บทที่ 2
แนวคิด กระบวนการดําเนินคดีแพงและหลักการขอใหศาลมีการพิจารณาคดีใหม
กฎหมายวา ดว ยวิ ธีพิ จ ารณาความแพ ง ของไทย เดิม ไม ได มี ก ารรวบรวมไวเ ป น
หมวดหมูแตกระจัดกระจายอยูในกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายลักษณะรับฟอง ลักษณะตระลาการ
เปนตน ตอมาใน ร.ศ. 115 ก็ไดมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพงออกใชในลักษณะรวบรวม
บรรดากฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความแพงเขาไวเปนหมวดหมู แตก็ยังมีลักษณะเปนกฎหมายที่ใช
กันไปพลางๆ กอนชั่วคราวเทานั้น ตอมาใน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) จึงไดประกาศพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาและพิพากษาคดีเรื่อยๆ มา เมื่อบทบัญ ญัติขอใดลวงพนสมัยขัดตอความยุติธรรมก็มีการ
ประกาศแกไขเพิ่มเติมเปนครั้งเปนคราวตอๆ มาหลายครั้ง เชน พระราชบัญญัติลักษณะฎีกาอุทธรณ
พ.ศ. 2457 พระราชบัญญัติลักษณะฎีกาอุทธรณแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2461-2469 พระราชบัญญัติวิธี
พิ จ ารณาความแพ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2473 พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะอุ ท ธรณ พ.ศ. 2473
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2474 ครั้งตอมาเมื่อ พ.ศ. 2477 ไดมีการ
ตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงขึ้นใชบัง คับโดยรวบรวมเอาบรรดากฎหมายตางๆ ทั้ง
ในทางหลักวิชาการและในทางปฏิบัติใหบริบูรณยิ่งขึ้นกวากอนเรื่องมาจนปจจุบัน1
การรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2455
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยนายริวิแอร ซึ่งเปนนักกฎหมายฝรั่งเศสเปนผู
เริ่มตนยกรางโดยอาศัยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ. 127 และพระราชบัญญัติลักษณะ
พยาน ร.ศ. 113 เปนหลัก และเพิ่มเติมบทบัญญัติบางสวนจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของฝรั่งเศสและกฎขอบังคับวาดวยวิธีพิจารณาในศาลกงสุลของอังกฤษในประเทศไทย พ.ศ. 2451 ตอมาใน
พ.ศ. 2457 นายชารล แลเวสก เปนผูยกรางสืบตอมาโดยอาศัยรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงเดิมของนายริวิแอร2
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6
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดประกาศใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2478 และไดมีการแกไขเพิม่ เติมหลายครั้ง การแกไขเพิ่มเติมแตละครั้งเปนไปดวยเหตุผลตางๆ
กันไป รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม หลัง การปฏิรูประบบราชการที่กําหนดใหสํานักงานศาลยุติธรรมเปน
หนวยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม4
ดังนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสมัยกอนนั้นมิไดมีการรวบรวมหมวดหมูไว
เปนระเบียบแบบแผน จะแบง ออกเปน ลัก ษณะซึ่ง แต ลัก ษณะนั้นจะกระจายกันออกไป การใช
กฎหมายในสมัยนั้นจะตองหยิบใชใหถกู กับลักษณะที่ไดตั้งไว ตอมาไดพัฒนาโดยการนําบทบัญญัติใน
ลักษณะตางๆ มาจัดรวบรวมกันเปนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งยังไมสมบูรณมากนัก ปจจุบันได
มีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายอื่นๆ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
3

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
กระบวนพิจารณาคดีแพงนั้นเปนกระบวนการยุติธรรมทางศาล เปนบริการที่สําคัญ
ของรัฐ ซึ่ง มีวัตถุป ระสงคที่สําคัญ เพื่อใหเ กิดความยุติธรรม อันจะนํามาซึ่ง ความสงบสุขในสัง คม
เนื่องจากความจริงแลวความยุติธรรมมิไดขึ้นอยูกับหลักกฎหมายสารบัญญัติที่ไดกําหนดสิทธิตางๆ
ของปจเจกบุคคลแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับกฎเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในศาล
ที่เปนสวนชวยทําใหสิทธิตางๆ ดังกลาวสามารถบังคับใชหรือบรรลุผลเปนรูปธรรมได ดังนั้นเพือ่ ใหเปน
หลักประกันความยุติธรรมและเปนการประกันสิทธิในชั้นศาลใหแกประชาชน กฎหมายจึงกําหนดใหมี
การแบงศาลออกเปนหลายชั้น เชน ในระบบศาลยุติธรรมมีการแบงศาลออกเปนสามชั้น ไดแก ศาล
ชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกา ซึ่งการแบงศาลเปนชั้นตางๆ นี้ก็เพื่อใหผูพิพากษาหรือตุลาการศาล
สูงขึ้นไปซึ่งมีประสบการณมากกวาชวยตรวจสอบความถูกตอง ตลอดจนดูแลและแกไขขอผิดพลาด
บกพรองในการตัดสินหรือการวินิจฉัยของศาลที่อยูต่ํากวานั่นเอง5 ซึ่งหลักการนี้เปนหลักการเบื้องตน
ในการตรวจสอบการใชอํานาจตุลาการ เพราะการใชอํานาจทางตุลาการของศาลไมวาจะเปนกรณีการ
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มีคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลลวนมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของคูความในคดีทั้งสิ้น ซึง่ ในทาง
ปฏิบัติก ารใชอํานาจของศาลอาจเปนการตัดสินที่ผิดพลาดได และในกรณีที่คําพิพากษานั้นเปน
คําพิพากษาที่ไมอาจอุทธรณโตแยงไดอีกตอไป ยอมถือวาคําพิพากษานั้นถึงที่สุดแลวผูกพันศาลและ
คูความในคดี คูความในคดีจะฟองรองเปนคดีใหมในประเด็นที่ศาลไดวินิจฉัยไปแลวไมได และศาล
จะตองผูกพันกับคําพิพากษาดังกลาวจะกลับแกไขคําพิพากษาดังกลาวเองไมได แมศาลจะไดเห็นถึง
ความผิดพลาดในคําพิพากษานั้น ซึ่งเราเรียกหลักที่ศาลและคูกรณีตองผูกพันกับคําพิพากษาถึงที่สุด
แลวผูกพันศาลและคูความในคดี คูความในคดีจะฟองรองเปนคดีใหมในประเด็นที่ศาลไดวินิจฉัยไป
แลวไมได และศาลจะตองผูกพันกับคําพิพากษาดังกลาวจะกลับแกไขคําพิพากษาดังกลาวเองไมได แม
ศาลจะไดเห็นถึงความผิดพลาดในคําพิพากษานั้น ซึ่งเราเรียกหลักที่ศาลและคูกรณีตองผูกพันกับคํา
พิพากษาที่ถึงที่สุดวา หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) หลักนี้เปนหลักทั่วไปของ
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความเกิดจากแนวความคิดวาขอความในคําพิพากษาของศาลกษัตริยมี
ความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง ทุกคนตองผูก พันและปฏิเสธไมได แมบุคคลจะไมตองผูกพัน หรืออาจปฏิเ สธคํา
พิพากษาศาลอื่นๆ ไดก็ตามขอความทุกอยางที่ถูกบันทึกไวในคําพิพากษามีผลเปนคําพิพากษาและ
ตองรับฟงเปนที่ยุติ บางครั้งเรียกหลักนี้วา “หลักความเปนที่สุดแหงคําพิพากษา”6 และเปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปวา คําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแลวนั้นเปนสิ่ง ที่ชี้ขาดวา สิทธิหนาที่ของบุคคลในทาง
กฎหมายมีอยูอยางไร คําพิพากษานั้นจะถูกหรือผิดอยางไรในทางกฎหมายก็ตาม โดยปกติแลวก็ยอมมี
ผลผูกพันบรรดาคูกรณีในคดี ขอพิพาททางกฎหมายยอมยุติลงตามการชี้ขาดคดีของศาลซึ่งถึงที่สุด
และคําพิพากษาดังกลาวยอมเปนฐานแหงการบังคับคดีตลอดจนการกลาวอางของคูกรณีในคดีตอไป
ได คุณคาของการตองยอมรับคําพิพากษาของศาลก็คือ ความมั่นคงแหงนิติฐานะของบุคคล อันมีผล
บั้นปลายในการสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในระบบกฎหมาย7
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Fleming James, Jr and Geoffrey C. Harzard, Jr. Civil Procedure, 2 nd. Ed.,
(Boston : Little, Brown and company, 1997), p.527 อางใน ไกรพันธุ พรหมานุกูล, “การแกไข
คําพิพากษาที่ผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย ตามมาตรา 143 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.20.
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ความยุ ติ ธรรม”, สื บค นเมื่ อวั นที่ วั นที่ 7 มกราคม 2557 http://www.enlightenedjurists.com/blog_
print/41.
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ดังนั้นกระบวนพิจารณาคดีเปนกระบวนการยุติธรรมทางศาล นํามาซึ่งความสงบสุข
ในสังคม แตความยุติธรรมมิไดขึ้นอยูกับหลักกฎหมายสารบัญญัติที่ไดกําหนดสิทธิตางๆ ของปจเจก
บุคคลอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับวิธีพิจารณาความในศาลที่เปนสวนชวยใหสิทธิตางๆ สามารถบังคับใช
หรือบรรลุผลได กฎหมายจึงกําหนดใหมีการแบงศาลออกเปนหลายชั้น เพื่อใหผูพิพากษาหรือตุลาการ
ศาลสูงซึ่งมีประสบการณมากกวาชวยตรวจสอบความถูกตอง แตอยางไรก็ดีการใชอํานาจทางตุลาการ
นั้นยอมมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของคูความในคดีทั้งสิ้น เมื่อคําพิพากษามีความผิดพลาดศาล
และคูความตองผูกพันกับคําพิพากษา คูความจะฟองรองเปนคดีใหมในประเด็นที่ศาลไดวินิจฉัยไปแลว
ไมไดและศาลก็มิอาจกลับ แกไขคําพิพากษานั้นได
2.2 กระบวนการดําเนินคดีแพง
กฎหมายเอกชนเปนกฎหมายที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคล กลาวโดยทั่วไป
กฎหมายเอกชน คือ กฎหมายแพงและพาณิชยนั่นเอง แตการมีเพียงกฎหมายที่กําหนดสิทธิและหนาที่
ของบุคคลไวลอยๆ โดยไมมีกฎหมายที่กําหนดกระบวนการบังคับใหเปนไปตามสิทธิและหนาที่ของ
บุคคลที่กฎหมายเอกชนไดกําหนดไวควบคูกันไปดวยนั้น ยอมไมเปนการเพียงพอที่จะทําใหสังคมสงบ
สุขและมีความเปนระเบียบเรียบรอย
ดังนั้น จึงมีกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑและกระบวนการบังคับใหเปนไปตามสิทธิ
และหนาที่ในทางกฎหมายเอกชน ก็คือ “กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง”
“กฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง ” คือ บทบัญ ญัติทั้ง หลายที่วางหลัก เกณฑก าร
ดําเนินคดีแพง ซึ่งคดีแพงเปนเรื่องระหวางเอกชนกับเอกชน คดีแพงจึงเปนเรื่องสว นบุคคล เมื่อวิธี
พิจ ารณาความแพง เปนกระบวนการที่จ ะชี้ขาดตัดสินเรื่องที่เอกชนพิพาทกัน การดําเนินคดีแพง
ทั้งหมดจึงตกเปนภาระหนาที่ของคูความในคดี กลาวคือ การที่จะนําเรื่องใดเขามาเปนคดีในศาลไมวา
จะเปนเรื่องขอพิพาทหรือเรื่องของพยานหลักฐาน ยอมตกอยูในความรับผิดชอบสุดทายของคูความ8
ในการพิจารณาและทําความเขาใจกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยในอันที่จะวิเคราะห เห็นวา
ความรับ ผิดในการตรวจสอบความจริง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของไทยในปจจุบันนั้น
จําเปนตองกลาวถึง “หลักการดําเนินคดี” (verfahrensprinzip) ซึ่งหลักมีดังนี้

8

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคการดําเนินคดี , (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทโรงพิมพเดือนตุลา จํากัด, 2548), น.29-35.

9
(1) หลักการตรวจสอบ ในการดําเนินคดีตามหลักการตรวจสอบ ศาลจะเปนผูรับผิดชอบ
ในเรื่องขอเท็จจริงทั้งหมด กลาวคือ การตรวจสอบขอเท็จจริงของเรื่องเปนหนาที่ของศาลโดยไมขึ้นอยู
กับคูความ และศาลตองตรวจสอบความจริงในเรื่องอยางถองแท กลาวคือ เกี่ยวกับขอเท็จจริงใดๆ ที่
จําเปนสําหรับ การวินิจฉัยคดีและพยานหลักฐานตางๆ ที่จําเป นสําหรับการวินิจฉัยคดียอมตกเปน
หนาที่ของศาลที่จะตองดําเนินการเองทั้งสิ้น
(2) หลักความตกลง เปนหลักที่ตรงขามกับหลักการตรวจสอบ กลาวคือ “หลักความ
ตกลง” คูความเทานั้นที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบในเรื่องขอเท็จจริงทั้งปวง และเปนความรับผิดชอบของ
คูความโดยลําพังตนเอง ในการดําเนินคดีตามหลักการนี้ ศาลมีอํานาจชี้ขาดตัดสินคดีเฉพาะในสิ่งที่
คูความนําเสนอเขามาในคดีเทานั้น ศาลไมมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมโดยลําพังตนเอง
เมื่อพิจ ารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของไทย มาตรา 172
วรรคสอง บัญญัติวา “คําฟอง” ตองแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและคําขอบังคับ ทั้ง
ขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาเชนวานั้น”
มาตรา 177 วรรคสอง บัญญัติวา “ใหจําเลยแสดงโดยแจงชัดในคําใหการวา จําเลย
ยอมรับหรือปฏิเสธขออางของโจทกทั้งสิ้นหรือแตบางสวน รวมทั้งเหตุแหงการนั้น”
และมาตรา 84 บัญญัติวา “ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งกลาวอางขอเท็จจริงอยางใดๆ
เพื่อสนับสนุนคําฟองคําใหการของตน ใหหนาที่นําสืบขอเท็จจริงนั้นตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอาง
แตวา
(1) คูความไมตองพิสูจนขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไปหรือซึ่งไมอาจโตแยงไดหรือ
ซึ่งศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งไดรับแลว
(2) ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปนคุณแกคูความฝายใด คูความฝายนั้นตอง
พิสูจ นแตเ พียงวาตนไดป ฏิบัติตามเงื่อนไขแหง การที่ตนจะไดรับ ประโยชนจ ากขอสันนิษฐานนั้น
ครบถวนแลว”
จะเห็นไดวาคูความตองรับผิดชอบในความสมบูรณของเรื่องหรือของขอเท็จจริง และ
ขอเท็จจริงใดในฟองที่จําเลยไมปฏิเสธ กฎหมายถือวาจําเลยยอมรับตามนั้นและขอเท็จจริงใดที่คคู วาม
รับกันแลวก็ไมตองพิสูจนดวยพยานหลักฐานกันอีกตอไป ในกรณีที่จําเลยไมปฏิเสธหรือคูความรับกัน
แลวนั้น กฎหมายถือวาความจริงเปนไปตามที่ไมไดโตแยงหรือตามที่ยอมรับกันนั้น ดวยเหตุนี้ศาลจึงมี
หนาที่เพียงตองตรวจสอบความจริงของขอเท็จจริงภายในกรอบที่คูความไดกําหนดเทานั้น ซึ่งก็คือ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยถือ “หลักความตกลง” เปนเกณฑสําคัญ
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แมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของไทยจะยึด “หลักความตกลง” เปนเกณฑ
สําคั ญ แตก็ใ ชว ากฎหมายจะละเลย “หลั ก การตรวจสอบ” 9 เพราะคดีแพ ง บางประเภทศาลใช
“หลักการตรวจสอบ” ผสมผสานกับ “หลักความตกลง” ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 198 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ที่บัญญัติวา “ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดให
โจทกเปนฝายชนะคดีโดยจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการมิได เวนแตศาลเห็นวาคําฟองของโจทกมีมูลและ
ไมขัดตอกฎหมาย ในการนี้ศาลจะยกขึ้นอางโดยลําพังซึ่งขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชนก็ได
เพื่อประโยชนในการพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจสืบพยาน
เกี่ยวกับขออางของโจทกหรือพยานหลักฐานอื่นไปฝายเดียวตามที่เห็นวาจําเปนก็ได แตในคดีเกี่ยว
ดวยสิทธิสภาพแหงบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือคดีเกี่ยวดวยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ใหศาล
สืบพยานโจทกไปฝายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบไดเองตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม”
นั่นก็คือ คดีที่พิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรั พย คดีเกี่ยวดวยสิทธิสภาพ
บุคคลและสิทธิในครอบครัว กฎหมายกําหนดใหศาลมีหนาที่ตองใหมีการสืบพยานหลักฐานของฝาย
โจทกเ สมอและศาลมีอํา นาจที่ จ ะเรี ยกพยานหลั ก ฐานอื่นมาสืบ ได เ องตามที่เ ห็นวา จําเป น เพื่ อ
ประโยชนแหง ความยุติธรรม บทบัญ ญัติในสวนนี้จึง แสดงใหเ ห็นถึงบทบาทของศาลในการรัก ษา
สถาบันกรรมสิทธิ์และสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญในระบบกฎหมายของประเทศ
และแสดงใหเห็นวาในเรื่องสําคัญกฎหมายไมละเลยที่จะดําเนินการตาม “หลักการตรวจสอบ” ควบคู
กันไปดวยและในคดีแพงที่เกี่ยวของถึงสถาบันทางกฎหมายดังกลาวนี้ ศาลตองมีบทบาทที่ตางออกไป
จากคดีแพงทั่วไป กลาวคือ ศาลจะตองวางเฉยคอยควบคุมการตอสูคดีของคูความอยางเดียวไมไดแต
ศาลเองต องกระตื อรือรนในคดีตามสมควรดว ย 10 และรวมไปถึง ศาลยัง มีอํา นาจที่จ ะทําการสื บ
พยานหลักฐานตอไปเมื่อเห็นวาจําเปนตอการพิจารณาคดี หรืออาจเรียกพยานที่สืบแลวมาสืบใหมได
โดยไมตองมีฝายใดรองขอดวย11
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เพิ่งอาง, น.169-171.
เพิ่งอาง, น.36-37.
11
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 86 วรรคสาม บัญญัติวา “เมื่อศาลเห็น
วาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนการจําเปนที่จะตองนําพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับประเด็น
ในคดีมาสืบเพิ่มเติม ใหศาลทําการสืบพยานหลักฐานตอไป ซึ่งอาจรวมทั้งการที่จะเรียกพยานทีส่ บื แลว
มาสืบใหมดวย โดยไมตองมีฝายใดรองขอ”
10

11
สรุปไดวา “วิธีพิจารณาความแพง” โดยทั่วไปเปนไปตาม “หลักความตกลง” ในคดี
แพงคูความจึงสามารถที่จ ะตกลงกันไดตลอดเวลาไมวาคดีนั้นจะอยูในขั้นตอนใด ส วนศาลก็จะทํา
หนาที่เ ปนเพียงผูชี้ขาดตัดสินคดีใหเปนไปตามสิ่งที่คูความนําเสนอและยัง ไมรับ กันเทานั้น เหตุนี้
โดยทั่วไปการดําเนินคดีแพงจึงเปนเรื่องของการตอสูระหวางคูความอยางแทจริง สวนศาลนั้นตามปกติ
ก็จะวางเฉยและคอยควบคุมการตอสูคดีของคูความ เพื่อใหเรื่องที่พิพาทกันนั้นเปนอันยุติและเกิด
ความเปนธรรมเทานั้น โดยศาลจะไมลงไปดําเนินการในคดีอยางกระตือรือรน อยางไรก็ตามแมในคดี
แพง โดยหลัก ศาลจะวางเฉย แตเ พื่อประโยชนแหง ความยุติธรรมศาลตองกระตือรื อรนในเรื่อ ง
พยานหลักฐานดวย
นอกจากนี้ การที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยวางพื้นฐานอยูบน “หลัก
ความตกลง” กอใหเกิดผลที่สําคัญสองประการ คือ ประการแรกศาลตองวินิจฉัยชี้ขาดขอเท็จจริงที่
คูความนําเสนอเทานั้น กลาวคือ ศาลไมมีหนาที่ที่จะตองตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเอง ประการที่
สอง ขอเท็จจริงที่คูความไดนําเขามาเทานั้นที่ศาลจะทําการสืบพยาน และขอเท็จจริงที่ตองนําสืบดวย
พยานหลักฐานคือ ขอเท็จจริงที่จําเลยโตแยงเทานั้น ขอเท็จจริงใดที่ไมมีการโตแยงหรือที่ยอมรับแลวก็
ไมตองมีการสืบพยานกันอีก ศาลจะถือวาความจริงเปนไปตามนั้น ดังนั้นศาลจึงมีหนาที่ตองตรวจสอบ
ความจริงเพียงเทาที่อยูในกรอบที่คูความกําหนดไวเทานั้น
2.2.1 การดําเนินคดีแพงกอนศาลนั่งพิจารณาคดี
โดยปกติคดีที่มาสูศาลเพื่อการพิจารณาคดีนั้น กอนศาลนั่งพิจารณาคดีนั้นศาลตอง
ตรวจคําคูความที่ยื่นตอศาลเพื่อตั้งตนคดีและเปรียบเทียบกําหนดประเด็นพิพาทที่ปรากฏจากคําฟอง
และคําใหก าร โดยที่ ศาลสามารถแสวงหาขอเท็จ จริ ง เกี่ยวกับ คดีไดตามที่ ก ฎหมายใหอํานาจไว
รายละเอียดดังนี้
2.2.1.1 การตรวจคําฟอง
เมื่อศาลไดรับคําคูความ คือ คําฟอง คําใหการ และคํารองทั้งหลายที่ยื่น
ตอศาลเพื่อตั้งประเด็นระหวางคูความแลว ศาลชั้นตนมีอํานาจที่จะตรวจคําคูความนั้น ซึ่งอํานาจใน
การตรวจคําคูความนี้เปนของศาลชั้นตนไมใชของพนักงานเจาหนาที12่ โดยศาลจะตองตรวจคําฟองวา
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ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ, คูมือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ อภิโชติ, 2557), น.50.

12
เปนคําฟองที่สมบูรณครบถวนหรือไม13 หรือเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลหรือไม14 เมื่อเห็นวาคดีมี
ความครบถวนสมบูรณจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาและจะสั่งใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการยื่นตอศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งหากผูถูกฟองคดีไมยื่นคําใหการพรอมพยานหลักฐานภายในเวลาที่
กําหนด จะถือวาผูถูกฟองคดียอมรับขอเท็จจริงตามขอหาของผูฟองคดีซึ่งศาลมีอํานาจจะพิจารณา
ตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม และเมื่อศาลไดรับคําใหการแลวจะสงสําเนาคําใหการไปใหผูฟองคดี
ทําคําคัดคาน คําใหการภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ในกรณีที่ผูฟองคดีไมทําคําคัดคาน คําใหการ
และไมแจงตอศาลเปนหนังสือวาประสงคจะใหศาลพิ จารณาพิพากษาคดีตอไปภายในระยะเวลาที่
กําหนด ศาลอาจมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความได ตอจากนั้นเมื่อศาลไดรับ คําคัดคาน
คําใหก าร ศาลจะสงสําเนาคําคัดคานคําใหก ารเพื่อใหผูถูก ฟองคดีจัดทําคําใหก ารเพิ่ม เติม ตอไป
อยางไรก็ดีขั้นตอนที่กลาวมานี้ ถาศาลเห็นวาไมมคี วามจําเปนตองดําเนินการใหครบทุกขั้นตอน อาจ
ยุติการแสดงหาขอเท็จจริงในคดีได
ดังนั้นการตรวจคําฟองนั้นเปนหนาที่ของศาล ซึ่งศาลจะตองตรวจคําฟองอยาง
เครงครัดใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายไมวาจะเปนเรื่องฟองนั้นสมบูรณหรือไม ฟองนั้นอยูใน
เขตอํานาจศาลถูกตองไหม เมื่อตรวจคําฟองแลวพบวาคําฟองนั้นสมบูรณ ถูกตองครบถวนตามที่
กฎหมายกํ าหนดไว ศาลตอ งมี คํา สั่ง รั บ ฟ องไว พิจ ารณาและสั่ ง ผู ถูก ฟอ งให ยื่น คํา ใหก ารภายใน
กําหนดเวลาตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อศาลจะไดพิจารณาคดีตอไป
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 172 บัญญัติวา ภายใตบังคับบทบัญญัติ
มาตรา 57 ใหโจทกเสนอ ขอหาของตนโดยทําคําฟองเปนหนังสือยื่นตอศาลชั้นตน
คําฟองตองแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและ คําขอบังคับทั้งขออางที่อาศัย
เปนหลักแหงขอหาเชนวานั้น
ใหศาลตรวจคําฟองนั้นแลวสั่งใหรับ ไว หรือใหยกเสีย หรือ ใหคืนไปตามที่บัญญัติไวใ น
มาตรา 18
14
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 4 บัญญัติวา “เวนแตจะมีบทบัญญัติเปน
อยางอื่น
(1) คําฟอง ใหเสนอตอศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นใน
เขตศาลไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักหรือไม
(2) คํารองขอ ใหเสนอตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล หรือตอศาลที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตศาล”
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2.2.1.2 การแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดี
(1) การตรวจสอบขอเท็จจริงดวยตนเองของผูพิพากษา (les verifications personnelles du juge) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 107 ไดกําหนดเรื่องมาตรการแสวงหา
ขอเท็จจริงดวยการตรวจสอบขอเท็จจริงของผูพิพากษาไว โดยถาศาลเห็นวาในการสืบสวนหาความ
จริงจําเปนตองไปสืบพยาน ณ สถานที่ซึ่งขอเท็จจริงอันประสงคจะใหพยานเบิกความนั้นไดเกิดขึ้น ให
ศาลหรือผูพิพากษาที่รับมอบหรือศาลที่ไดรับแตงตั้งเพื่อการนั้นสงหมายเรียกไปยังพยานระบุสถานที่
และวันเวลาที่จะไปสืบพยาน แลวสืบพยานไปตามนั้น และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 128 กําหนดวา ถาการตรวจพยานหลักฐานไมสามารถกระทําไดในศาล ใหศาลทําการ
ตรวจ ณ สถานที่ เวลา และภายในเงื่อนไขตามที่ศาลจะเห็นสมควร แลวแตสภาพแหงการตรวจนั้น15
(2) การใหคูความมาเบิกความที่ศาลดวยตนเอง (la comparution personnelle
des parties) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 ไดกําหนดใหศาลมีอํานาจสั่ง ไดตามที่
เห็นสมควรใหคูความทุก ฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งมาศาลดวยตนเอง ถึง แมวาคูความฝายนั้นจะมี
ทนายความวาความแกตางอยูแลวก็ด16ี
(3) การใหบุคคลภายนอกมาเบิกความในคดี (les declarations des tiers) ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 106, 119 และมาตรา 86 วรรคทาย โดยหากคูความไมสามารถนําพยาน
ของตนเองมาศาลได คูความอาจขอตอศาลใหออกหมายเรียกพยานนั้นมาศาลได (มาตรา 106) ศาลมี
อํานาจถามพยานเพิ่มเติมไดกอนมีคําพิพากษา เพื่อใหคําเบิก ความของพยานบริบูรณ หรือชัดเจน
ยิ่งขึ้น (มาตรา 119) และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลมีอํานาจเรียกพยานที่เกี่ยวกับประเด็น
ในคดีมาสืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานที่สืบแลวมาสืบใหมได (มาตรา 86 วรรคทาย)17
(4) การใหมีผูชํานาญการดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง (les measures
d’instruction executes par un technician) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดบัญญัติเรื่องการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญไวในมาตรา 99 มาตรา 129 และมาตรา 130 โดยมาตรา 99 วรรคแรก กําหนดใหศาลมีอํานาจออก
คําสั่ง กําหนดการตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ เมื่อศาลเห็นสมควรไมวาการ
พิจ ารณาคดีอ ยูในชั้นใด หรือเมื่อ มีคํา รองขอของคู ความฝา ยใด และตามมาตรา 99 วรรคสอง
กําหนดใหคูความมีสิทธิที่จะเรียกบุคคลผูมีความรูเชี่ยวชาญมาเปนพยานฝายตนได

15

ธนกฤต วรธนัชชากุล, “มาตรการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีแพง : มองเทศแลวยอนมามองไทย,”
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน, น.48.
16
เพิ่งอาง, น.51.
17
เพิ่งอาง, น.53.
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มาตรา 129 กําหนดใหการที่ศาลจะมีคําสั่งแตงตั้งผูเชี่ยวชาญตามมาตรา
99 โดยที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยที่คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอนั้น ใหอยูในดุลพินิจของศาล แตศาล
จะเรียกคูความใหมาตกลงกันกําหนดผูเชี่ยวชาญที่จะแตงตั้งก็ได แตศาลจะบังคับบุคคลใดใหเปน
ผูเชี่ยวชาญไมได นอกจากบุคคลนั้นไดยินยอมลงชื่อเปนผูเชี่ยวชาญไวในทะเบียนผูเชี่ยวชาญของศาล
แลว ผูเ ชี่ยวชาญที่ศาลแตง ตั้ง อาจถูก คัดคานไดและตองสาบานหรือปฏิญ าณตน ทั้ง มีสิท ธิ์ไดรับ
คาธรรมเนียมและรับชดใชคาใชจายที่ไดออกไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
มาตรา 130 วรรคแรก กํา หนดใหผูเ ชี่ย วชาญที่ ศาลแต ง ตั้ง อาจแสดง
ความเห็นดวยวาจาหรือเปนหนังสือแลวแตศาลกําหนด ถาศาลยังไมพอใจในความเห็นของพยาน
ผูเชี่ยวชาญที่ทําเปนหนังสือ หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอโดยทําเปนคํารอง ใหศาลเรียกให
ผูเชี่ยวชาญทําความเห็นเพิ่มเติมเปนหนังสือหรือเรียกใหมาศาลเพื่ออธิบายดวยวาจา หรือใหแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญคนอื่นอีกได
วรรคสอง กําหนดใหกรณีที่ผูเชี่ยวชาญที่ศาลแตงตั้งตองแสดงความเห็น
ดวยวาจา หรือตองมาศาลเพื่ออธิบายดวยวาจา ใหนําบทบัญญัติใหป ระมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความแพงวาดวยการสืบพยานบุคคลมาใชบังคับโดยอนุโลม18
ดังนั้นการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีแพง เปนการคนหาความจริงในคดีโดย
กฎหมายไดกําหนดใหบุคคลตางๆ มีอํานาจในการแสวงหาขอเท็จจริง ไมวาจะเปน การตรวจสอบ
ข อ เท็ จ จริ ง ด ว ยตนเองของผู พิ พ ากษา การให คู ค วามมาเบิ ก ความที่ ศ าลด ว ยตนเอง การให
บุคคลภายนอกมาเบิกความในคดี และการใหมีผูชํานาญการดําเนินมาตรการแสวงหาขอเท็จจริง
2.2.1.3 สิทธิของคูความในกระบวนพิจารณา
สิทธิในการฟองคดีแพง
บุคคลมีสิทธินําคดีแพงขึ้นฟองตอศาลจะตองมีเหตุตามกฎหมายกําหนดไว 2
ประการ คือ
(1) มีการโตแยงสิทธิ หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทบ
กระเทือนหรือละเมิดตอสิทธิที่พึงมีพึงไดตามกฎหมายของบุคคลอื่น
(2) การตองใชสิทธิทางศาล หมายถึง กรณีที่กฎหมายกําหนดใหการกระทํา
บางอยางตองไดรับอนุญาตหรือไดรับการรับรองจากศาลกอน เชน การขอเปนผูจัดการมรดกของผูตาย การขอ
เปนผูปกครองของผูเยาว เปนตน กรณีเชนนี้ผูขอไมตองฟองใครเปนจําเลย เพียงแตยื่นคํารองขอตอศาล
เทานั้นและศาลจะนัดไตสวนคํารองของผูรอง จึงเรียกวาเปน "คดีไมมีขอพิพาท" สวนคดีที่มีการโตแยง
สิทธิและตองฟองบุคคลอื่นเปนจําเลยนั้นเรียกวา "คดีมีขอพิพาท"
18

เพิ่งอาง, น.60-61.
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ผูที่จะฟองคดีหรืออาจถูกฟองคดีได
(1) ตองเปนบุคคลซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได
(2) ตองเปนบุคคลผูมีความสามารถตามกฎหมาย
(3) ตองเปนผูม ีสวนไดเสียในคดีนนั้
สิ่งที่ไมมีสภาพเปนนิตบิ ุคคล เชน รัฐบาล กลุม หรือคณะบุคคล กองมรดก
หนวยราชการทีม่ ีฐานะเปนกอง สํานักสงฆ สุเหรา อําเภอ ชมรมเปนตน ซึง่ ไมมีกฎหมายรองรับใหมี
สถานะเปนนิติบุคคล ดังนั้น จึงไมอาจเปนโจทกฟองหรือถูกฟองเปนจําเลยได
เมื่อไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
ตองตรวจดูวาตนเปนจําเลยที่ถูกฟองหรือไม หากมิใชหรือจําเลยไมมีชื่อที่
อยูในภูมิลําเนาของตน ผูไดรับหมายดังกลาวตองรีบสงคืนหมายเรียกและสําเนาคําฟองตอศาลที่ระบุไว
โดยเร็วพรอมแจงเหตุดังกลาวดวย การยื่นคําใหการคดีทั่วไปจําเลยตองทําคําใหการเปนหนังสือยื่นตอ
ศาลภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง คดีมโนสาเรเมื่อศาลออกมายเรียกไป
ยังจําเลยใหมาศาลและจําเลยใหการในวันมาศาล คดีไมมีขอยุงยากศาลจะกําหนดระยะเวลาใหจําเลย
ยื่นคําใหการภายในวันใดวันหนึ่งตามที่ศาลจะเห็นสมควรกําหนดก็ได
การนั บ ระยะเวลายื่ น คํ า ให ก าร จะเริ่ ม นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ จํ า เลยได รั บ
หมายเรียกและสําเนาคําฟองหรือบุคคลอื่นที่อายุเกิน 20 ป ซึ่งอยูหรือทํางานในบานหรือที่ทํางาน
เดียวกับจําเลยรับหมายเรียกและสําเนาคําฟองแทนจําเลย แตหากเปนกรณีที่เจาหนาที่ศาลปดหมาย
หรือประกาศหนังสือพิมพ จําเลยมีสิทธิยื่นคําใหการภายใน 30 วัน นับแตวันปดหมายหรือวันประกาศ
การอุทธรณฎีกา
เมื่อศาลพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีแลว หากคูความประสงคจะอุทธรณฎีกาคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลตองยื่นอุทธรณฎีกาภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันอานคําพิพากษาหรือ
วันที่มีคําสั่ง เวนแตคดีที่ตองหามมิใหอุทธรณ ฎีกา
การบังคับคดี
การบังคับคดี หมายถึง วิธีการทีค่ ูความผูชนะคดีจะดําเนินการแกผูแพคดี
ใหไดผลตามคําพิพากษา โดยตองรองขอใหมีการบังคับคดีภายใน 10 ป นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งถึงที่สุด ขั้นตอนการบังคับคดีจะตองมีการสงคําบังคับใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษากอน หาก
ลูกหนี้ไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนดเจาหนี้ตามคําพิพากษาตองขอใหศาลออกหมายบังคับ
คดีเพื่อตั้งเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดี
ในการยึดทรัพยนั้นจะตองมีผูนํายึด เจาพนักงานจะไปยึดเองโดยพลการไมได
หากมีการนํายึดทรัพยผิดผูนํายึดเปนฝายตองรับผิดในการกระทําดังกลาว
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การขอทุเลาการบังคับคดี หรือวางหลักประกัน
ถาจําเลยแพคดีในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ เมื่อไดยื่นอุทธรณหรือฎีกา
จําเลยอาจยื่นคํารองขอทุเลาการบังคับคดีไวกอนได แตศาลอาจใหจําเลยวางเงินตามคําพิพากษาหรือ
หาหลักประกันมาวางประกันคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได19
ดัง นั้นสิท ธิของคูความในกระบวนพิจ ารณานั้น ไมวาจะเปนโจทกห รือ
จําเลยในคดีก็ตาม บุคคลดังกลาวมีสิทธิที่จะไดรับความยุติธรรมในระบบวิธีพิจารณา ซึ่งทั้งโจทกและ
จําเลยนั้นมีสิทธิเทาเทียมกันในการดําเนินคดีแพง แตอยางไรก็ตามทั้งโจทกและจําเลยจะตองดําเนิน
ตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว
2.2.1.4 การจัดทําสรุปขอเท็จจริง
ในกรณีที่ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีไดแลว ตุลาการเจาของสํานวนจะดําเนินการจัดทําบันทึกของ
ตุลาการเจาของสํานวน โดยบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนตองประกอบดวย
(1) สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากคําฟองและเอกสารอื่นๆ ของคูกรณี รวมทั้ง
พยานหลักฐานตางๆ ที่ปรากฏในสํานวนคดีเทาที่จะใหคูกรณีเขาใจได และสรุปคําขอของผูฟองคดี
(2) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ซึ่งประกอบดวยประเด็นเกี่ยวกับอํานาจศาล
ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟองคดีแพงและประเด็นที่เปนเนื้อหาของคดี
(3) ความเห็นของตุลาการเจาของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัย
และคําขอของผูฟองคดี
ดั ง นั้ น การสรุ ป ข อ เท็ จ จริ ง นั้ น ศาลจะต องพิ จ ารณาจากข อ เท็ จ จริ ง
พยานหลักฐานตางๆ ที่ปรากฏในคดีเปนสิ่งสําคัญอันนําไปสูการวินิจฉัยเพื่อใหเกิดความยุติธรรมมากที่สุด
2.2.2 การดําเนินคดีแพงในชั้นศาลนั่งพิจารณาคดี
เมื่อศาลไดป ฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีก ารที่ก ฎหมายใหอํานาจในชั้นกอนการนั่ง
พิจารณาคดีของศาลแลว สํานวนคดีดังกลาวก็จะเขาสูการพิจารณาคดีของศาลในชั้นพิจารณาคดี โดย
เริ่มตั้งแตสืบพยานหลักฐานตามหนาที่ภาระการนําสืบที่ศาลกําหนดไวในชั้นการชี้สองสถานกอนการ
นั่งพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลวินิจฉัยและมีคําสั่งคําพิพากษาตามรูปคดี ตลอดจนการบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลวแตกรณี ปรากฏดังรายละเอียดตอไปนี้
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id=231057.

ไมปรากฏผูแตง, สืบคนเมื่อวันที่ 27/7/2257, http://www.oknation.net/blog/print.php?
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2.2.2.1 การนั่งพิจารณาคดี
การนั่งพิจารณาคดีแพงจะตองกระทําในศาลตอหนาคูความโดยเปดเผย
แตถาคูกรณีฝายใดฝาฝนขอกําหนดของศาลตามที่กําหนดไว เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณ
ศาล และศาลไดมีคําสั่งใหคูกรณีฝายนั้นออกไปเสียจากบริเวณศาล ศาลจะนั่งพิจารณาคดีตอไปลับ
หลังคูกรณีฝายนั้นก็ได ทั้งนี้เพราะมีความจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อ
คุมครองประโยชนสาธารณะ
2.2.2.2 กระบวนพิจารณา
คดีความทุกประเภทจะถูกขับเคลื่อนไปดวยการกระทําในคดีที่เ รียกวา
“กระบวนพิจารณา” (prozesshandlung) โดยเมื่อเปรียบกับคดีอาญานั้น คดีอาญาเกิดขึ้นตั้งแตชั้น
เจาพนัก งาน ดัง นั้นกระบวนพิจ ารณาจึง เริ่ ม ตั้ง แตชั้ นเจาพนั ก งาน เชน การรองทุก ข เ ปนการที่
ผูเสียหายไดดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีความผิดอันยอมความได เพื่อใหพนักงานสอบสวนยกขึ้นวา
กลาวสวนคดีแพงนั้นเริ่มตัง้ แตมีการฟองหรือรองขอ ดังนั้นกระบวนพิจารณาคดีแพงจึงเริ่มแตการยื่น
ฟองหรือยื่นคําขอ20
(1) นิติสัมพันธของกระบวนพิจารณา21
กระบวนพิจารณาคดีแพงมีจุดเริ่มตนโดยการยื่นฟองคดีหรือรองขอตอศาล
และไปสิ้นสุดที่ก ารวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ซึ่งในระหวางนั้นอาจมีเ หตุการณตางๆ ที่ทําใหกระบวน
พิจารณาตองสิ้นสุดลงกอนที่ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาด ในชวงระหวางระยะเวลาดังกลาวไดกอใหเกิดผล
ผูกพันทางกฎหมายระหวางคูความ ซึ่งเรียกวา “ความสัมพันธทางคดี” (li lien d’instance) ซึ่งเปน
คนละสวนกับ ความสัม พัน ธท างกฎหมายซึ่ง เปนที่มาของคดี และความสัมพันธทางคดีดังกลาวยัง
กอใหเกิดสิทธิและหนาที่หรือภาระผูกพันระหวางผูพิพากษากับคูความและระหวางคูความดวยกันอีก
ดวย เชน คูความแตละฝายมีสิทธิไดรับสําเนาเอกสารจากอีกฝายหนึ่ง สิทธิในการตอสูคดี สิทธิในการ
โตแยงคัดคาน สิทธิในการที่จะชี้แจงดวยวาจา เปนตน สวนผูพิพากษามีหนาที่พิพากษาชี้ขาดปญหา
ของคดี

20

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคการดําเนินคดี, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร :
วิญูชน, 2552), น.186-196.
21
Walther J. Habscheil, Droti judiciaire prive Suisse, Geneve, pp. 6-9 อางใน
วรรณชัย บุญบํารุง, ธนกร วรปรัชญากูล และสิริพันธ พลรบ, หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง, เลมที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2548), น.61.
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ในบางครั้งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนจึงเปนเพียงขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนพิจ ารณา เนื่องจากคูความอาจใชสิท ธิโตแยง คัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
เพื่อใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่แตกตางออกไปซึ่งไดแก การอุทธรณฎีกา การขอใหพิจารณาคดีใหม
เปนตน
นิติสัมพันธตามกฎหมายสารบัญญัติ (droit materiel) กอใหเกิดหนี้ (obligations)
ที่ลูก หนี้จ ะตองปฏิบัติตาม แตนิติสัมพันธที่เ กิดขึ้นจากกระบวนพิจารณากลับมีลักษณะที่แตกตาง
ออกไป กลาวคือ โดยหลักแลวคูความไมมีหนาที่หรือหนี้ที่จะตองปฏิบัติตาม จึงไมอาจถูกบังคับใหตอง
ดําเนินการใดๆ กรณีเ ปนเพียงวาหากคูความนิ่งเฉยแลวก็อาจจะตองเสี่ยงตอการเสียประโยชน
โดยเฉพาะการแพคดี ผลประโยชนสวนตัวของคูความจึงมีผ ลบังคับใหคูความตองดําเนินการ ดวย
เหตุผลดังกลาว คูความจึงมีเพียง “ภาระ” (une charge) ที่จะตองดําเนินการแตไมใชมี “หนี้หรือ
หนาที่ตามกฎหมาย” (une obligation juridique) ที่จะตองดําเนินการแตเมื่อคูความจะดําเนิน
กระบวนพิจารณา คูความตองกระทําดวยความซื่อสัตยปราศจากการหลอกลวง การทําใหหลงผิดหรือ
การใชสิทธิโดยไมสุจริต หรือกลาวโดยรวมคือจะตองกระทําโดยเจตนาสุจริต (bonne foi) ดวยเหตุ
ดังกลาว การโกหกในกระบวนการยุติธรรม (le monsonge en justice) จึงเปนสิ่งตองหาม
สรุปไดวา นิติสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางคูความเปนนิติสัมพันธตามกฎหมาย
มหาชน อันมีที่มาตางหากจากเจตนาของคูความ โดยผูกพันทั้งคูความในคดีและศาลในฐานะตัวแทน
ของรัฐ ซึ่งความสัมพันธนี้ครอบคลุมเรื่องหนาที่ของศาลและภาระของคูความ
(2) ความหมายของกระบวนพิจารณา
คําวา “กระบวนพิจารณา” (process) ในภาษาละติน คือ “procedure” แปลวา
“เคลื่อนที่ไปขางหนา” (advancer) นั้นหมายถึง การกระทําหรือการดําเนินการทุกอยางของคูความ
และศาล โดยกระบวนพิจารณาเริ่มตนโดยการยื่นคําฟองหรือคํารองขอตอศาลและสิ้นสุดลงดวยคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาล แตในการดําเนินกระบวนพิจารณา ตัวผูถือสิทธิในกระบวนพิจารณานั้น
คือ คูความและศาลจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมาย ดวยเหตุผลดัง กลาวแตละกระบวน
พิจารณาจึงกอใหเกิดนิติสัมพันธตามกฎหมายมหาชน
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา 1 (7) ได นิ ย าม
ความหมายของกระบวนพิจารณาไววา “การกระทําใดๆ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้อัน
เกี่ยวดวยคดีซึ่งไดกระทําไปโดยคูความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตามคําสั่งของศาลไมวาการนั้นจะ
เปนโดยคูความฝายใดทําตอศาลหรือคูความอีกฝายหนึ่ง หรือศาลทําตอคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุก
ฝาย และรวมถึงการสงคําคูความและเอกสารอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี”้
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จากบทบัญญัติขางตนเห็นไดวา การกระทํา (Handlung) ที่จะเปนกระบวน
พิจารณา (Prozesshandlung) นั้นจะตองเปนการกระทําในคดีอันเกี่ยวดวยคดี และผูกระทําหรือผูที่ดําเนิน
กระบวนพิจารณานั้นอาจเปนคูความหรือศาลก็ได และการกระทําในคดีอันเกี่ยวดวยคดีนั้นยังหมาย
รวมถึงการสงคําคูความและเอกสารอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้
ดั ง นั้ น กระบวนพิ จ ารณา คื อ การกระทํ า ของคู ค วามในคดี ที่ ดํ า เนิ น
กระบวนการใดๆ ในศาลอันเกี่ยวกับคดี ซึ่งกระบวนการที่ดําเนินนั้นจะตองอยูภายใตกรอบที่กฎหมาย
กําหนดไว คูความจะดําเนินกระบวนการใดๆ นอกจากที่กฎหมายกําหนดไวไมได
(3) ประเภทกระบวนพิจารณา22
ผูดําเนินกระบวนพิจ ารณาในคดีแพง มีศาลและคูความ ดังนั้นกระบวน
พิจ ารณาจึง แยกเปนกระบวนการพิจ ารณาของศาลและกระบวนการพิจ ารณาของคูค วามซึ่ง มี
หลักเกณฑดังนี้
1. กระบวนพิจารณาของศาล (prozesshandlung des gerichts) ที่สําคัญ ไดแก
คําสั่งที่เปนมาตรการ คําสั่งชี้ขาดและคําพิพากษา
คําสั่งที่เ ปนมาตรการนั้น ในระหวางพิจ ารณาศาลอาจจําเปนตองออก
คําสั่งวินิจฉัยคํารองหรือคําขอดวยวาจาหรือเปนหนังสือของคูความ เชน คําสั่งเลื่อนคดี เปนตน โดย
คําสั่งที่เปนมาตรการไมมีรูปแบบ ศาลอาจจดคําสั่งในรายงานพิสดารของศาลก็ได แตถาหากเปนเรื่อง
ประเด็นแหงคดีแลว ศาลตองวินิจฉัยชี้ขาดโดยทําเปนคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด กลาวคือ ในคดีมีขอ
พิพาทจะวินิจฉัยชี้ขาดโดยทําเปนคําพิพากษา สวนในคดีไมมีขอพิพาทศาลก็จะวินิจฉัยชี้ขาดเปนคําสั่ง
ชี้ขาด นอกจากนี้ศาลอาจมีคําสั่งใหจําหนายคดีเสียจากสารบบความโดยไมมีการวินิจฉัยในประเด็น
แหงคดีก็ได
กระบวนพิจารณาของศาลที่สงผลตอคดีโดยตรงคือ กระบวนพิจารณาของ
ศาลที่จะทําใหคดีนั้นจบสิ้นลงอยางใดอยางหนึ่งในที่สุด เปนกระบวนพิจารณาของศาลที่ตอบสนองตอ
คดีโดยตรงและเปนกระบวนพิจารณาที่ทําใหคดีนั้นสามารถดําเนินการตอไปได กระบวนพิจารณาของ
ศาลที่เปนการรวบรวมไวซึ่งสิ่งตางๆ ในคดี เชน การตรวจสอบขอเท็จจริงของศาล การสืบพยานตางก็
เปนกระบวนพิจารณาของศาล
กระบวนพิจารณาของศาลที่สงผลตอคดีโดยออม คือ กระบวนพิจารณา
ของศาลที่เปนมาตรการในการขับเคลื่อนใหคดีห นึ่งคดีใดนั้ นสามารถดําเนินตอไปไดตามปกติ เชน
คําสั่งเกี่ยวกับการกําหนดวันพิจารณา การออกหมายเรียก การกําหนดระยะเวลา เปนตน
22

คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 20, น.187-193.
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2. กระบวนพิจารณาของคูความ (prozesshandlung der parteien) แมกระบวน
พิจ ารณาเปนเรื่องของการกระทํา แตก ระบวนพิจารณาของคูความไมไดขึ้นอยูกับบทบัญญั ติของ
กฎหมายวาดวยการแสดงเจตนาแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กระบวนพิจารณาของคูความ
จึงไมอาจบอกลางได และกระบวนพิจารณาของคูความจะมีเงื่อนไขใดๆ ไมไดดวยเพราะกระบวน
พิจารณาตองการความแนนอน ดังนั้นหากกระบวนพิจารณาของคูความใดไดกระทําโดยมีเงื่อนไขแลว
ศาลยอมจะรับกระบวนพิจารณานั้นไวดําเนินการตอไปไมได
กระบวนพิจ ารณาของคูความจะมีความสมบูร ณห รือไมยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถเปนคูความ ความสามารถดําเนินคดี และการมอบอํานาจเต็มใหทําการแทนในคดี
กระบวนพิจ ารณาที่เปนการรองขอ คือ กระบวนพิจ ารณาที่ขอใหศาล
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คูความตองการ โดยศาลตองพิจารณากอนวาสมควรที่จะใหเปนไป
ตามที่ขอมาหรือไม ในการพิจ ารณาเกี่ยวกับ กระบวนพิจ ารณาที่เ ปนการรองขอนั้น ศาลจะตอง
พิจ ารณาเปนขั้นตอนคือ ศาลตองพิจ ารณาในเบื้องตนกอนวาในกรณี นั้นคูความดําเนินกระบวน
พิจารณานั้นไดหรือไม กลาวคือ ตองพิจารณาในเรื่องอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาของคูความกอน
และเมื่อศาลเห็นวาคูความมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาแลว ศาลก็ตองพิจารณาตอไปวากระบวน
พิจารณาของคูความฟงขึ้นหรือไม กลาวอีกนัยหนึ่ง ศาลตองพิจารณาในเรื่องการฟงขึ้นของกระบวน
พิจารณา โดยตัวอยางของกระบวนพิจารณาที่เปนการรองขอ ไดแก การรองขอตางๆ ของคูความ เชน
คําฟอง การกลาวอางขอเท็จจริง การนําสืบพยาน เปนตน
กระบวนพิจารณาที่เปนการบอกกลาว คือ กระบวนพิจารณาที่เปนเพียง
การบอกกลาวใหศาลทราบความประสงคของคูความและเมื่อคูความไดบอกกลาวไปยังศาลแลว ศาลก็
ตองอนุญาตใหเปนไปตามที่คูความไดแสดงความประสงคนั้นไว 23 กลาวอีก นัยหนึ่งไดวา กระบวน
พิจารณาที่เปนการบอกกลาวนั้นเปนกระบวนพิจ ารณาที่จะเกิดผลโดยตรงของกระบวนพิจารณา
นั้นเองซึ่งปราศจากการวินิจฉัยใดๆ ของศาล
ดังนั้น กระบวนพิจารณานั้นไมวาจะสงผลตอคดีในทางตรงหรือทางออมก็
ตาม แตกระบวนพิจารณานั้นเปนสิ่งสําคัญซึ่งจะนําไปสูการพิพากษาตัดสินคดีของศาล
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2.2.3 คําพิพากษาหรือคําสั่งชีข้ าดคดี
คําพิพากษามีความมีความศัก ดิ์สิทธิ์ไมอาจแกไขได โดยหลัก กฎหมายนี้เ ปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปของประเทศตางๆ ทั้งประเทศระบบประมวลกฎหมายและระบบจารีตประเพณี
2.2.3.1 หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา
หลักความศักดิ์สิทธิแหงคําพิพากษา (res judicata) ถือไดวาเปนหลักเกณฑที่มี
ความสําคัญ ที่สุดประการหนึ่ง ของกฎหมายวิธีพิจ ารณาความ เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่ง ชี้ขาดขอ
พิพาทแหงคดีอันเปนยุติแลวก็ควรที่คูความและประชาชนจะตองยอมรับนับถือและมีความเคารพใน
เหตุผล และผลแหงคําตัดสินนั้นควรไดรับความเลื่อมใสและศรัทธาจากผูใชกฎหมายและประชาชน
หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) เกิดจากแนวคิดที่วา
คําพิพากษาของศาลของพระมหากษัตริย (king’s court) มีความศักดิ์สิทธิ์และตองยอมรับและเปน
ที่สุด ดังนั้นจึงไมส ามารถพิสูจ นเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นได ซึ่งทุก คนตองผูกพันและปฏิเสธไมได
ขอความทุกอยางที่ถูกบันทึกไวในคําพิพากษายอมมีผลเปนคําพิพากษาและตองรับฟงเปนยุติ ตอมา
หลักการนี้ไดขยายไปถึงของศาลศาสนาและศาลอื่นๆ ดวย ความมีผลเด็ดขาดที่โตเถียงไมไดของคํา
พิพากษานี้ไดรับการยืนยันตลอดมาจนถึงปจจุบัน24
อยางไรก็ตาม หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) นี้ไดมีการผอน
คลายลง โดยในสมัยของโคก25 เหตุผลที่สนับสนุนความเด็ดขาดและไมอาจโตแยงไดของคําพิพากษานี้
แตกตางไปจากเหตุผลในศตวรรษที่ 12 ในคดี hynde’s Case ซึ่งตัดสินใน ค.ศ. 1591 โดยใหเหตุผลวาเพื่อ
หลีกเลี่ยงความไมมีที่สิ้นสุดของการโตเ ถียง แตในระยะตอมามีนักกฎหมายเห็นกันวาคําพิพากษา
นาจะเปนคํา ตัดสินขอโต เ ถียงที่ดีที่สุ ด และเปน ที่ยุติไดซึ่ง เหตุผ ลอยางหลัง นาจะเหมาะสมและ
สอดคลองกับความคิดสมัยใหมอันเกี่ยวกับการพิจารณาคดีมากกวา โดยถือวาแนวความคิดหลักความ
ศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) นีถ้ ูกสรางขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับหลักเหตุผลของความ
ยุติธรรม ความเหมาะสมกับความจําเปนในทางปฏิบัติและความสงบเรียบรอยของสาธารณะในทาง
รัฐศาสโนบาย (public policy) ก็เพื่อประโยชนของคูความ การประหยัดเวลาในทางคดีความและเพื่อ
ประโยชนเรียบรอยของกระบวนการยุติธรรม (judicial orderlity)
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กิตติพงษ จิตสวางโศภิต, “ผลผูกพันคําพิพากษาในคดีแพง : กรณีศึกษาประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 145,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), น.11.
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จากเหตุผลของหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) ถือวาคํา
พิพากษานาจะเปนคําตัดสิน ที่ดีที่สุดและเปนขอยุติไดนี้ ทําใหเ ห็นกั นวาโดยหลัก ทั่วไปเมื่อมีคํ า
พิพากษา อยางไรแลวก็ควรจะยุติได ไมควรจะใหมีการอุทธรณฎีกาอีกตอไป เวนแตเฉพาะกรณีที่เกิด
ขอผิดพลาดจริงๆ เทานั้น เพื่อที่จะทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกเคารพตอคําพิพากษา ไมอุทธรณ ฎีกา
อยางไรเหตุผลหรืออาศัยอุทธรณ ฎีกาเปนการประวิงคดี เพื่อหนวงเหนี่ยวการบังคับคดีใหชาลงแตคํา
พิพากษาของศาลชั้นตนอาจมีความบกพรองหรือความไมถูกตองได จึงควรที่จะมีการตรวจสอบโดย
ศาลสูงกอนจึงจะเปนที่สุด หลักความเปนที่สุดแหงคําพิพากษา (res judicata) ปจจุบันจึงใชในลักษณะที่
เกี่ยวกับการหามดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําหรือหามฟองซ้ําในคดีที่ศาลไดมีคําพิพากษาแลว
หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) ตรงกับหลักในเรื่อง
กฎหมายปดปากโดยคําพิพากษา (estoppel by record) ซึ่งสหรัฐอเมริการับมาจากกฎหมายคอม
มอนลอวของอังกฤษ หลักสําคัญก็คือการหามไมใหเถียงผลของคําพิพากษาซึ่งไดวินิจฉัยไวแลว และคํา
พิพากษามีผ ลเปนการปดปากไมใหคูความใดเถียงเปนอยางอื่นไดเ ฉพาะคําพิพากษา ซึ่ง ไดมีก าร
วินิจฉัยไวในประเด็นที่ตรงกันกับในประเด็นที่กลาวอางในคดีหลัง ในประเทศสหรัฐอเมริกาในบาง
ตําราระบุวา หลักกฎหมายปดปากโดยคําพิพากษานี้ เรียกอีกอยางหนึ่งตามหลักกฎหมายอเมริกันวา
res judicata โดยผูเรียบเรียงบทรวมกฎหมายของอเมริกา (restatement of judgment) ไดนําหลัก
estoppel มาบัญญัติไวในทฤษฎีที่เรียกวา res judicata ดวย
ทั้งนี้ หลัก กฎหมายปดปากเปนหลัก กฎหมายของประเทศอัง กฤษ โดย
หลักกฎหมายปดปากประเภทแรกที่เกิดขึ้น คือ หลักกฎหมายปดปากโดยคําพิพากษา ตอมาจึงเกิด
หลักกฎหมายปดปากโดยเอกสาร หลักกฎหมายปดปากโดยขอเท็จจริงและหลักกฎหมายปดปากโดย
การกระทําตามลําดับ หลักกฎหมายปดปากโดยคําพิพากษา (estoppel by record) นั้นเกิดจาก
ขอเท็จจริงที่วาขอความในคําพิพากษาของศาลพระมหากษัตริยมีความศักดิ์สิทธิ์และตองยอมรับเปน
ยุติ ไมสามารถพิสูจนเปนอยางอื่นได ในปจจุบันนี้ศาลของประเทศอังกฤษไดขยายหลักนี้กวางออกไป
อีก ถึง แมศาลเพียงอานคําตัดสินชี้ขาดแตยัง มิไดทําคําพิพากษาอยางเปนทางการ คําตัดสินนั้นก็
กอใหเกิดเปนกฎหมายปดปากได กลาวคือ ในคดี Jowett V. Earl of Bradford คดีนี้ผูพิพากษาได
อานคําตัดสินโดยยอใหคูความฟงโดยปากเปลาแลว คําตัดสินโดยปากเปลานี้มีผลใชไดและกอใหเกิด
กฎหมายปดปากขึ้น ซึ่งจะเปนการกีดกันหรือหามมิใหคูความนั้นๆ ฟองรองใหมในประเด็นที่ศาลได
พิจารณาตัดสินแลว

23
กฎหมายของประเทศอังกฤษ26 ไดแบงคําพิพากษาออกเปน 2 ประเภท
คือ judgement in rem กับ judgement in personam
1. judgement in rem คือ คําพิพากษาที่เปนการกําหนดสิทธิหรือสถานะของ
บุคคลที่มีตอบุคคลทั่วไป ซึ่งทําใหเกิดผลขึ้นวา judgement in rem นี้กอใหเกิดเปนกฎหมายปดปากซึ่ง
สามารถอางตอบุคคลทุกคนได ไมใชเฉพาะระหวางคูความเทานั้นและกรณีที่ถือวาเปน judgement in rem
ก็คือ คําพิพากษาที่ใหบุคคลลมละลาย คําพิพากษาใหหยาขาดจากการสมรสหรือแสดงวาการสมรส
เปนโมฆะหรือคําพิพากษาเรื่องผูจัดการมรดก เปนตน เหตุผลที่จะอางเปนกฎหมายปดปากไดนั้น
จะตองเปนคําชี้ขาดโดยตรงของศาลเทานั้น ซึ่งจะทําใหมีผลผูกมัดคูความดวยกันหรือระหวางคูความ
กับบุคคลภายนอกและรวมทั้งระหวางบุคคลภายนอกดวยกัน
2. judgement in personam หมายถึง กรณีอื่นๆ ที่มิใช judgement in rem
และจะผูกมัดเฉพาะคูความและผูสืบสิทธิของคูความนั้นๆ เทานั้น ไมผูกพันบุคคลภายนอก นอกจากนี้
คูความและผูสืบสิทธิของคูความนั้นจะถูกปดปากไมใหปฏิเสธ ไมเพียงแตในเรื่องที่ถูกกอหรือตัง้ ขึน้ โดย
คําพิพากษาหรือในเรื่องที่ศาลไดชี้ขาดเทานั้นแตยังคงถูกปดปากรวมไว รวมถึงเหตุผลที่คําพิพากษา
นั้นไดมีขึ้นดวย
ในการพิ จารณาคดี แพ งของประเทศอั งกฤษ หลั กกฎหมายป ดปาก (issue
esstoppel) นี้ยังแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. หลักกฎหมายปดปากโดยเหตุแหงการฟองรองคดี เปนกรณีที่เกิดจากคํา
ตัดสินชี้ขาดของศาลซึ่งตั้งอยูบนฐานของเหตุแหงการฟองคดีทั้งหลายและเหตุแหงการฟองรองคดีเดียวกันนี้
ไดนําไปใชในการที่จะพิจารณาวาคําพิพากษาถึงที่สุดระหวางคูความเดียวกันหรือผูสืบสิทธิของคูความนัน้ ๆ
ฟงขึ้นหรือไม สําหรับการฟองรองคดีในฐานะเดียวกัน เพราะฉะนั้นหากคูความฝายใดไดฟองคูความอีกฝาย
หนึ่งโดยเหตุพิเศษและศาลไดมีคําพิพากษายืนตามนั้นแลว ก็ไดมีหลักวาคูความฝายที่ไดฟองรองนั้นไม
สามารถฟองคูความเดียวกันอีก โดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน เชน ในคดี Conquer V. Boot ซึ่งศาลได
พิพากษาใหจําเลยใชคาเสียหายใหโจทกก็เนื่องจากจําเลยเปนฝายผิดสัญญาการสรางบานใหโจทก
ฉะนั้นโจทกยอมจะไมสามารถเรียกรองคาเสียหายสําหรับความเสียหายที่ไดเกิดขึ้นในภายหลังอันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นจากจําเลยไดอีก
2. หลักกฎหมายปดปากโดยประเด็นแหงคดี ในกรณีนี้ถือวาเปนการขยาย
ขอบเขตในการใชกฎหมายจากกรณีแรก ซึ่งไดกลาวกันวาในเหตุการณฟองรองแตละเหตุนั้นมีประเด็น
มากมายหลายประเด็น หลักในขอนี้ก็เปนสวนยอยหรือกิ่งกานสาขาของกฎหมาย ซึ่งไดพัฒนาขึ้นโดย
ศาลและมีคดีสําคัญ ไดแก คดี Mill V. Cooper ซึ่งศาลไดอธิบายไววา คูความในกระบวนพิจารณาคดีแพงไม
26
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สามารถกระทําตอคูความอีกฝายหนึ่งในการกลาวอางวา ไมวาจะเปนขอเท็จจริงหรือผลทางกฎหมาย
อันเนื่องมาจากขอเท็จจริงนั้นๆ ในเรื่องความถูกตองหรือไมถูกตอง ซึ่งเปนสาระสําคัญในเหตุแหงการ
ฟองรองคดีหรือในขอตอสูคดี ถาหากขอกลาวอางเชนเดียวกันนั้นเปนสาระสําคัญอันเปนเหตุแหงการ
ฟองรองคดีกอนหรือเปนขอตอสูในกระบวนพิจ ารณาคดีแพง ในคดีกอนระหวางคูความและศาล
เดียวกัน ซึ่งในคดีนั้นตองมีเหตุแหงการฟองรองหรือมูลอันเปนรากฐานแหงสิทธิในการฟองรองหรือขอ
ตอสูอยางเดียวกัน ในสวนนี้หากเทียบกับบทกฎหมายไทยจะตรงกับเรื่องการฟองซ้ําซึ่งในคดีกอนกับ
คดีนี้เปนกรณีที่มีประเด็นอยางเดียวกันหรือสืบเนื่องกัน27
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หลักความเปนที่สุดแหงคําพิพากษา (res judicata) ได
มีผูเรียบเรียงนําหลัก estoppel มาบัญญัติไวในรวมกับหลักความเปนที่สุดแหงคําพิพากษา (res judicata) ซึ่ง
มีวัตถุประสงคที่จะหามคูกรณีนําสืบพยานหลักฐานบางอยาง28
คดีสําคัญในหลัก res judicata ไดแกคดี Cromwell V. County of Sca ซึ่ง
วินิจฉัยโดยศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1876 เมื่อโจทกฟองเพื่อเรียกรองดอกผลจํานวนหนึ่ง
จากทรัพยสิน ซึ่งจําเลยตองชําระใหแกโจทก โจทกอางวาเปนผูครอบครองบัตรปนผลโดยชอบและ
ไดรับมาโดยสุจริตกอนบรรลุนิติภาวะ จําเลยโตแยงวาบัตรปนผลนั้นตกอยูในมือโจทกโดยไมชอบ ทั้งนี้
เพราะวามีผูห ลอกล อหรือฉอโกงใหจําเลยสง มอบใหและตอมาไดม าตกอยูกับ โจทก ศาลชั้นต น
พิพากษาใหยกฟองและศาลฎีกาพิพากษายืนโดยกลาววาพยานหลักฐานเปนที่นาเชื่อถือวาบัตรปนผล
นั้นตกอยูในมือของโจทกโดยไมชอบและโจทกมิไดชําระราคาบัตรปนผล ตอมาโจทกไดนําคดีมาฟอง
อีกโดยเรียกชําระเงินปนผลและดอกเบี้ยในลักษณะอยางอื่น จําเลยไดยกเอาคําพิพากษาในคดีกอนขึ้น
อางวาปดปากโจทก ศาลฎีก าพิพากษาคดีห ลัง วาโจทกไมถูก ปดปากที่จ ะนําคดีม าฟองและและ
พิพากษาใหโจทกชนะคดี คดีนี้มีขอสังเกตวาประเด็นที่วาโจทกไดชําระเงินหรือไมเปนประเด็นที่โตแยง
กันในคดีแรก คดีแรกโตแยงวาจําเลยตองรับผิดตามบัตรปนผลหรือไมเทานั้น ฉะนั้นในคดีหลังกับคดี
แรกจึงมีประเด็นที่ตางกัน ถึงแมวาจะมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันแตมิไดมีการฟองรองกันตามประเด็นทีไ่ ด
กลาวไวในเรื่องแรก
นอกจากนี้หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) มิไดมีอยูเฉพาะ
ปญหาขอเท็จจริงเทานั้น แตอาจนําไปใชในปญหาขอกฎหมายบางเรื่องไดดวย เพียงแตขอบเขตของ
การนําไปใชในปญหาขอกฎหมายนั้นมีจํากัด ในเรื่องนี้ทานผูพิพากษาซูทเธอรแลนด (sutherland) ได
วางหลักไวในคดี United States V. Moser วาขอที่ไดมีการกลาวกันเสมอวาหลักความศักดิ์สิทธิ์แหง
27

วีระชัย เหลือง, “การเพิกถอนคําพิพากษาโดยศาลที่มีคําพิพากษา,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2555), น.9.
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คําพิพากษา (res judicata) ไมนํามาใชในปญหาขอกฎหมายนั้น ถาจะมองกันแลวก็เปนความจริง
ยกตัวอยางเชน ถาในคดีกอนศาลไดพิจารณาพิพากษาคดีไปตามหลักกฎหมายหลักใดหลักหนึ่งแลว
คูความในคดีหลังจะไมถูกปดปากที่จะโตแยงวาหลักกฎหมายเชนวานั้นไมไดมีอยูจริงหรือถึงมีอยูก็เปน
ประการอื่นซึ่งเทากับเปนการสนับสนุนขอที่วา หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata)
ไมนํามาใชกับขอกฎหมาย แตอยางไรก็ตามประเด็นเรื่องสิทธิซึ่งเปนปญหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดี
กอนยอมปดปากไมใหโตแยงเปนอยางอื่นในคดีหลัง แมวาความจริงแลวปญหาหรือสิทธินั้นเกิดจาก
การปรับหลักกฎหมายใชอยางผิดพลาด ซึ่งจะถือวาเปนเรื่องขอเท็จจริงเสียเลยทีเดียวก็คงไมได เพราะ
เปนขอเท็จจริงที่มีสวนเกี่ยวของหรือเนื่องมาจากขอกฎหมายดวย ฉะนั้ นจึงกลาวไดวา หลักความ
ศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) นํามาใชกับปญหาขอกฎหมายดวยในบางกรณีเทานั้น
ทั้งนี้หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) มีแนวคิดพื้นฐานวาคํา
พิพากษาของศาลเปนการชี้ขาดตัดสินเมื่อคดีเ สร็จ การพิจ ารณา แตมิไดห มายความวากระบวน
พิจารณาใดๆ ในคดีนั้นจะสิ้นสุดตามหลักสากลโดยหลักการดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้นดวยวัตถุประสงค
2 ประการคือ
1. ใหขยายเนื้อหาของคดีและการสืบพยานแกคูความตางๆ เทาที่จะเปนไปได
2. ใหมีการสิ้นสุดการพิจารณาโดยเร็วและประหยัด
จากการพัฒนาดังกลาวทําใหผอนคลายหลักที่มาแตเดิมลงโดยยอมใหมี
การแกไขในประเด็นแหงคดีกอนมีการพิจารณาและกระบวนพิจารณาภายหลังมีคําพิพากษาของศาล
คือใหโอกาสที่จะมีการพิจารณาคดีใหมโดยพยานหลักฐานใหม แตมีขอจํากัดอยางมาก29
ประเทศไทย หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา (res judicata) ปรากฏ
ครั้ง แรกในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง โดยในศิล าจารึก มีก ารกลาวถึง การทูล เกลาถวายฎีก าแก
พระมหากษัตริย30 แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงความศัก ดิ์สิท ธิ์ของคําพิพากษามีท างเดียว คือ การ
ทูลเกลาถวายฎีกาเพื่อใหผลของคําพิพากษาเดิมหมดสิ้นสภาพบังคับไป

29

เพิ่งอาง, น.11.
ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง มีขอความเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววา “ปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว
หั้น ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมือง มีถอยมีความเจ็บทองของใจ มันจะกลาวเถิ่ง เจาเถิ่งขุนบไร ไปลั่นกระดิง่
อันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียก เมื่อสวนความถามแกมันดวยชื่อ ไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึง
ชม”
30
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ในสมัยของพระเจามัง ราย กษัตริยแหงอาณาจัก รลานนา อันเปนพระ
สหายกับพอขุนรามคําแหงมีการบัญญัติหลักกฎหมายเอาไววา “ถอยคําทั้งหลายอันไดพรอมเพรียงกัน
ตัดสินตามธรรมโบราณแลว ไมควรใหผูใดเพิกถอน คดีที่พิพากษาไมถูกตอง สมควรเพิกถอนเสีย มี 8
ประการ คือ (1) ตัดสินโดยใชอํานาจอาชญาขมเหง (2) ตัดสินเพื่อเบียดเบียนเอาตัวลูกเมียทาน (3)
ตัดสินโดยผูหญิง (4) ตัดสินในเวลากลางคืน (5) ตัดสินที่บานของผูตัดสิน (6) ตัดสินในที่รโหฐาน (7)
ตัดสินโดยผูที่เปนศัตรูกับคูความ (8) ตัดสินโดยนายของคูความฝายใดฝายหนึ่ง”
สวนกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในกฎหมายตราสามดวงก็มีการบัญญัติ
ถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษาเชนกัน โดยในกฎหมายอาญาหลวง บทที่ 127 หามมิใหกลาว
อางคําพิพากษาที่ชอบดวยกฎหมายแลววา คําพิพากษามิชอบ มิเชนนั้นจะตองไดรับโทษ, กฎหมาย
ลักษณะรับฟอง บทที่ 7 หามมิใหมีการฟองรองเรื่องเดียวกันอีก มิเชนนั้น ใหปรับและพิจารณาเฉพาะ
คดีแรก
จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรเกี่ยวกับหลักความศักดิ์สิทธิ์
แหงคําพิพากษา มีการบัญญัติหลักการในพระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความแพง ร.ศ. 115 เกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาววาคดีใดที่มีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแลว หรือมีการยอมความกันแลว หามมิใหมีการ
รื้อรองฟองกันอีก31 ซึ่งหลักการนี้ไดถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย
ตลอดมาจนถึงปจจุบัน
2.2.3.2 การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี
การที่ศาลจะทํ าคําพิ พากษาหรื อคําสั่ งชี้ ขาดตั ดสิ นคดี ที่พิ พาทนั้ น จะต อง
ดําเนินการตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 140
1. เขตอํานาจศาลและอํานาจผูพิพากษาของศาลที่ทําคําพิพากษาหรือ
คําสั่งนั้นจะตองครบถวนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยเขตอํานาจศาลและอํานาจผูพิพากษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2. จะต อ งบั ง คั บ ตามความเห็ น ฝ า ยข า งมาก และผู พิ พ ากษาที่ ทํ า คํ า
พิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองไมเ ปนผูที่ถูก คัดคาน 32 ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองทําโดยผู
31

พระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความแพง รศ. 115 มาตรา 6 “คดีอันใดซึ่งศาลหนึ่งศาลใด มี
อํานาจอันสมควรไดพิจารณา แลพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลวก็ดี ฤาคูความไดยินยอมกันในระหวาง
เปรียบเทียบแลวก็ดี ผูหนึ่งผูใดจะเอาคดีนั้น มารื้อรองฟองขึ้นอีก หามมิใหศาลรับไวพิจารณา เวนแต
เปนการอุทธรณตามกฎหมาย”
32
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 13 อางโดย พิพัฒน จักรางกูร, คําอธิบาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ภาค 1), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2543), น.505.
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พิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก คือ ในศาล
ชั้นตนหรือศาลอุทธรณตองไมนอยกวา 2 คน และในศาลฎีกาตองไมนอยกวา 3 คน
กรณีที่มีความเห็นแยง ผูพิพากษาคนใดในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณมี
ความเห็นแยง จะเขียนใจความแหงความเห็นแยง และเหตุผลแหงขอแยงรวมไวในสํานวนก็ได แตคํา
พิพากษาหรือคําสั่งในศาลฎีกาจะมีความเห็นแยงไมได
การประชุมใหญ กรณีมีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือประธานศาลฎีกาแลวแตกรณีเห็นสมควร จะใหมีการวินิ จฉัย
ปญหาใดในคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญก็ได หรือถามีกฎหมายกําหนดใหวินิจฉัยปญหาใดหรือคดีเรื่อง
ใดโดยที่ประชุมใหญก็ใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ ซึ่งมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) องคป ระชุม ที่ป ระชุมใหญของศาลอุทธรณประกอบดวยผูพิพากษา
หัวหนาคณะไมนอยกวา 10 คน ที่ประชุมใหญของศาลฎีกาประกอบดวยผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งปฏิบัติ
หนาที่อยูในขณะที่มีก ารประชุม แตตองไมนอยกวากึ่ง หนึ่ง ของจํานวนผูพิพากษาศาลฎีก าและผู
พิพากษาที่เขาประชุมใหญจะตองไมเปนผูที่ถูกคัดคาน33
(2) ประธานในที่ประชุม ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือประธานศาล
ฎีกาแลวแตกรณี หรือผูทําการแทนเปนประธานในที่ประชุม
การประชุมใหญมีไดเฉพาะในศาลอุท ธรณและศาลฎีกาเทานั้น สําหรับ
ศาลชั้นตนไมมีกฎหมายกําหนดใหมีการประชุม ใหญ แตศาลชั้นตนก็อาจประชุม ผูพิพากษาทําคํา
พิพากษาหรือคําสั่งดวยความเห็นฝายขางมากได
(3) คําวินิจ ฉัยเปนไปตามเสียงขางมาก คําวินิจฉัยของที่ประชุม ใหญให
เปนไปตามเสียงขางมากและถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานแหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(4) คําพิพากษาหรือคําสั่งตามคําวินิจ ฉัยคดีซึ่งที่ประชุม ใหญไดวินิจ ฉัย
ปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ และตองระบุไวดวยวา
ปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ
(5) ผูที่เขาประชุม จะตองเปนผูพิพากษาในศาลอุท ธรณ หรือศาลฎีก า
แลวแตกรณี แมมิใชเปนผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาก็ใหมีอํานาจพิพากษาหรือทําคําสั่งในคดีนั้นได แมจะ
เปนการขัดแยงกับความเห็นของเจาของสํานวน34

33
34

เพิ่งอาง, น.505.
เพิ่งอาง, น.506.
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3. การอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหศาลอานขอความในคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง ในศาลโดยเปดเผย ตามเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตอหนา
คูความทั้ง สองฝายหรือฝายใดฝายหนึ่ง และใหจดลงไวในคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือในรายงาน
กระบวนพิจารณาวาไดอานแลว และใหคูความที่มาศาลลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ถาคูความฝายใด
ฝายหนึ่ง ไมม าศาล ศาลจะงดการอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ก็ได ในกรณีเชนนี้ใหศาลจดแจงไวใน
รายงานที่คูความไมมาฟง และใหถือวาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดอานตามกฎหมายแลว และเมื่อศาล
ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งในวันใด ใหถือวาวันนั้นเปนวันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งคดีนั้น
ดังนั้นการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลจะตองประกอบครบถวนตาม
บทบัญ ญัติแหงกฎหมายวาดวยเขตอํานาจและอํานาจผูพิพากษา ในการทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง
จะตองทําโดยผูพิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขาง
มาก จํานวนผูพิพากษาฝายขางมากนั้นในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณตองไมนอยกวาสองคนและใน
ศาลฎีกาไมนอยกวาสามคน ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณถาผูพิพากษาคนใดมีความเห็นแยง ก็ให
ผูพิพากษาคนนั้นเขียนใจความแหงความเห็นแยงของตนกลัดไวในสํานวน และจะแสดงเหตุแหงขอ
แยงไวดวยก็ได ในศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือประธานศาลฎีกาจะ
ใหมีการวินิจ ฉัยปญ หาใดในคดีเ รื่องใดโดยที่ป ระชุมใหญก็ได หรือถามีกฎหมายกําหนดใหวินิจฉัย
ปญหาใดหรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญก็ใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญนั้นสําหรับ
ศาลอุทธรณใหประกอบดวยอยางนอยผูพิพากษาหัวหนาคณะไมนอยกวา 10 คน สําหรับศาลฎีกาให
ประกอบดวยผูพิพากษาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ แตตองไมนอยกวากึ่งจํานวนผูพิพากษาแหงศาลนั้น
หรือใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือประธานศาลฎีกา หรือผูทําการแทนเปนประธาน
คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนไปตามเสียงขางมากและถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานแหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ในคดีซึ่งที่ประชุม
ใหญไดวินิจฉัยปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ และตอง
ระบุไ วดวยวาป ญ หาข อใดไดวินิ จ ฉัย โดยที่ ป ระชุม ใหญ ผูพิ พากษาที่เ ขาประชุม แมมิ ใชเ ป นผูนั่ ง
พิจารณา ก็ใหมีอํานาจพิพากษาหรือทําคําสั่งในคดีนั้นได
เมื่อไดทําคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีแลวเสร็จ ศาลจะกําหนดวันอาน
คําพิพากษา ซึ่งศาลจะอานขอความทั้งหมดโดยเปดเผยตอหนาคูความทั้งสองฝาย หรือฝายใดฝายหนึง่
ในกรณีเชนวานี้ใหศาลจดลงไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือในรายงานซึ่งการอานนั้นและใหคูความ
ที่มาศาลลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ แตถาคูความไมมาศาล ศาลจะงดการอานคําพิพากษาหรือคําสั่งก็
ได ในกรณีเ ชนวานี้ใหศาลจดแจง ไวในรายงานและใหถือวาคําพิพากษาหรือคําสั่ง นั้นไดอานตาม
กฎหมายแลว รวมถึงเมื่อศาลที่พิพากษาคดี หรือที่ไดรับคําสั่งจากศาลสูงใหอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหถือวาวันนั้นเปนวันที่พิพากษาหรือมีคําสั่งคดีนั้น
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2.2.3.3 ผลของคําพิพากษา
(1) หลักทั่วไปวาดวยผลของคําพิพากษา
ตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เมื่อศาลไดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งชี้ขาดคดีแลว ศาลนั้นเองหรือศาลอื่นยอมไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้
ขาดคดีนั้นได แมวาศาลจะพบวาคําพิพากษาที่ตนไดพิพากษาไปนั้นไมถูกตองก็ตาม กลาวอีกนัยหนึ่ง
เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ชี้ขาดคดีแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดดังกลาวยอมดํารงอยู
อยางเปนอิสระจากผูทําคําพิพากษา ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด การแกไขหรือเพิกถอน
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีจะกระทําไดก็แตโดยการใชอํานาจตุลาการของศาลที่สูงกวาเทานั้น
ยกเวนประการเดียว คือ การแกขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอย
(2) ผลของคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
พ.ศ. 2477
1. คําพิพากษามีผลผูกพันคูค วาม คําพิพากษามีผลผูกพันและมีสภาพบังคับได
และโดยหลักแลวถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคําสั่ง นับตั้งแต
วันที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งจนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับหรืองด
เสียถาหากมี
2. คําพิพากษามีผลผูกพันบุคคลภายนอกนั้น กฎหมายบัญญัติไวในกรณี
ดังตอไปนี้คือ
คําพิพากษาใหบุคคลใดออกจากสถานที่ใดใหใชบังคับตลอดไปถึงบริวาร
ของผูนั้นที่อยูในสถานที่นั้นดวย เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิพิเศษอื่น
ถาบุคคลใดไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลเพื่อใหดําเนินการใดๆ ตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหคําพิพากษาหรือคําสั่งใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟองผูค้ําประกันใหม
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือ
นิติบุคคล บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือใชยันบุคคลภายนอกก็ได เวนแตบุคคลภายนอกจะมี
สิทธิดีกวา
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแหงทรัพยสินใดๆ คูกรณีที่เกี่ยวของ
อาจอางอิงกับบุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา
ดังนั้นผลของคําพิพากษานั้นจะผูกพันคูความและศาล แมศาลจะตัดสิน
ผิดพลาดก็ตาม คําพิพากษานั้นยอมผูกพันทั้งคูความและศาล คําพิพากษาไมอาจกลับ แกไขไดจนกวา
จะมีคําพิพากษาจากศาลที่สูงกวาเปนผูกลับหรือแก
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2.2.4 การคัดคานคําพิพากษา
การคัดคานคําพิพากษาของศาลหรือการอุท ธรณฎีกาเปนกระบวนการรองขอ
ในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่เปนการกระทําตอศาลเพื่อใหมีการแกไขหรือยกเลิกเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้
ขาดของศาล การอุทธรณฎีกาจึงเปนกระบวนการที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาและ
ในขณะเดียวกันก็เปนกระบวนการที่สงผลใหสภาพเด็ดขาดทางกฎหมายในทางรูปแบบหรือการถึง
ที่สุดของคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีนั้นตองยืดเวลาออกไป โดยนัยแหงการเปลี่ยนแปลงผลของ
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดี
ในทางวิชาการแลวกระบวนการของการอุทธรณกับกระบวนการของการฎีกาตอง
กําหนดแตกตางกัน เพราะการอุทธรณเปนการเสนอใหตรวจสอบทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอ
กฎหมาย แตการฎีกาเปนการทบทวนเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น35 การพิจารณาคดีของศาลชั้น
อุทธรณ และของศาลชั้นฎีกาตามระบบกฎหมายไทยเปนการพิจารณาใหมสวนหนึ่งตางหากจากการ
พิจ ารณาของศาลชั้ น ตน เพราะศาลอุ ท ธรณ แ ละศาลฎี ก ามี อํ า นาจกํ า หนดประเด็ น ทํ าการสื บ
พยานหลัก ฐานที่สืบมาแลว หรือพยานหลักฐานที่เห็นควรสืบตอไปได แตในทางปฏิบัติเ กิดความ
ไขวเขวกันไปวา ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาทําหนาที่เพียงตรวจตราการกระทําของศาลชั้นตนเทานั้ น
และเขาใจไปวาการพิจารณาของศาลชั้นตนก็ดี ศาลอุท ธรณก็ดี ศาลฎีกาก็ดีเ ปนการพิจ ารณาคดี
อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตองเปนอยางยิ่ง36
ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ไดอธิบายวา ระบบอุทธรณฎีกาของไทยเราที่ยัง
ปลอยใหมีการขอใหตรวจสอบคําวินิจฉัยตัดสินของศาลอุทธรณไดทั้งในปญหาขอเท็จจริงและปญหา
ขอกฎหมายนั้นผิด หลัก วิชาการเป นอยางยิ่ ง และในทางปฏิ บัติในกรณีของการพิจ ารณาปญ หา
ขอเท็จจริงนั้นทั้งศาลอุทธรณและศาลฎีกาก็ไมไดเปน “ศาลพิจารณา” กลาวคือ ไมไดถือวาเปนการ
พิจารณาใหมสวนหนึ่งตางหากดังกลาวมาแลว การวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงโดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
วินิจ ฉัยคําใหการพยานบุคคลจากการอานบันทึก คําใหการจึงขาดพื้นฐานในทางศาสตรส นับ สนุน
เพราะความสามารถวินิจฉัยไดโดยปราศจากการไดสัมผัสตัวพยานบุคคลโดยตรง การชั่งน้ําหนักพยาน
บุคคลที่กระทํากันอยูจึงไมสอดคลองกับตรรกศาสตรและศาสตรใดๆ เลย การขาดหลักวิชาการของ
ระบบอุทธรณฎีกาของไทยและการที่ไมไดมีการปรับปรุงแกไขใดๆ เกี่ยวกับระบบของศาลชั้นตน ทําให

35

คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 8, น.437–441.
36
พระนิติการณประสม, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, (กรุงเทพมหานคร :
แสงทองการพิมพ, 2515), น.683-685.
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คดีความทุก ชั้นศาลคั่ง คางเปนจํานวนมากและทวีคูณทุกป สถานการณดัง กลาวนี้ยอมกระทบตอ
ประสิทธิภาพของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทุกชั้นศาล37
2.2.4.1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการคัดคานคําพิพากษาของศาล
หลักโตแยง หรือคัดคานตอสูคดี หรือสิทธิที่จะโตแยงคัดคาน หลักการนี้
เปนหลักการทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอยางหนึ่ง โดยมีเหตุผลเนื่องมาจากคําพิพากษาใน
คดีมีขอพิพาทนั้นเปนผลที่เกิดมาจากการเผชิญหนากันของคูความ โดยวิธีการนําขออางหรือขอตอสู
ตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ มาแสดงตอหนาศาลโดยอิสระ กรณีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่คูความ
ทุกฝายจะตองมีโอกาสไดทราบขออางหรือขอตอสู ตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ ของคูความอีกฝาย
หนึ่ง และมีโ อกาสโตแยงตอสูทุก ประเด็นของคดีที่ไดมีก ารพิจ ารณากัน 38 ขอเท็จ จริงและผลของ
พยานหลักฐานที่จะใชในการชี้ขาดตัดสินนั้น คูความก็ตองอยูในวิสยั ที่จะแสดงความเห็นโตแยงไดและ
ในกรณีที่คูความไดโตแยง ศาลจะตองนําขอโตแยงนั้นมาประกอบในการตัดสินชี้ขาดเสมอ โดยศาล
จะตองใหเหตุผลดวยวาสิ่งที่คูความโตแยงนั้นถูกตองหรือไมถูกตองอยางไร แมศาลจะไมตองนํามา
กลาวทั้งหมดแตศาลจะตองกลาวถึงสาระสําคัญของคําโตแยงนั้นดวย39
หลักนี้จึงนับวาเปนหลักประกันขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมที่เทา
เทียมกันและเปนระเบียบเรียบรอย โดยเมื่อมีคดีพิพาทเกิดขึ้นจะมีผลทําใหคูความแตละฝายตางมี
สิทธิและหนาที่ในการดําเนินคดีซึ่งกันและกัน สวนศาลมีห นาที่เปนผูควบคุมให คูความใชสิทธิและ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักดังกลาว ซึ่งการถกเถียงโตแยงซึ่งกันและกันระหวางคูความนี้ นอกจาก
จะชวยใหคูความแตละฝายและศาลสามารถเขาใจเรื่องราวของคดีแลว ยังเปนการชวยปองกันไมให
คูความดําเนินกระบวนพิจารณา ในลักษณะที่ทําใหคูความอีกฝายหนึ่งไมมีโอกาสที่จะตอสูคดีไดอยาง
เต็มที่อีกดวย40 สิทธิที่จะโตแยงคัดคานนี้แมในชั้นอุทธรณฎีกาก็ตองไดรับหลักประกัน
นอกจากหลักดังกลาวขางตนแลว หลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ
หลัก “final judgement rule” ซึ่งหมายความวา การที่คูความจะอุทธรณฎีกาไดนั้นจะตองปรากฏ
วาในคดีนั้นศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งสุดทายแลว ซึ่งเหตุผลของหลักการนี้ก็คือ ตองการใหการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลเปนไปโดยสะดวกรวดเร็วไมยืดเยื้อ และตัดโอกาสมิใหคูความที่ไม
สุจริตอาศัยชองทางที่จะประวิงคดีใหเนิ่นนานออกไป ซึ่งหลักดังกลาวนี้สอดคลองกับหลักการหาม
37

คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 8, น.442–443.
วรรณชัย บุญบํารุง, “หลักทั่วไปของการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงของฝรั่งเศส,”
วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ 1 ปที่ 30, น.105 (มีนาคม 2543).
39
คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 8, น.196.
40
วรรณชัย บุญบํารุง, อางแลว เชิงอรรถที่ 32, น.105.
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อุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณา41 โดยหลักการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมิใหคดีลาชา หรือมิใหคูความอีก
ฝายประวิง คดีเ ชนเดียวกัน42 แมวาโดยหลัก ทั่วไปแลวคําพิพากษาของศาล รวมทั้งคําสั่ง ระหวาง
พิจารณาของศาลนั้นสามารถโตแยงคัดคานได แตหากปลอยใหมีการโตแยงไดทุกกรณีอาจทําใหการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลลาชาออกไป และอาจทําใหคูความอีก ฝายเสียหายได ดัง นั้นจึง
จําเปนตองมีหลักนี้เพื่อกําหนดลักษณะของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่คูความสามารถอุทธรณ
ฎีกาไดกลาวคือ ตองเปนคําพิพากษาหรือคําสั่งสุดทายของศาลแลว
2.2.4.2 เหตุผลที่ตองมีการคัดคานคําพิพากษา
เหตุผลที่ตองมีการโตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลหรือการอุทธรณฎกี า
นั้น มีอยูดวยกันหลายเหตุผล เหตุผลประการแรก เนื่องจากศาลหรือผูพิพากษาผูตัดสินคดีเปนเพียง
ปุถุชนคนหนึ่งเทานั้น ยอมจะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ขึ้นได ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
นั้นอาจเปนกรณีที่เกี่ยวกับการกําหนดขอเท็จจริง หรือกรณีเกี่ยวกับการใชกฎหมายปรับกับขอเท็จจริง
หรืออาจเกิดจากการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดพลาดได จึงกอใหเกิดความเสียหายแกคูความฝาย
ใดฝายหนึ่ง หากปลอยไวเชนนั้นก็อาจทําใหคูความฝายที่เสียหายไมไดรับความเปนธรรม โดยเหตุนี้เอง
จึงจําเปนตองใหโอกาสแกคูความมีสิทธิที่จะโตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลที่ผิดพลาดได เพื่ อให
ศาลที่ อยู เ หนื อ กว าที่ มีค วามระมัด ระวั ง และมี ป ระสบการณ ม ากกว า ช วยตรวจสอบและแก ไ ข
ขอผิดพลาดหรือขอบกพรองตา งๆ 43 และเพื่อเปนการสรางหลั ก ประกันและความเชื่อมั่นใหกั บ
ประชาชน
เหตุผลประการที่สอง เพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ
ใชสิท ธิท างศาล 44 การนําคดีม าสูศาลเพื่อใหศาลทําหนาที่เ ปนผูชี้ขาดตัดสินคดี ถือเปนสิท ธิตาม
ธรรมชาติหรือเปนสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งที่กฎหมายยอมรับ ดังจะเห็นไดจากคําประกาศปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งไดบัญญัติไววา “ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาจากศาลที่มีอํานาจ
แหงชาติตอการกระทําอันละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย” ซึ่ง
41

ปวีณา มาศมุททิก, อางแลว เชิงอรรถที่ 25, น.59.
อุดม เฟองฟุง, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 อุทธรณและฎีกา, (กรุงเทพ
มหานคร : หจก.จิรรัชกิจการพิมพ, 2543), น.156.
43
Peter E.Herzog and Delmar Karlen, “Attacks on Judicial Decisions in Civil
Procedure”, Chapter 8 Vol. 16 International Encyclopedia of Comparative Law,ed.
International Association of Legal Science, (Hague, Boston, London : Martinus Nijhoff
publishers, 1982), p.4.
44
ปวีณา มาศมุททิก, อางแลว เชิงอรรถที่ 25, น.74.
42
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ประเทศตางๆ ก็ยอมรับสิทธิพื้นฐานดังกลาวนี้และไดบัญญัติกฎหมายของตนรองรับไว ไมวาจะบัญญัติ
ไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับอื่นๆ ก็ตาม45
เหตุผลประการที่สาม เพื่อใหมีการวิเคราะหปญหาขอเท็จจริงและปญหา
46
ขอกฎหมายอยางลึก ซึ้ง กลาวคือในการพิจ ารณาคดีแพง นั้นมัก มีปญ หาเกิดขึ้นสองประการคือ
ปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย ซึ่งมีความสําคัญเปนอันมากเพราะเปนประเด็นที่จะนําไปสู
การตัดสินคดีและอุทธรณฎีกาตอไป47
เหตุ ผ ลประการสุ ด ทา ยคื อ เพื่อ ป อ งกั น การฉ อฉล 48 ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ใน
ระหวางการพิจารณา เนื่องจากในการพิจารณาคดีแพงนั้นคูความตองเปนผูรวบรวมขอเท็จจริง และ
กําหนดขอเท็จจริงที่จะฟองรองตอศาล ศาลตองตัดสินไปตามขอเท็จจริงที่คูความทั้งสองฝายเสนอมา
และตามที่คูความรับกัน หากใหคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดและสิ้นสุ ดลงที่ศาลชั้นตนโดยไมใหมีการ
โตแยงคัดคานหรืออุทธรณฎีกาไดก็จะเปนการเปดชองใหคูความที่ไมสุจริตอาศัยประโยชนจากการนี้
โดยกระทําการฉอฉลใหไดมาซึ่งคําพิพากษาที่เปนประโยชนแกตน อันทําใหคูความฝายที่สุจริตและ
ออนแอกวาเสียเปรียบ49
2.2.4.3 วัตถุประสงคของการคัดคานคําพิพากษาของศาล
จากเหตุผ ลที่ตองมีการโตแยงคัดคานคําพิพากษาหรือการอุทธรณฎีก า
ดังกลาวขางตน จะเห็นวา วัตถุประสงคของการโตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลนั้น โดยหลักแลว
เปนไปเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่ศาลลางไดทําไว เนื่องจากการฟองรองนั้นจะสิ้นสุดลงโดยการวินิจฉัยชี้
ขาดอันเปนที่สุด ซึ่งเรียกวา “คําพิพากษา” คําพิพากษานี้โดยเนื้อแทแลว มีความมุงหมายที่จะบอกถึง
การกําหนดขอเท็จจริงอันเปนที่ยุติแลว กับการนําบทบัญญัติของกฎหมายไปปรับเขากับขอเท็จจริงที่
ยุติแลว
วัตถุประสงคของการโตแยงคัดคานคําพิพากษาของศาลอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อ
หนวงรั้งไมใหศาลลางทําผิด ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่เปนผลสืบเนื่องมาจากวัตถุประสงคประการแรก คือ
การแกไขขอผิดพลาดที่ศาลลางทําไวกลาวคือ เมื่อศาลชั้นตนรูวาเมื่อตนทําผิดหรือตัดสินออกนอกลู
45

สถิต เล็งไธสงค, “การฟองความ”, บทบัณฑิตย ปที่ 23 น.72 (มกราคม 2508).
46
ปวีณา มาศมุททิก, อางแลว เชิงอรรถที่ 25, น.78.
47
ธานินทร กรัยวิเชียร, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, เลมที่ 1, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), น.110.
48
ปวีณา มาศมุททิก, อางแลว เชิงอรรถที่ 25, น.81.
49
จันตรี สินศุภฤกษ, “การยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ,” (วิทยานิพนธนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531), น.114.
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นอกทางจะตองถูกศาลสูงตรวจสอบแกไขขอผิดพลาดก็จะระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นและ
ตัดสินคดีดวยความยุติธรรมและรอบคอบขึ้น
แตอยางไรก็ตามประเทศไทยเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอวนั้น
แมจะไมถือวาคําพิพากษาของศาลเปนบรรทัดฐานที่ตองเดินตาม เพราะถือวาคําพิพากษาของศาล
ไมใชกฎหมาย สิ่งที่ผูกพันก็คือกฎหมายที่ตราขึ้นโดยผูบัญญัติกฎหมาย คําพิพากษาของศาลเปนเพียง
สิ่งที่มีอิทธิพลตอการใชกฎหมายลายลักษณอักษรเทานั้น50 อยางไรก็ตามการที่ศาลสูงคอยสอดสอง
ดูแลศาลลางยอมทําใหศาลชั้นตนระมัดระวังที่จะไมกอใหเกิดความผิดพลาดขึ้นได ดังนั้นการอุทธรณ
จึงมีวัตถุประสงคในการปองกันไมใหศาลลางกระทําความผิดนั่นเอง แตอยางไรก็ตามแมวาประเทศใน
ระบบซีวิลลอวไมถือวาคําพิพากษาของศาลเปนบรรทัดฐานที่ตองเดินตาม แตก็ยังถือวาคําพิพากษา
ของศาลมีความสําคัญ และอาจมีการตัดสินคดีคลอยตามกฎเกณฑจากคําพิพากษาที่มีมากอน เพราะ
ถือวาคําพิพากษาเปนตัวอยางในการปรับใชบทกฎหมายและเปนบรรทัดฐานที่ดีนั่นเอง51
2.2.4.4 การรับรองสิทธิการคัดคานคําพิพากษาของศาล
จุดประสงคที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรมทางศาล ซึ่ง เปนบริก ารที่
สําคัญของศาลนั้น ก็เพื่อใหเกิดความยุติธรรมระหวางเอกชนซึ่งมีขอพิพาทระหวางกัน52 และรัฐไดเขา
มาแทรกแซงความสัมพันธระหวางบุคคลโดยการกําหนดคําตัดสินอันมีลักษณะเด็ดขาดและมีสภาพ
บังคับ แตอยางไรก็ตามคําตัดสินของศาลอาจผิดพลาดได53 ดังนั้นจึงเปนการไมเปนธรรม หากปลอย
ใหคําพิพากษาที่ผิดพลาดของศาลดังกลาวนั้นถึงที่สุด และมีสภาพบังคับโดยไมใหสิทธิแกคูความใน
การอุทธรณฎีกาพิพากษาดังกลาว
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “เอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายตางประเทศ”, (เอกสารอัดสําเนา),

น.136-137.
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กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ความเปนมาและหลักการใชนิติวิธีในระบบซีวิลลอวและคอมมอนลอว”, (เอกสาร
อัดสําเนา), น.11.
52
สิริพันธ พลรบ และวรรณชัย บุญบํารุง, “การใชสิทธิทางกระบวนพิจารณาคดีแพงโดยไม
สุจริต”, วารสารกฎหมาย, ฉบับที่ 3 ปที่ 20 น.33 (2544).
53
Peter E.Herzog and Delmar Karlen, supra note 37, p.4.
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2.2.5 รูปแบบการเพิกถอนคําพิพากษา
คําพิพากษาเปนสิ่ง ที่แสดงใหเห็นถึงการสรุปขอกฎหมายที่มีตอประเด็นในคดี
และการปรับขอเท็จจริงในคําคูความนั้นซึ่งไดมาจากพยานหลักฐานตางๆ ในคดีเขากับบทบัญญัติของ
กฎหมาย54
โดยหลักคําพิพากษานั้นจะผูกพันคูความตามหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา
แตภายใตสิท ธิที่จ ะอุท ธรณคําพิพากษา หลัก การดัง กลาวยอมถูก ผอนคลายลงจึง ใหสิท ธิคูความ
อุทธรณโตแยงคําพิพากษาได
ในบางกรณีที่ไมอาจอุทธรณไดเพราะตองหามอุทธรณเนื่องดวยทุนทรัพย การ
เพิกถอนคําพิพากษา เปนอีกทางหนึ่งที่ชวยใหเกิดความเปนธรรมได แตจะถูกจํากัดไวในสําหรับบาง
กรณีเทานั้น โดยการเพิกถอนคําพิพากษาจะถูกนํามาใชเฉพาะในสวนของบทสรุปของการพิจารณา
หรือเรียกวา คําพิพากษาหรืออาจใหมีการพิจารณาคดีนั้นใหมก็ได ทัศนคติของศาลเกี่ยวกับการเพิก
ถอนคําพิพากษาจะมีทัศนะคติที่ใกลเคียงกันกับการขอพิจารณาคดีใหม 55 โดยการพิจารณาคดีใหม
เปนกรณีที่คนพบพยานหลักฐานใหม ซึ่งเปนการรื้อฟนคดี แตการเพิกถอนคําพิพากษาเปนเรื่องที่มี
การผิดพลาดในคําพิพากษา
2.2.5.1 การอุทธรณฎีกา
การอุทธรณฎีกาเปนการโตแยงคําพิพากษาของศาลชั้นตนวาไมถูกตองอัน
เปนสิทธิตามกฎหมายอยางหนึ่งที่เปนการกระทําตอศาลสูง เพื่อใหมีการแกไขหรือยกเลิกคําพิพากษา
ดังนั้นการอุทธรณฎีกาจึงเปนกระบวนการที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาโดยศาลสูง ซึ่ง
ทําใหความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษานั้นตองยืดเวลาไป56
การใชสิทธิอุทธรณฎีกาตอศาลสูงนั้นเปนการตรวจสอบคําพิพากษาของ
ศาลลาง โดยคูความผูไดรับความเสียหายจะตองโตแยงคําพิพากษาของศาลลางตอศาลสูง ซึ่งในการ
ตรวจสอบคําพิพากษาครั้งแรกนั้นจะเปนการตรวจสอบโดยศาลอุทธรณ ในประเทศระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) การตรวจสอบของศาลอุทธรณจะคลายคลึงกับการพิจารณาของศาลชั้นตน คือ
สามารถมีการสืบพยานกันใหมได แตในประเทศระบบจารีตประเพณี (Common Law) นั้นการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณจะตรวจสอบรายงานกระบวนพิจารณาที่ไดมีการบันทึกในศาลชั้นตน
54

Jack H.Frieddenthal, mary Kay Kane, Arthur R. Miller, Civil procedure, (third
Edition), pp.600-604.
55
Andrew Beck, Principle of Civil Procedure, (2nd ed.), (Wellington : A THOMSON COMPANY,
2001), p.280.
56
คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 8, น.437.
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ระบบการตรวจสอบโดยศาลสูงของระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) และระบบจารีตประเพณี (Common
Law) มีลักษณะที่คลายกันในหลายเรื่องที่สําคัญ
ดังนั้นการอุท ธรณฎีกาจึงเปนรูปแบบของการเพิกถอนคําพิพากษาของ
ศาลในกรณีที่คําพิพากษานั้นผิดพลาด คูความที่ไดรับความเสียหายจากคําพิพากษานั้นสามารถใชสิทธิ
โตแยงคําพิพากษานั้นได ทั้งนี้หากมีการใชสิทธิดังกลาวแลว ถาศาลสูงเห็นวาคําพิพากษาของศาลลาง
ไมถูกตองก็จะมีคําพิพากษาใหม ซึ่งมีผลเทากับเพิกถอนคําพิพากษาของศาลลางไปในตัว
2.2.5.2 การขอพิจารณาคดีใหม
การพิจารณาคดีของศาลยอมตองพิจารณาคดีโดยใหเกิดความเปนธรรม
ซึ่งตองมีการรับฟงความสองฝายและตองมีความเปนกลาง โดยในการพิจารณาหากคูความมิไดให
ความรวมมือในกระบวนพิจารณาดวยแลว ศาลมีอํานาจที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป โดยถือ
เปนการลงโทษคูความฝายที่มิใหความรวมมือในการดําเนินกระบวนพิจารณา หากการดําเนินกระบวน
พิจารณาโดยขาดนัดดังกลาวเกิดจากการที่ศาลมิไดทราบถึงขอเท็จจริงบางอยาง การที่ศาลไดดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีตอไปจนมีคําพิพากษา ศาลยอมมีอํานาจพิจ ารณาคดีใหมได ทั้งนี้ประเทศใน
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) และระบบจารีตประเพณี (Common Law) ตางก็มีหลักเกณฑที่
ใหศาลมีคําพิพากษาสามารถพิจ ารณาตัดสินคดีไดใหมในบางสถานการณ โดยในประเทศระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) กําหนดกรอบในการพิจารณาคดีใหมโดยศาลที่มีคําพิพากษานี้จะมีอยู
คอนขางจํากัด ในประเทศระบบจารีตประเพณี (Common Law) ก็มีการพิจารณาคดีใหมโดยศาลที่มี
คําพิพากษาเชนเดียวกับประเทศระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)57
2.2.5.3 การเพิกถอนคําพิพากษา
การเพิกถอนคําพิพากษา คือ การลบลางหรือยกเลิกคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ซึ่งผูพิพากษาไดปฏิเสธคําพิพากษาที่ผิดพลาด58 อันเปนการใชดุลยพินิจของผูพิพากษาที่จะใชอํานาจ
ยกเลิก หรือเพิกถอนเสียซึ่งคําพิพากษาของตน เปนอํานาจโดยทั่วไปของศาลที่พิจารณาหรือมีเขต
อํานาจทั่วไป ทั้ง นี้ในการเพิก ถอนคําพิพากษานั้นจะถูก จํากัดเฉพาะพฤติก ารณบ างอยางเทานั้น
เนื่องจากมีผลกระทบตอคําพิพากษา

57

วรรณชัย บุญบํารุงและคณะ, หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เลม 1, (กรุงเทพมหา
นคร : วิญูชน, 2548), น.213-214.
58
Bryan A.Garner, Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, (United State : West
Publishing Co., 2004), p.1404.
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จากหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําพิพากษา คําพิพากษายอมผูกพันคูความแต
การเพิก ถอนคําพิพากษาอาจมีความคลายคลึง กันกับการขอพิจารณาคดีใหม โดยการเพิกถอนคํา
พิพากษานี้จะเปนการแกไขเฉพาะสวนของบทสรุปของคําพิพากษาและความผิดพลาดของคําพิพากษา
โดยมีคําพิพากษาใหมหรือเพื่อยกเลิกคําพิพากษา บางกรณีศาลสามารถพิจารณาคดีนั้นใหมได แตใน
บางกรณีที่เกิดขึ้นศาลไมอาจจะดําเนินการเพิกถอนคําพิพากษาไดเชนกัน ถาไมสามารถที่จะแสดง
ความผิดพลาดหรือเหตุผ ลอื่นๆ ได ทั้ง นี้ทัศนคติของศาลในการบังคับ ใชร ะหวางการเพิก ถอนคํา
พิพากษากับการขอพิจารณาคดีใหม นั้นจะมีทัศนคติที่ใกลเคียงกัน สําหรับการเพิกถอนคําพิพากษาก็
มีเหตุสามารถเพิกถอนไดหลายเหตุดวยกัน เชน คําพิพากษาผิดพลาด มีการฉอฉล มีลักษณะเปนการ
ทําใหศาลเขาใจผิด ผูพิพากษาไมทําตามกระบวนพิจารณาที่ปรากฏในกฎหมาย มีการกระทําอันไม
ชอบดวยกฎหมายของผูพิพากษา เปนตน แตในสวนของการพิจารณาคดีใหมเปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นใหมห รือเปนการตรวจสอบการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีบางสวนหรือ
ทั้งหมดสําหรับคดีในศาลนั้น โดยศาลอาจสั่งใหพิจารณาคดีนั้นใหมก็ไดหากมีการรองขอโดยคูความ59
ดัง นั้นการขอพิจ ารณาคดีใหม จึง มีความคลายคลึ ง กับ การเพิก ถอนคํ า
พิพากษาของศาล แตการขอพิจารณาคดีใหมนั้นไมใชเปนการเพิกถอนโดยตรงแตเปนการทําใหคดี
กลับสูการพิจารณาอีกครั้งและมีการอนุญาตใหสืบพยานหลักฐานใหมอีกครั้ง ซึ่งระหวางที่แสดงเหตุ
เพื่อใหศาลอนุญาตนั้นคําพิพากษายังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลจะอนุญาตเพราะมีเหตุแสดง
อยางชัดเจน คําพิพากษานั้นจึงจะถูกเพิกถอน สวนการขอเพิกถอนคําพิพากษานั้นศาลไมจําเปนตองมี
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลนั้นตอไป แตทั้งนี้ความแตกตางของทั้งการขอพิจารณาคดีใหม
และการเพิกถอนคําพิพากษายอมขึ้นอยูกับขอบกพรองของกระบวนพิจารณาแตละกรณีซึ่งมีความ
รายแรงแกคูความมากนอยเพียงใด
2.2.6 หลักการขอใหพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เนื่องจากหลักการที่สําคัญอยางหนึ่งในระบบวิธีพิจารณา คือ การอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกป ระชาชนที่เ ขามาในกระบวนพิจ ารณา ซึ่ง ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดก็แตโดยการ
วินิจฉัยสั่งการที่ไดมาจาการรับฟงขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่ถูกตองครบถวนเทานั้น แตอยางไร
ก็ตามความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมไมวาจะเปนความบกพรองในการรับฟงขอเท็จจริง หรือ
การรับ ฟงพยานหลัก ฐานที่ผิดพลาดซึ่งการปลอยใหคําพิพากษาหรือคําสั่ง ที่เกิดจากการวินิจ ฉัย
ขอเท็จจริงที่ผิดพลาดนั้นยังมีผลบังคับอยูตอไป โดยไมไดรับการแกไขเยียวยาใหถูกตองแลวก็จะทําให
ไมสามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งถือเปนการกระทําที่ลิดรอนเสรีภาพ
59

Ibid. p.1543.
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ขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งยังเปนการลดศรัทธาของประชาชนที่มีตอกระบวนยุติธรรม ดวยเหตุผลนี้
ระบบกฎหมายจึ ง ยอมให มีก ารรื้อฟ นเรื่ องขึ้น มาพิ จ ารณาใหมอีก ครั้ง ได แตทั้ง นี้ตองอยูภ ายใต
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด60
การขอใหพิจารณาใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คือ การที่
คูความที่แพคดีในศาลชั้นตน เนื่องจากตนมิไดเ ขามาตอสูในกระบวนพิจ ารณาภายในระยะเวลาที่
กําหนด เชน จําเลยไมยื่นคําใหการแกคดี หรือในกรณีที่คูความฝายใดฝายหนึ่ง ไมม าศาลในวันนัด
สืบพยานครั้งแรก เปนตน ยื่นคํารองขอใหพิจารณาคดีใหม โดยแสดงใหศาลเห็นวาตนมิไดจงใจขาด
นัดยื่นคําใหการ หรือขาดนัดพิจ ารณา หรือมีเ หตุสมควรประการอื่น ทั้ง นี้ก ารขอใหพิจ ารณาใหม
อาจจะกระทําไดในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตนและภายหลังจากที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาให
คูความฝายที่ขาดนัดแพคดี การขอพิจารณาใหม ภายใตบทบัญญัติวาดวยการพิจารณาโดยขาดนัด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนี้มีขึ้นเพื่อแกไขกระบวนพิจารณาของศาลที่มุงดําเนินคดี
โดยรวบรัด แตมิใชเปนการขอใหพิจารณาใหมภายหลังจากที่คําพิพากษาของศาลแพงนั้นถึงที่สุด หรือ
เปนที่ยุติแลวดังเชนการขอใหรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม ดังนั้นเมื่อคําพิพากษาในคดีแพงถึง
ที่สุดแลวจะขอพิจารณาคดีใหมไมได61
2.2.7 ความสัมพันธระหวางการขอพิจารณาคดีใหมกับการฟองซ้ํา ฟ องซอนและ
การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา
การขอพิจารณาคดีใหมไมใชการเพิกถอนคําพิพากษาโดยตรง เพียงแตเปนการ
ทําใหคดีกลับสูการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและมีการอนุญาตใหนําสืบพยานหลักฐานใหมอีกครั้งเทานั้น
ซึ่ง มีลักษณะเหมือนการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจ ารณาใหม โดยระหว างที่ผูขอแสดงเหตุเ พื่อใหศาล
อนุญาตนั้นคําพิพากษายังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลฟงไดเชนนั้นแลวคําพิพากษาจะถูกเพิก
ถอนเทานั้น
มาตรา 14862 เปนบทบัญญัติหามฟองซ้ํา กฎหมายมุงหมายที่จะใหเรื่องราวที่
คูกรณีไดเคยพิพาทกันมาจนถึงที่สุดแลวนั้นไมอาจจะกลับมาวากลาวกันใหมอันจะทําใหไมมีขอยุติที่
60

แกวกานนต ปนแกว, “การขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม,”
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.21.
61
เพิ่งอาง, น.22-23.
62
มาตรา 148 บัญญัติวา คดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว หามมิใหคูความเดียวกันรื้อ
รองฟองกันอีกในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน เวนแตในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อเปนกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

39
จะปฏิบัติในเรื่องนั้นระหวางคูกรณี ซึ่งกรณีที่หามมิใหคูความรื้อรองฟองกันเปนคดีใหมหรือที่จะถือวา
เปนฟองซ้ํานั้นตองอยูในหลักเกณฑ 3 ประการคือ 1. คําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว 2. คูความทั้ง
สองฝายเปนรายเดียวกันและ 3. ประเด็นที่วินิจฉัยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน63
กรณีฟองซอนนั้น เมื่อคดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาทําใหเกิดผลตามมาตรา 173
วรรคสอง (1) “หามไมใหโจทกยื่นคําฟองเรื่องเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือตอศาลอื่น” คือ โจทก
จะยื่นฟองจําเลยคนเดียวกันในคดีเรื่องเดียวกันนั้นในขณะที่คดีเดิมยังอยูในระหวางพิจารณาตอศาล
นั้นหรือตอศาลอื่นอีกไมได ถือวาเปนฟองซอน64
สวนการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํานั้นหามศาลดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไดมี
คําพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นขอใดแหงคดีที่มีขออางเปนอยางเดียวกัน ทั้งหามเปน
คูความในคดีเดิมหรือผูที่สืบสิทธิจากคูความในคดีเดิม และกระบวนพิจารณาซ้ําไมคํานึงวาคดีใดยื่น
กอนหลัง หากคดีที่ยื่นภายหลังศาลไดมีคําวินิจฉัยไปแลว คดีกอนจะดําเนินกระบวนพิจารณาอีกไมได
ถือเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา65
ดังนั้นการขอพิจารณาคดีใหมจึงไมเปนฟองซ้ํา ฟองซอน หรือการดําเนินกระบวน
พิจารณาซ้ํา เพราะการขอพิจารณาคดีใหมนั้นมีลักษณะคลายกับการเพิกถอนคําพิพากษาเดิม เมื่ อมี
คําสั่งอนุญ าตใหมีก ารพิจารณาคดีใหม คําพิพากษาเดิมเปนอันยกเลิกเพิกถอนไป คดีจะกลับเขาสู
กระบวนพิจารณาของศาลใหมอีกครั้ง
ฉะนั้นการขอพิจารณาคดีใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้นมี 2
กรณี คือ การขอใหพิจารณาคดีใหมกอนศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 206 วรรค 3 และการขอใหพิจารณา
คดีใหมหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามมาตรา 199 จัตวา มาตรา 199 เบญจ และมาตรา 207 ซึ่งทั้งสองกรณี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกําหนดไวนั้นยังไมสามารถเยียวยาคูความที่เสียหายจาก
(2) เมื่อ คําพิ พากษาหรือคํ าสั่ง ไดกํ าหนดวิธีก ารชั่ วคราวใหอยู ภายในบั ง คับ ที่จ ะแกไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียไดตามพฤติการณ
(3) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหยกคําฟองเสียโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะนําคําฟองมายื่น
ใหมในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ
63
อุดม เฟองฟุง, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1, (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2541), น.746.
64
พิพัฒน จักรางกูร, คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญู
ชน, 2538), น.220.
65
The Justice Group, เจาะหลัก-ฎีกา วิ.แพงทันสมัย (เลม 1), (กรุงเทพมหานคร : หจก.
พิมพอักษร, 2551), น.213.
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คําพิพากษาได เพราะเหตุที่จะขอใหพิจารณาคดีใหมไดนั้นจะเปนกรณีขาดนัด ซึ่งเปนเหตุที่จํากัด ไม
กวางขวางเหมือนกับตางประเทศ คูความที่ไดรับความเสียหายจากคําพิพากษาจึงมิอาจไดรับความ
ยุติธรรม และเมื่อมีความผิดพลาดในกระบวนพิจารณาที่ไมไดเกิดจากความผิดของคูความในคดี แต
อาจจะเปนความผิดพลาดที่เกิดจากองคกรตุลาการที่ทําหนาที่เปนผูตัดสินคดี หรือพบพยานหลักฐาน
ใหมที่เปนสาระแกคดี อันอาจทําใหผลแหงคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไดจากแพเปนชนะ ดังนั้นการปลอยให
บุคคลตองตกอยูในผลบังคับที่ตองผูกพันตามคําพิพากษาที่ไมชอบดวยกฎหมาย กรณีนี้ จึงกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมเกิดขึ้นในระบบกฎหมายซึ่งขัดกับหลักความยุติธรรมที่บุคคลตองไดรับตามกฎหมาย
ในระบบกฎหมายวิธีพิจารณา ดวยเหตุนี้กรณีดังกลาวจะไดรับความยุติธรรมไดจะตองใหมีกระบวน
พิจารณาที่นํามาสูการแกไขหรือลบลางผลของคําพิพากษาที่ไมอาจโตแยงไดอีกตอไป

