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คาํนิยม 
 

 หนงัสอืคาํอธบิายประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 1 ทีท่่านกําลงัถอือยู่ใน

ขณะน้ี เป็นผลจากความสามารถในการเรยีบเรยีง อนัประกอบด้วยอุตสาหะวริยิะของ

ทา่นอาจารยว์นิยั  ลํ้าเลศิ  ซึง่ไดพ้ยายามคน้ควา้รวบรวม และอธบิายบทมาตราแห่งเรือ่ง

ต่าง ๆ ในการดาํเนินคดตีามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่เขา้เป็นหมวดหมูแ่ต่

ละเรื่อง พร้อมด้วยนําคําพพิากษาศาลฎีกาใหม่ ๆ มาประกอบเป็นตวัอย่างไว้มาก จงึ

ย่อมจะช่วยทําให้เกิดความเขา้ใจ และจดจําตวับทต่าง ๆ ได้ดยีิง่ขึ้น ดงันัน้ หนังสอืน้ี 

ย่อมเป็นประโยชน์แก่การศกึษา และการปฏบิตังิานขัน้มลูฐานเกีย่วกบัการดําเนินคดใีน

ศาลทัว่ไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่อกีดว้ย 

 หวงัว่าท่านผูใ้ชห้นังสอืเล่มน้ีประกอบในการศกึษา จะได้รบัประโยชน์สมความ  

มุง่หมายทุกประการ 

 

ศาสตราจารยส์ขุ  หงสไกร 

คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

คาํนํา 

พิมพค์รัง้ท่ี 7 

 
 เน่ืองจากบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ภาค 1 และ 2 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัอํานาจหน้าทีศ่าล วธิพีจิารณาคดมีโนสาเร่ คดไีม่มขีอ้ยุ่งยาก และการ

พจิารณาโดยขาดนดั ไดป้รบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้หมาะสมและชดัเจนยิง่ขึน้ เพื่อใหศ้าล

ดําเนินคดไีกล่เกลี่ยและเขา้ช่วยเหลอืคู่ความซึ่งไม่มคีวามรู้ทางกฎหมาย และให้ศาล

สามารถพพิากษาใหคู้่ความฝา่ยใดฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายชนะคดไีปไดโ้ดยทนัท ี เมื่อคู่ความ

อกีฝา่ยหน่ึงขาดนดัยื่นคําใหก้าร และเพื่อใหก้ระบวนพจิารณาพพิากษาคดทีีคู่่ความขาด

นัดยื่นคําใหก้าร หรอืขาดนัดพจิารณาเป็นไปโดยรวดเรว็ ประหยดั และชดัเจนแน่นอน

ยิง่ขึน้ อนัเป็นประกนัการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งของโจทก ์และทาํใหค้ดคีา้งการพจิารณาในศาล

ลดน้อยลงด้วย ผู้เขยีนเห็นว่าการศกึษากฎหมายจะต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกบัการ

แก้ไขปรบัปรุงกฎหมายขึน้ใหม่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการแก้ไขปรบัปรุงประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งในเรื่องดงักล่าวเป็นเรื่องทีส่ําคญัเกี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิ

ดว้ย กอรปกบักฎหมายทีใ่ชอ้ยู่เดมิค่อนขา้งลา้สมยั ไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปจัจุบนั 

อกีทัง้ยงัขาดความชดัเจนในหลายประการ ผูเ้ขยีนจงึไดด้ําเนินการแกไ้ขไปแลว้ แต่การ

แกไ้ขครัง้นัน้มเีวลาน้อยดว้ยความรบีเรง่ เน้ือหาการอธบิายจงึมคีวามผดิพลาดอยู่บา้ง ใน

การพมิพ์ครัง้น้ีผู้เขยีนได้แก้ไขคําอธบิายที่ผดิพลาดและขยายความเพิม่ขึน้ พร้อมกบั

เพิม่เตมิคาํพพิากษาฎกีาในแต่ละบทมากขึน้ 

 การเรยีบเรยีงคําบรรยาย ผูเ้ขยีนไดเ้รยีบเรยีงตามความเขา้ใจทีไ่ดศ้กึษามาจาก

ท่านอาจารย์ผู้บรรยาย และจากตําราวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของท่าน

อาจารย์หลายท่านด้วยกนั แต่ผู้เขยีนก็ตระหนักถงึขอ้ผดิพลาดที่จะพงึม ีผู้เขยีนจงึขอ

อภยัในความผดิพลาดบกพรอ่งมา ณ ทีน้ี่ดว้ย และผูเ้ขยีนกราบขอบพระคุณท่านอาจารย ์       

ผู้ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้แก่ผู้เขียน และท่านอาจารย์ที่เขียนตําราเกี่ยวกับ          

วธิพีจิารณาความแพ่ง ทําใหผู้เ้ขยีนไดอ้่านคน้ควา้เพิม่เตมินํามาสูค่วามเขา้ใจ ประโยชน์

อนัใดทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาคําบรรยายเล่มน้ี ผูเ้ขยีนขอมอบใหแ้ด่ท่านอาจารยท์ัง้หลาย



 

  

 

 

ที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้เขยีน และบดิามารดาผู้บงัเกิดเกล้าทัง้สองที่ได้ให้กําเนิดเลี้ยงดูให้

การศกึษามาจนเตบิใหญ่ หากมขีอ้ผดิพลาดหรอืตําหนิตเิตยีนประการใด ผูเ้ขยีนขอน้อม

รบัไวแ้ต่ผูเ้ดยีว 

 ผูเ้ขยีนขอขอบคุณสาํหรบักาํลงัใจทีไ่ดร้บัจากคุณพสัว ี ลํ้าเลศิ   ดร.วรยิา  ลํ้าเลศิ 

และคุณประฏเิวธ  ลํ้าเลศิ  ทีผู่เ้ขยีนรกัยิง่ และขอขอบคุณ คุณอุไร  รุจวิงษ์  ไดส้ละเวลา

พมิพต์น้ฉบบั และคุณมนตรา  ขวญัสมบูรณ์ ผูพ้สิจูน์ตวัอกัษร จนสาํเรจ็เป็นคําบรรยาย 

เลม่น้ี 

        

       

    รองศาสตราจารยวิ์นัย  ลํา้เลิศ 

อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร ์

               มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
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