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 หนงัสอืคําอธบิายประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 1 ทีท่่านกําลงัถอือยู่ใน

ขณะน้ี เป็นผลจากความสามารถในการเรยีบเรยีง อนัประกอบดว้ยอุตสาหะวริยิะของท่าน

อาจารย์วนิัย  ลํ้าเลศิ  ซึ่งได้พยายามค้นคว้ารวบรวม และอธิบายบทมาตราแห่งเรื่อง   

ต่าง ๆ ในการดําเนินคดตีามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งเขา้เป็นหมวดหมู ่  

แต่ละเรื่อง พร้อมด้วยนําคําพพิากษาศาลฎีกาใหม่ ๆ มาประกอบเป็นตวัอย่างไว้มาก    

จงึย่อมจะช่วยทําให้เกดิความเขา้ใจ และจดจําตวับทต่าง ๆ ไดด้ยีิง่ขึน้ ดงันัน้ หนังสอืน้ี

ย่อมเป็นประโยชน์แก่การศกึษา และการปฏบิตังิานขัน้มูลฐานเกี่ยวกบัการดําเนินคดใีน

ศาลทัว่ไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่อกีดว้ย 

 หวงัว่าท่านผู้ใช้หนังสอืเล่มน้ีประกอบในการศกึษา จะได้รบัประโยชน์สมความ   

มุง่หมายทุกประการ 

 

ศาสตราจารยส์ขุ  หงสไกร 

คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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คาํนํา 

พิมพค์รัง้ท่ี 7 

 
 เน่ืองจากบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ภาค 1 และ 2 ใน

ส่วนที่เกี่ยวกบัอํานาจหน้าที่ศาล วธิีพจิารณาคดีมโนสาเร่ คดีไม่มขี้อยุ่งยาก และการ

พจิารณาโดยขาดนัด ไดป้รบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้หมาะสมและชดัเจนยิง่ขึน้ เพื่อใหศ้าล

ดําเนินคดีไกล่เกลี่ยและเข้าช่วยเหลือคู่ความซึ่งไม่มีความรู้ทางกฎหมาย และให้ศาล

สามารถพพิากษาใหคู้ค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงเป็นฝา่ยชนะคดไีปไดโ้ดยทนัท ี เมือ่คู่ความอกี

ฝ่ายหน่ึงขาดนัดยื่นคําใหก้าร และเพื่อใหก้ระบวนพจิารณาพพิากษาคดทีีคู่่ความขาดนัด

ยื่นคําใหก้าร หรอืขาดนดัพจิารณาเป็นไปโดยรวดเรว็ ประหยดั และชดัเจนแน่นอนยิง่ขึน้ 

อนัเป็นประกนัการใช้สทิธิเรยีกร้องของโจทก์ และทําให้คดคี้างการพจิารณาในศาลลด

น้อยลงด้วย ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการศกึษากฎหมายจะต้องตดิตามข่าวสารเกี่ยวกบัการแก้ไข

ปรบัปรุงกฎหมายขึน้ใหมเ่สมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการแกไ้ขปรบัปรุงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สําคัญเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วย     

กอรปกบักฎหมายทีใ่ชอ้ยู่เดมิค่อนขา้งลา้สมยั ไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปจัจุบนั อกีทัง้

ยงัขาดความชดัเจนในหลายประการ ผูเ้ขยีนจงึไดด้ําเนินการแก้ไขไปแล้ว แต่การแก้ไข

ครัง้นัน้มเีวลาน้อยดว้ยความรบีเร่ง เน้ือหาการอธบิายจงึมคีวามผดิพลาดอยู่บา้ง ในการ

พมิพค์รัง้น้ีผูเ้ขยีนไดแ้กไ้ขคําอธบิายทีผ่ดิพลาดและขยายความเพิม่ขึน้ พรอ้มกบัเพิม่เตมิ            

คาํพพิากษาฎกีาในแต่ละบทมากขึน้ 

 การเรยีบเรยีงคําบรรยาย ผูเ้ขยีนไดเ้รยีบเรยีงตามความเขา้ใจทีไ่ดศ้กึษามาจาก

ท่านอาจารยผ์ูบ้รรยาย และจากตําราวชิากฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ของท่านอาจารย์

หลายทา่นดว้ยกนั แต่ผูเ้ขยีนกต็ระหนกัถงึขอ้ผดิพลาดทีจ่ะพงึม ีผูเ้ขยีนจงึขออภยัในความ

ผดิพลาดบกพร่องมา ณ ที่น้ีด้วย และผูเ้ขยีนกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ผูป้ระสทิธิ ์

ประสาทวชิาความรูแ้ก่ผูเ้ขยีน และท่านอาจารย์ที่เขยีนตําราเกี่ยวกบัวธิพีจิารณาความ

แพ่ง ทําใหผู้เ้ขยีนไดอ้่านคน้ควา้เพิม่เตมินํามาสูค่วามเขา้ใจ ประโยชน์อนัใดทีเ่กดิขึน้จาก

การศกึษาคําบรรยายเล่มน้ี ผูเ้ขยีนขอมอบให้แด่ท่านอาจารย์ทัง้หลายทีไ่ดใ้ห้ความรูแ้ก่



                                                                         LW 306 (10) 

ผูเ้ขยีน และบดิามารดาผูบ้งัเกดิเกลา้ทัง้สองทีไ่ดใ้หก้ําเนิดเลี้ยงดูใหก้ารศกึษามาจนเตบิ

ใหญ่ หากมขีอ้ผดิพลาดหรอืตาํหนิตเิตยีนประการใด ผูเ้ขยีนขอน้อมรบัไวแ้ต่ผูเ้ดยีว 

 ผูเ้ขยีนขอขอบคุณสาํหรบักําลงัใจทีไ่ดร้บัจากคุณพสัว ี ลํ้าเลศิ   ดร.วรยิา  ลํ้าเลศิ 

และคุณประฏเิวธ  ลํ้าเลศิ  ทีผู่เ้ขยีนรกัยิง่ และขอขอบคุณ คุณอุไร  รุจวิงษ์  ไดส้ละเวลา

พมิพต์้นฉบบั และคุณมนตรา  ขวญัสมบูรณ์ ผูพ้สิูจน์ตวัอกัษร จนสําเรจ็เป็นคําบรรยาย 

เลม่น้ี 

        

       

    รองศาสตราจารยวิ์นัย  ลํา้เลิศ 

อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร ์

               มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
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วิธีการศึกษา 

 

 การดําเนินคดแีพ่งเป็นเรื่องทียุ่่งยากและนอกจากน้ีประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพง่ไดบ้ญัญตัไิวส้ลบัซบัซอ้น ทัง้น้ี กเ็พือ่ประโยชน์แหง่ความยุตธิรรม จงึเป็นปญัหา

สําหรบัผูศ้กึษาอย่างยิง่ ตวับทก็มไิด้บญัญตัริวมกนัในเรื่องเดยีว แต่ได้บญัญตัไิวก้ระจดั

กระจาย ในการเขยีนคาํอธบิายผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนเป็นเรื่องเรยีงตามลาํดบั นบัแต่โจทกม์สีทิธิ

เรยีกรอ้งและเสนอคาํฟ้องหรอืคํารอ้งขอต่อศาลไปจนถงึการทาํคําพพิากษาหรอืคําสัง่และ

ผลแห่งคําพพิากษาหรอืคําสัง่ แทนที่จะอธิบายเรยีงมาตราไป ทัง้น้ี เพื่อให้ผู้ศกึษาได้

เขา้ใจงา่ยขึน้ 

 ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึตอ้งเตรยีมตวัศกึษาดงัน้ี 

 1.  จดัหาประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งทีจ่ดัพมิพพ์รอ้มแกไ้ขเรยีบรอ้ย

แลว้ และคาํอธบิายประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 

 2.  ศกึษารายละเอยีดกระบวนวชิาน้ีใหท้ราบวา่มขีอบเขตเน้ือหาอยา่งไร 

 3.  ก่อนอ่านรายละเอยีดในคําอธบิายตอ้งอ่านสารบญัใหค้รบก่อนเพือ่ทราบหวัขอ้

ศกึษา 

 4.  ควรอ่านคําอธบิายควบคู่กบัตวับท และอ่านทบทวนหลายครัง้จกัไดเ้ขา้ใจและ

จดจาํนําไปใชไ้ด ้

 5.  ฝึกหดัตัง้คาํถามตวัเองและตอบ ถา้ตอบไมไ่ดจ้งึเปิดดใูนคาํอธบิาย 

 6.  ฝึกหดัทาํขอ้สอบเก่า เพือ่ทดสอบความเขา้ใจหลงัจากอ่านคาํอธบิายมาแลว้ 
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ตวัอกัษรย่อท่ีใช้ในหนังสือเล่มน้ี 

 

 นักศึกษาอาจพบตัวอักษรย่อในหนังสือเล่มน้ี ความสมบูรณ์หรือตัวเต็มของ

ตวัอกัษรเป็นดงัน้ี 

 ป.พ.พ.  หมายถงึ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

 ปอ.  หมายถงึ ประมวลกฎหมายอาญา 

 ป.ว.ิพ.  หมายถงึ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 

 ป.ว.ิแพง่ หมายถงึ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 

 ป.ว.ิอ.  หมายถงึ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 ป.ว.ิอาญา หมายถงึ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 พ.ร.บ.  หมายถงึ พระราชบญัญตั ิ

 ฎ..../…. หมายถงึ คาํพพิากษาศาลฎกีา 

 ฎกีาที.่.../…. หมายถงึ คาํพพิากษาศาลฎกีา 

คาํพพิากษาฎกีาที.่.../.... หมายถงึ คาํพพิากษาศาลฎกีา 
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