่ คราวในศาลฎีกา ส่วนในศาลอุทธรณ์อาจกําหนดให้ ผ้ พู ิพากษาศาลชันต้
้ น
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มาช่วยทํางานชัว่ คราวในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาที่จะมาช่วยทํางานเฉพาะกิจนี ้ควรมีจํานวนที่เพียงพอ
ต่อปริ มาณคดีที่คงั่ ค้ างอยู่และได้ รับค่าตอบแทนพิเศษด้ วย เพื่ อให้ ปริ มาณคดีที่สะสมในศาลฎีกา
และศาลอุทธรณ์มาเป็ นเวลานานหมดสิ ้นไปได้
ในศาลอุทธรณ์ ควรใช้ ระบบผู้พิพากษานายเดียวกับคดีบางประเภท เช่น คดีที่ไม่เกี่ยวกับ
เนื ้อหาแห่งคดี คดีคําสัง่ หรื อคําร้ อง และคดีที่มีลกั ษณะซํ ้าๆ กัน เพื่อให้ ปริ มาณคดีดงั กล่าวลดลงได้
โดยใช้ จํานวนผู้พิพากษาน้ อยลง แทนที่ปกติจะต้ องใช้ องค์คณะผู้พิพากษา 3 คน
นอกจากนัน้ ควรดําเนินการเพิ่มสิทธิภาพของระบบการบริ หารจัดการคดีอย่างต่อเนื่อง
และจริ งจัง เช่น ปรับปรุ งพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีในศาล (Technology in Court) ซึ่งจะช่วยให้
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ เป็ นไปโดยรวดเร็ วมากยิ่งขึน้ และส่งเสริ ม
กระบวนการระงับข้ อพิพาททางเลือกในศาลสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่น การใช้ ระบบการไกล่เกลี่ย
ข้ อ พิ พ าท (Mediation) ในศาลสูง ให้ เ พิ่ม มากขึน้ เพื่ อ ให้ ค ดี ที่ คั่ง ค้ า งเสร็ จ ไปจากศาลอุท ธรณ์ และ
ศาลฎีกาโดยไม่ต้องทําการพิจารณาพิพากษาคดีตอ่ ไป
2.2 แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาระยะเวลาในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อ
คําสั่งของศาล
2.2.1 แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาความล่ าช้ าในการบังคับคดีท่ ีเกิดจากการใช้
และการตีความกฎหมาย
ปั ญหาความล่ า ช้ าในการบั ง คั บ คดี ที่ เ กิ ด จากการใช้ และการตี ค วามกฎหมาย
ซึ่ ง มุ่ ง เน้ นไปที่ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ของศาลและเจ้ าพนั ก งานบั ง คั บ คดี โ ดยขาดความรู้ ความเข้ าใจ
ในระบบกฎหมายการบังคับคดีอย่างแท้ จริ งอันส่งผลให้ กระบวนการบังคับคดีต้องใช้ ระยะเวลานาน
เกินสมควรนัน้ การเสริมความแข็งแกร่งของศาลชันต้
้ น เช่น การปรับปรุงคุณสมบัตเิ บื ้องต้ นของการเข้ า
มาเป็ นผู้ พิ พ ากษา การเสริ ม สร้ างความรอบรู้ ความชํ า นาญ และการใช้ ตรรกในการรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานและวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษาศาลชันต้
้ นดังที่กล่าวมาแล้ วนัน้ สามารถนํามาใช้ เป็ น
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหานี ้ได้ อีกทางหนึ่งนอกจากการต้ องแก้ ไขปั ญหานี ้ในภาพรวม โดยควรที่จะ
เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบกฎหมายบังคับคดีอย่างแท้ จริ งให้ แก่ ผู้พิพากษาทุกชันศาล
้
อัยการ ทนายความ และเจ้ าพนักงานบังคับคดี รวมทัง้ ผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย
เช่น การจัดอบรม
การประชุม สัมมนา และการให้ คําแนะนําอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ทราบแนวคิดพื ้นฐาน หลักการ
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ข้ อขัดข้ อง และแนวทางที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวอันจะทําให้ มีการใช้ และตีความ
กฎหมายได้ อย่างเป็ นธรรมและรวดเร็วยิ่งขึ ้น
2.2.2 แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาความล่ าช้ าในการบั ง คั บ คดี ท่ ี เ กิ ด จาก
ตัวบทบัญญัตกิ ฎหมาย
การแก้ ไขปั ญ หาความล่ า ช้ าในการบัง คับ คดี ที่ เ กิ ด จากตัว บทบัญ ญั ติ ก ฎหมายนัน้
ควรใช้ แ นวทางการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ง ซึ่ง เป็ นแกนกลางของ
ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง เช่ น เดี ย วกั น โดยบั ญ ญั ติ ใ ห้ คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ศาลชั น้ ต้ น
ในชันบั
้ งคับคดีที่ไม่เกี่ยวกับเนื ้อหาของคดีถึงที่สดุ ในศาลชันต้
้ น และที่เกี่ยวกับเนื ้อหาของคดีถึงที่สดุ
ในชัน้ ศาลอุท ธรณ์ เพื่ อ เป็ นการลดปริ ม าณคดี ที่ ไ ม่ จํ า เป็ นลงและทํ า ให้ ผ้ ูพิ พ ากษาศาลสูง มี เ วลา
ไปจัดการกับคดีอื่นๆ ที่มีความสําคัญและจําเป็ นกว่ามากได้ รวมทังควรทํ
้
าให้ กระบวนการบังคับคดี
รวดเร็ วยิ่งขึ ้น เช่น กรณีการออกคําบังคับไปยังลูกหนี ้ตามคําพิพากษาก่อนมีการออกหมายบังคับคดี
จะทําให้ เจ้ าหนี ไ้ ด้ รับความเสียหายและหากเนิ่นช้ าไปจะไม่อาจบังคับคดีได้ นัน้
ควรกํ าหนดให้
เจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝ่ ายเดียวต่อศาลเพื่อให้ ออกหมายบังคับคดีไปทันทีโดยไม่จําต้ อง
ออกคําบังคับก่อนก็ได้ ในลักษณะเดียวกับที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ้ ูบริ โภค
พ.ศ.2551 ซึง่ จะทําให้ กระบวนการบังคับคดีไม่ลา่ ช้ าเกินสมควร
นอกจากนัน้ ในปั จจุบนั มีทรัพย์สนิ จํานวนมากที่อยูร่ ะหว่างการขายทอดตลาดซึง่ โดยปกติ
จะต้ องใช้ ระยะเวลานานในการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ นํ า เงิ น มาชํ า ระหนี แ้ ก่ เ จ้ าหนี ้
ตามคํ า พิ พ ากษา จึ ง ควรบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารบั ง คั บ คดี โ ดยวิ ธี อื่ น ได้ โดยไม่ จํ า ต้ องยึ ด ทรั พ ย์ สิ น
เพื่ อ ขายทอดตลาดแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว เช่ น โจทก์ แ ละจํ า เลยอาจตกลงกัน ให้ เ อาทรั พ ย์ สิ น ที่ ยึด
เพื่อขายทอดตลาดโอนตีใช้ หนี ้ให้ แก่โจทก์ซงึ่ กฎหมายเปิ ดช่องให้ กระทําได้ เนื่องจากประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา 290 วรรคสี่ บัญ ญัติ ใ ห้ มี ก ารยึด ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ขายทอดตลาดหรื อ
จําหน่ายทรัพย์โดยวิธีอื่นได้ นอกจากนัน้ เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ มีการใช้ วิธีดงั กล่าวอาจมีการ
แก้ ไขกฎหมายโดยลดค่าธรรมเนี ยมเจ้ าพนักงานบังคับคดีกรณี ยึดทรั พย์ สินแล้ วไม่มีการขายหรื อ
จําหน่ายด้ วยซึง่ จะเป็ นผลให้ กระบวนการบังคับคดีมีความรวดเร็ วขึ ้นได้
อย่างไรก็ดี การบังคับคดีทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เช่น การบังคับคดีลิขสิทธิ์ ซึง่ ยังไม่ได้ มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ โดยเฉพาะอันทําให้ เกิดปั ญหาความยุ่งยากและความล่าช้ าในการ
บังคับคดีตามคํ าพิพากษาหรื อคําสั่งของศาลได้ นัน้ แนวทางแก้ ไขปั ญหานี ค้ วรที่ จะแก้ ไขเพิ่มเติม
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ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง โดยมี ก ารกํ า หนดให้ มี ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบัง คับ คดี
ทรัพย์สินบางประเภท แต่เนื่องจากกระบวนการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
อาจต้ องใช้ ระยะเวลานาน ดังนัน้ ในระหว่างการดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณา
ความแพ่ง จึงควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบังคับคดีทรัพย์สินบางประเภทไว้ ในกฎกระทรวง
เสียก่อนอันจะสะดวกและรวดเร็ วกว่า โดยอาศัยอํานาจ มาตรา 5(2) แห่งพระราชบัญญัติให้ ใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ที่ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม
มีอํานาจออกกฎกระทรวงในการจัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่ องการยึดและอายัด และการจําหน่าย
ทรั พย์ สินเป็ นตัวเงิ นโดยวิธีขายทอดตลาดหรื อโดยวิธีอื่น และในเรื่ องวิธีการบังคับคดีทางอื่นๆ
ที่เจ้ าพนักงานบังคับคดีจะพึงปฏิบตั ิ
3. มิตดิ ้ านค่ าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุตธิ รรม
3.1 แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการดํ า เนิ น คดี ม โนสาเร่ และคดี ไ ม่ มี ข้ อยุ่ งยาก
ที่มีค่าใช้ จ่ายสงู
โจทก์ และจําเลยในคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยากที่มกั จะมีทนายความในการฟ้ อง
และต่อสู้คดีอนั เป็ นเหตุให้ ต้องมีภาระค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับทนายความซึ่งบางครัง้ อาจจะสูงกว่าจํานวน
ทุนทรัพย์ที่พิพาทเสียอีกนัน้ ควรใช้ แนวทางในการแก้ ไขปั ญหานี ้โดยการที่ผ้ พู ิพากษาจะต้ องดําเนิน
บทบาทเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือคูค่ วามในการดําเนินคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากได้ อย่างแท้ จริ งและ
มี ประสิท ธิ ภาพ ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการดําเนิ นคดี มโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่ง ยาก
ที่ ป ระสงค์ ใ ห้ คู่ค วามสามารถฟ้ องและต่ อ สู้ ค ดี ไ ด้ ด้ ว ยตนเองโดยไม่ ต้ อ งมี ท นายความคอยให้
ความช่วยเหลือซึง่ จะเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าทนายความได้
ส่วนการที่ คู่ความฝ่ ายที่แพ้ คดีในคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยากซึ่งอาจต้ องรับผิด
ชัน้ ที่ สุดในค่าฤชาธรรมซึ่งรวมถึงค่าทนายความและค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นคดีแทนคู่ความฝ่ ายที่
ชนะคดี ด้ ว ยตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา 161 อัน เป็ นภาระค่ า ใช้ จ่ า ย
แก่คู่ความฝ่ ายที่ แพ้ คดีนัน้ ควรแก้ ไขปั ญหาโดยการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยกํ า หนดให้ คู่ค วามฝ่ ายที่ แ พ้ ค ดี ไ ม่ ต้ อ งใช้ ค่ า ฤชาธรรม ค่า ทนายความ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ

362

ดําเนินคดีแทนคูค่ วามฝ่ ายที่ชนะคดี เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายของคูค่ วามในการดําเนินดําเนินคดี
มโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุง่ ยากอันจะเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุตธิ รรมได้
3.2 ปั ญหาความช่ วยเหลือทางกฎหมาย
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาผ้ ู ที่ ไม่ สามารถเสี ย ค่ าธรรมเนี ยมศาลได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งไม่ อาจขอให้ ศาลแต่ งตัง้ ทนายความในการฟ้อง
หรือต่ อส้ ูคดี
ปั ญหาเรื่ องค่าใช้ จ่ายซึง่ คูค่ วามที่ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 155 มาตรา 156 และมาตรา 156/1 จะต้ องจัดหา
ทนายความเพื่ อ ดํ า เนิ น การฟ้ องหรื อ ต่ อ สู้ คดี ใ นศาล โดยบางครั ง้ อาจเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง กว่ า
ค่า ธรรมเนี ย มศาลที่ ได้ รับ ยกเว้ น เสี ย อี ก แต่คู่ค วามดัง กล่า วก็ ไม่อาจขอให้ ศาลจัด หาทนายความ
ให้ ได้ นัน้ ควรใช้ แนวทางการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยกํ าหนดให้
ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรื อผู้ที่หากไม่ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลจะได้ รับ
ความเดือดร้ อนเกินสมควรอาจขอให้ ศาลแต่งตังทนายความในการฟ้
้
องหรื อต่อสู้คดีได้ การขอให้ ศาล
ตังทนายความให้
้
นีอ้ าจกํ าหนดในลักษณะคล้ ายคลึงกับการที่ ศาลตัง้ ทนายความให้ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 เนื่องจากเป็ นรู ปแบบที่ศาลใช้ ในการดําเนินคดีอาญา
อยู่แล้ วจึงสามารถนํามาปรับใช้ กบั การดําเนินคดีแพ่งได้ ดีกว่าการนํารู ปแบบอื่นที่ศาลและประชาชน
ไม่ค้ นุ เคยมาปรับใช้ เช่นที่เคยมีข้อเสนอให้ ใช้ รูปแบบการคณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายประจํา
ศาลชันต้
้ นที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทุกศาลเป็ นผู้พิจารณา ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ มี
การการตัง้ ทนายความก็ ให้ ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้ จ่ายแก่ทนายความที่ ศาลตัง้ โดยคํานึงถึง
สภาพแห่งคดี และสภาวะทางเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกําหนด
โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึง่ จะเป็ นการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของ
ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรื อผู้ที่หากไม่ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลจะได้ รับ
ความเดือดร้ อนเกินสมควรได้ อย่างแท้ จริง

