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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาท
ทางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง๑

(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอม
ข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำ�คัญ)

หากจะกล่าวถึงเรือ่ ง “แนวทางหรือวิธกี ารในการยุตหิ รือระงับข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ ” ในทางปฏิบตั ิ
ที่ผ่านมาแล้วจะพบว่า จะมีลักษณะของการยึดถือความต้องการหรือความคิดของตนเองเป็นหลัก
การระงับข้อพิพาทจึงมีวิธีการที่มุ่งหมายจะเอาชนะเพื่อให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
โดยก�ำหนดให้ “ผู้น�ำในสังคม” เป็นผู้จัดการปัญหาและต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบไปสู่รูปแบบของ
“ศาล” โดยมีผู้พิพากษาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ “กระบวนการยุติธรรม
เต็มรูปแบบ” อันประกอบด้วยการสืบพยาน การสอบสวน กระบวนการฟ้องคดี กระบวนการค้นหา
ข้อเท็จจริงในศาล กระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดี ซึ่งในที่สุดก็คือการลงโทษผู้กระท�ำความผิด
หรือให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการยุติหรือระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการทางศาลดังกล่าวจะสามารถ
จั ด การกั บ ปั ญ หาข้ อ พิ พ าทได้ แต่ ก ารน� ำ ข้ อ พิ พ าทไปสู ่ ศ าลไม่ ใ ช่ วิ ธี ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าทที่ ดี ที่ สุ ด
เพราะกระบวนการทางศาลไม่ส ามารถแก้ไขปัญ หาความขัดแย้งของผู้คนในสังคมให้หมดไปได้
ทั้งนี้ เนื่องจากค�ำตัดสินของศาลนั้นต้องมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้ ค�ำตัดสิน
ของศาลจึงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดในการยุติปัญหาและอาจจะน�ำมาซึ่งความขัดแย้งอื่น ๆ หรือท�ำให้
เกิดความบาดหมางใจระหว่างคู่ความเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้
นอกจากนี้ กระบวนการทางศาลยังมีปญ
ั หาเรือ่ งความล่าช้าในการพิจารณาคดี ความไม่สะดวก
รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดีที่มีจ�ำนวนสูง ด้วยเหตุนี้ วิธีการในการหาทางออกร่วมกัน
เพื่อระงับข้อพิพาทหรือจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คู่พิพาทสามารถ
จัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ หรือ ที เอช เอ ซี (Thailand Arbitration Center : THAC)  ในการสัมมนา หัวข้อ “แนวทาง
ทีเ่ หมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong
and Thailand Experience)” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ชั้น ๒๖ อาคารอภิรัชทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.
๑
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำ�คัญ)

ท�ำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถด�ำเนินชีวิตร่วมกันได้ อันจะส่งผลต่อความสงบสุข
ของสังคมโดยรวม จึงได้รับความสนใจและสนับสนุนให้น�ำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทแทนการ
ด�ำเนินกระบวนการทางศาลมากยิ่งขึ้นตามล�ำดับ
โดยวิธีการในการระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องน�ำคดีเข้าสู่กระบวนการทางศาลซึ่งอาจเรียกได้ว่า
เป็น “การระงับข้อพิพาททางเลือก” (Alternative Dispute Resolution) ดังกล่าวนั้นมีได้
หลากหลายวิธี อาทิ การประเมินความขัดแย้ง (Conflict Assessment) การประสานความขัดแย้ง
(Facilitation) และการหารือเชิงนโยบาย (Policy Dialogues) เป็นต้น แต่วิธีการที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลและถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลายได้แก่วิธีการดังต่อไปนี้
๑. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นวิธีการที่คู่พิพาททั้งหมดสมัครใจที่จะแก้ไขปัญหา
ระหว่างกัน ด้วยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความต้องการและประโยชน์ของฝ่ายตน
และเจรจาต่อรองแลกเปลีย่ นประโยชน์ตา่ ง ๆ ซึง่ กันและกัน แล้วตกลงร่วมใจกันในการยุตคิ วามขัดแย้ง
การเจรจาต่อรองถือเป็นวิธกี ารทีส่ ะดวก ง่าย ไม่เป็นทางการ และรวดเร็วทีส่ ดุ ในการแก้ไขความขัดแย้ง
แต่อย่างไรก็ตาม จะเป็นวิธีการที่ประสบความส�ำเร็จได้ต้องอาศัยทักษะและความช�ำนาญในการเจรจา
ต่อรองของคู่เจรจาที่ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์และการรักษาความสัมพันธ์มากกว่าการใช้อารมณ์และ
ความรู้สึก รวมทั้งการรักษาจุดยืนของแต่ละฝ่าย๒
๒. การประนอมข้อพิพาท (Conciliation) เป็นวิธกี ารทีม่ ลี กั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกับการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท (Mediation) ค่อนข้างมาก เนื่องจากทั้งสองกระบวนการต่างมีคนกลางที่เข้ามาท�ำหน้าที่
คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างระหว่างวิธกี ารทัง้ สองในปัจจุบนั มีนอ้ ยมากจนแทบจะกล่าวได้วา่ ในบริบท
ของประเทศไทยวิธกี ารทัง้ สองเป็นวิธกี ารทีใ่ ช้เรียกทดแทนกันได้ ส�ำหรับในต่างประเทศนัน้ ความแตกต่าง
ยังมีอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเพียงความแตกต่างในเชิงทฤษฎีเท่านั้น โดยในบางประเทศวางขอบเขตของการ
ประนอมข้อพิพาทในการมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องเป็นส�ำคัญ โดยผู้ประนอม
ข้อพิพาทจะพยายามช่วยคูพ่ พิ าทในการแก้ไขความเข้าใจผิดต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน พยายามลดทอน
ความรู้สึกหวาดระแวงและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และพยายามท�ำให้การสื่อสารระหว่าง
คู่พิพาทเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการกล่าวหาซึ่งกันและกัน
แต่บางประเทศอาจจะวางบทบาทของผูป้ ระนอมข้อพิพาทไปในลักษณะทีอ่ าจให้ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำ
เกีย่ วกับทางออกเพือ่ การแก้ไขปัญหาให้แก่คพู่ พิ าทด้วย และบางกรณีอาจมีการน�ำการประนอมข้อพิพาท
ในลักษณะข้างต้นในฐานะเป็นเครือ่ งมือเบือ้ งต้นส�ำหรับการเตรียมความพร้อมให้แก่คพู่ พิ าท ในการทีจ่ ะ
เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นต่อไป๓
มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต. “การบริหารความขัดแย้ง”. การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก ส�ำนักข้อพิพาท ส�ำนักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๕๕.
หน้า ๑๗.
๓
สรวิศ ลิมปรังษี. “ความขัดแย้งและวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก”. การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก ส�ำนักข้อพิพาท ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม, ๒๕๕๕. หน้า ๔๑ - ๔๒.
๒
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๓. การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท (Mediation) เป็นวิธกี ารทีค่ ล้ายกับการเจรจาต่อรอง แต่อาศัยบุคคล
ที่สามเข้ามาเป็นคนกลาง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” (Mediator) ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน
ให้กระบวนการเจรจาต่อรองด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกับคู่พิพาทแสวงหาทางออก
ที่เหมาะสมและเกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนชี้แนะ โน้มน้าว หรือชักจูงให้คู่กรณีหาหนทาง
ตกลงกันได้ดว้ ยดี การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทนัน้ เป็นวิธกี ารทีร่ วดเร็ว สะดวก ง่าย ไม่เป็นทางการ และถูกน�ำ
มาใช้เสมอ เนือ่ งจากไม่มฝี า่ ยหนึง่ ฝ่ายใดเริม่ เจรจาต่อรอง หรือการเจรจาต่อรองระหว่างคูก่ รณีไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จ๔ ทัง้ นี้ การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทมีหลักการส�ำคัญคือ อ�ำนาจการตัดสินใจขัน้ สุดท้ายยังคงขึน้ อยูก่ บั
คู่กรณี ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีสิทธิที่จะบังคับให้คู่กรณียอมรับความเห็นของตน และคนกลางที่จะเข้ามาช่วย
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนั้นอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้แทนขององค์กรที่ตั้งขึ้น
เพื่อช่วยระงับข้อพิพาทก็ได้๕
๔. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นวิธีการที่คล้ายคลึงกับการฟ้องร้องหรือการด�ำเนินคดี
ทางศาล แต่ยืดหยุ่น รวดเร็ว และเชี่ยวชาญในเรื่องพิพาทมากกว่า๖ โดยคู่พิพาทสามารถตกลงกัน
ทีจ่ ะยืน่ เรือ่ งและเสนอพยานหลักฐานต่ออนุญาโตตุลาการให้เป็นผูต้ ดั สินชีข้ าด เพือ่ ออกเป็น “ค�ำชีข้ าด”
(Award) ซึง่ มีผลผูกพันคูพ่ พิ าทหรือมีสภาพบังคับท�ำนองเดียวกันกับค�ำพิพากษาของศาล อย่างไรก็ตาม
กระบวนการนี้จะแตกต่างจากการฟ้องร้องหรือการด�ำเนินคดีทางศาลที่ว่าคู่พิพาทมีสิทธิในการเลือก
อนุญาโตตุลาการที่จะมาท�ำหน้าที่ชี้ขาด หรือเลือกกระบวนการในการน�ำเสนอพยานหลักฐานได้ ทั้งนี้
การอนุญาโตตุลาการนิยมน�ำมาใช้กบั ข้อพิพาททีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการค้า หรือข้อพิพาททีค่ คู่ วามไม่ตอ้ งการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ๗
จากความส�ำคัญและประโยชน์ของวิธกี ารในการระงับข้อพิพาททีไ่ ม่ตอ้ งน�ำคดีเข้าสูก่ ระบวนการ
ทางศาลดังกล่าว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงพยายามสนับสนุน ส่งเสริม และแสวงหาวิธีการระงับ
ข้อพิพาทก่อนน�ำคดีขึ้นสู่ศาลมาใช้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการอ�ำนวยความยุติธรรมให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในหลายแนวทางที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันก็คือ การก�ำหนดเงื่อนไขในการฟ้องคดี
บางประเภทให้ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทหรือบังคับให้มกี ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทมาก่อน
โดยเฉพาะคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก รวมทั้งข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม และ
การหย่าร้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกดังกล่าว สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก
ทุกรูปแบบ จึงได้ก�ำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาท
มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒, หน้า ๑๘.
อนุเทพ อินทรชิต. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางพาณิชย์ก่อนฟ้องคดีต่อศาล. เอกสารเผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก (mis.krirk.
ac.th/librarytext/LAW/2555.doc), หน้า ๘๘.
๖
วรรณชัย บุญบ�ำรุง. หลักและทฤษฎีของอนุญาโตตุลาการเปรียบเทียบกับกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน จ�ำกัด, ๒๕๔๘. หน้า ๑๘.
๗
มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒. หน้า ๑๘.
๔
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำ�คัญ)

ทางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong and
Thailand Experience)”  ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้
มีการเสวนาเรื่อง “กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม
ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการประนอมไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท” โดย นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กจิ ผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา และศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสริ ิ
คณบดีส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนายอาทิตย์ ปิ่นปัก ผู้ประนอมข้อพิพาท
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้ด�ำเนินรายการและแปลความการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การบรรยาย ในหัวข้อ “ประเด็นข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดก และตัวอย่างการระงับข้อพิพาท
ด้วยการประนอม : กรณีศึกษาจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง” โดย Mr. Francis Law, President
of the Hong Kong Mediation Center
โดยการเสวนาเรือ่ ง “กฎหมายไทยเกีย่ วกับครอบครัวและมรดก ข้อพิพาทอันเกิดจากพินยั กรรม
ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการประนอมไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท” นั้น มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
		 นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กจิ ผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา
และอดี ต อธิ บ ดี ศ าลเยาวชนและครอบครั ว กลาง
ได้แสดงความคิดเห็นว่า โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เป็นกระบวนการที่สามารถยุติข้อพิพาทซึ่งเป็นที่พอใจ
ของทุกฝ่าย โดยเฉพาะจะท�ำให้คู่ความยอมความกัน
อั น เป็ น การระงั บ ข้ อ พิ พ าทได้ ทั้ ง หมด เมื่ อ คู ่ ค วาม
ยอมความแล้วก็จะท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
และกระบวนการพิจารณาต่อมาคือ ศาลจะมีคำ� พิพากษา
บั ง คั บ ให้ ต ามข้ อ ตกลงของคู ่ ค วามนั้ น ซึ่ ง เรี ย กว่ า
“ค� ำ พิ พ ากษาตามยอม” โดยในส่ ว นของสั ญ ญา
ประนี ป ระนอมยอมความและผลของค� ำ พิ พ ากษา
ตามยอมดังกล่าว มีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ ดังนี้
- สัญญาประนีประนอมยอมความต้องมีลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดลงไว้ โดยค�ำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๕๗๐๔/๒๕๕๕ วินิจฉัยว่า การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๑
บัญญัติว่า “อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส�ำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้อง
ให้บังคับคดีหาได้ไม่” หมายความว่า สัญญาประนีประนอมยอมความอาจท�ำขึ้นได้โดยไม่ต้องมีแบบ
ของสัญญา แต่หากท�ำขึ้นโดยไม่มีลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดแล้ว ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากสัญญา
ประนีประนอมยอมความก็ไม่อาจฟ้องร้องให้บังคับคดีตามสัญญาได้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

- ข้อเท็จจริงทีไ่ ด้จากการไกล่เกลีย่ ประนีประนอมยอมความจะน�ำมาพิจารณาในชัน้ พิจารณา
ของศาลได้หรือไม่ ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๕๓/๒๕๕๗ ได้วนิ จิ ฉัยว่า ข้อเท็จจริงทีไ่ ด้จากการไกล่เกลีย่
ประนีประนอมยอมความจะน�ำมาพิจารณาในชั้นพิจารณาของศาลได้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพ
ของข้อเท็จจริงแต่ละราย หากข้อเท็จจริงใดเป็นเรื่องที่คู่ความประสงค์จะให้เป็นข้อพิจารณาโดยแท้
ในชั้นไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นกระบวนการอาศัยความจริงใจของคู่กรณีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประกอบ
การตัดสินใจหาทางระงับข้อพิพาทด้วยการตกลงกัน ข้อมูลบางอย่างอาจเป็นคุณเป็นโทษต่อเจ้าของ
ข้อมูล ข้อมูลเช่นนีก้ ไ็ ม่อาจน�ำมาใช้เป็นประโยชน์ในภายหลังได้ มิฉะนัน้ จะเป็นการท�ำลายความเชือ่ มัน่
ของคู่กรณีต่อระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่ต่อไปคู่กรณีอาจไม่เปิดเผยข้อมูลแก่กันเพื่อหาทาง
ระงับคดี แต่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดที่ไม่ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในชั้นไกล่เกลี่ยกันหรือไม่
ก็เป็นที่ทราบของคู่กรณีอยู่แล้วก็ดี หรือข้อมูลใดคู่ความประสงค์ให้น�ำมาเป็นประโยชน์ในชั้นพิจารณา
เมื่อการไกล่เกลี่ยไม่อาจตกลงกันได้ก็ดี ศาลย่อมรับฟังข้อเท็จจริงนั้นได้
ทั้งนี้ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นจะท�ำให้หนี้เก่าระงับและต้องบังคับกัน
ตามหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญาประนีประนอมยอมความ เช่น การที่ลูกจ้างได้ขับรถยนต์ในทางการ
ที่จ้างด้วยความประมาทเลินเล่อชนผู้อื่นได้รับความเสียหาย แล้วได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนในสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันไว้ต�่ำกว่าที่ควรจะได้ตามจริง ภายหลังหากลูกจ้างไม่ช�ำระค่าสินไหม
ทดแทนตามที่ก�ำหนด ผู้เสียหายจะฟ้องนายจ้างให้ร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้าง
ได้กระท�ำไปในทางการทีจ่ า้ งไม่ได้ เพราะสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลท�ำให้การเรียกร้องในหนี้
อันเกิดจากมูลละเมิดเดิมระงับสิ้นไป และท�ำให้ผู้เสียหายกับลูกจ้างได้สิทธิเรียกร้องใหม่ตามที่แสดงไว้
ในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ดังนัน้ เมือ่ หนีอ้ นั เกิดจากมูลละเมิดระงับไปแล้ว ความรับผิด
ของนายจ้างซึ่งต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระท�ำไปในทางการที่จ้าง
ย่อมระงับไปด้วย
ส่วนผลแห่งค�ำพิพากษาตามยอม จะเป็นไปตามหลักในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๓๘๘ กล่าวคือ เมือ่ ได้ตกลงท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล และศาลได้พพิ ากษา
ตามยอมแล้ว ค�ำพิพากษาย่อมผูกพันคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕
วรรคหนึง่ หากเห็นว่าค�ำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ชอบหรือไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย
ก็มีทางด�ำเนินคดีต่อไปได้เพียงประการเดียวคือ การอุทธรณ์หรือฎีกาให้ศาลสูงแก้ไขหากเข้ากรณี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๓๘ ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนค�ำฟ้องนั้น และ
ข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลง
หรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้แล้วพิพากษาไปตามนั้น
ห้ามมิให้อุทธรณ์ค�ำพิพากษาเช่นว่านี้ เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล
(๒) เมือ่ ค�ำพิพากษานัน้ ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายอันเกีย่ วด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๓) เมื่อค�ำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ
ถ้าคู่ความตกลงกันเพียงแต่ให้เสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการ ให้น�ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
มาใช้บังคับ”.
๘
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำ�คัญ)

ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง หากไม่อทุ ธรณ์ ค�ำพิพากษา
ตามยอมย่อมถึงที่สดุ ไม่อาจถูกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก และเนื่องจากการท�ำสัญญา
ประนีประนอมยอมความเป็นกรณีที่โจทก์จ�ำเลยมุ่งระงับข้อพิพาทระหว่างกันและมิใช่เป็นการวินิจฉัย
ชี้ขาดอย่างคดีธรรมดาที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์จ�ำเลยแล้วพิพากษาชี้ขาดประเด็น
ข้อพิพาท ข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความจึงอาจมีผลไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามค�ำขอ
ท้ายฟ้องได้ ถ้าข้อตกลงนัน้ เกีย่ วพันกับประเด็นแห่งคดีและไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเป็นไปตาม
ข้อตกลงทีค่ คู่ วามต่างยอมผ่อนผันให้แก่กนั จึงไม่อยูใ่ นบังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๔๒ ซึ่งห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค�ำฟ้อง
ส�ำหรับ “การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในคดีครอบครัว” พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้วางหลักการส�ำคัญในการพิจารณา
พิพากษาคดีครอบครัวว่า ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด�ำเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลพยายาม
เปรียบเทียบให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมกันในข้อพิพาท โดยค�ำนึงถึงความสงบสุข
และการอยูร่ ว่ มกันในครอบครัว๙ และในคดีครอบครัวทีม่ ขี อ้ พิพาท ก่อนเริม่ พิจารณาให้ศาลแต่งตัง้
“ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว” เพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความในคดีครอบครัวได้ประนีประนอมกัน
และถ้าในคดีครอบครัวนั้น ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียให้ศาลค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้เยาว์เป็นส�ำคัญ๑๐
พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔๖ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๔๖ การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวนั้นไมวาการพิจารณาคดีจะไดด�ำเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลพยายาม
เปรียบเทียบให้คคู วามได้ต กลงกันหรือประนีประนอมกันในข้อพิพาท โดยค�ำนึงถึงความสงบสุขและการอยูร่ ว่ มกันในครอบครัว เพือ่ การนี้
ให้ศาลค�ำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้เพื่อประกอบดุลพินิจด้วย คือ
(๑) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิงที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดยค�ำนึงถึง
สวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�ำคัญ
(๒) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษา
แกบุตรที่เป็นผู้เยาว์
(๓) การคุ้มครองสิทธิของบุตรและส่งเสริมสวัสดิภาพของบุตร และ
(๔) หามาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาให้ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร”.
๑๐
พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๔๘ คดีครอบครัวที่มีข้อพิพาท ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลตั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว เพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความ
ในคดีครอบครัวได้ประนีประนอมกัน  ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารไกล่เกลีย่ และการรายงานผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
เพือ่ ประโยชน์ในการไกล่เกลีย่ ให้คคู่ วามได้ประนีประนอมกันในคดีครอบครัวศาลอาจมอบหมายให้บดิ า มารดา ผูป้ กครอง ญาติ
ของคูค่ วาม ทนายความของคูค่ วาม นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือบุคคลหรือหน่วยงานทีศ่ าลเห็นสมควร ให้คำ� ปรึกษาหรือช่วยเหลือ
ผูป้ ระนีประนอมคดีครอบครัวทีศ่ าลตัง้ ตามวรรคหนึง่ ก็ได้ และในคดีครอบครัวทีม่ ผี เู้ ยาว์เข้ามาเกีย่ วข้องและจ�ำเป็นต้องได้รบั การสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ศาลจะเรียกพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กมาร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
เมื่อผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวตามวรรคหนึ่งได้ด�ำเนินการตามค�ำสั่งศาลแล้วให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ต่อศาล ในกรณีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมเป็นผลส�ำเร็จ ให้ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวจัดให้มีการท�ำสัญญาประนีประนอม
ยอมความขึ้นแล้วรายงานศาล หรือจะนัดหรือขอให้ศาลเรียกคู่ความมาท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลก็ได้
เมื่อศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ให้ศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นหรือศาลจะยังไม่พิพากษาแต่ก�ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
ให้คู่ความทดลองปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนก็ได้ โดยเฉพาะการใช้อ�ำนาจปกครองหรือการอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์
หรือคนไร้ความสามารถ ไม่วา่ กรณีจะเป็นประการใด ถ้าคดีครอบครัวนัน้ ผูเ้ ยาว์มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียให้ศาลค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้เยาว์เป็นส�ำคัญ
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเป็นคดีทผี่ เู้ ยาว์มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียและมิได้คำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูเ้ ยาว์ ให้ศาลปฏิเสธการพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.
๙
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ดังนัน้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีภารกิจส�ำคัญในการด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเกีย่ วกับ
คดีครอบครัว กล่าวคือ การยุติหรือระงับข้อพิพาทใน “คดีครอบครัว” ซึ่งได้แก่คดีที่ฟ้องหรือร้องขอ
ต่อศาล หรือการกระท�ำใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ
คดีครอบครัว เช่น คดีเกี่ยวกับการฟ้องหย่า การแบ่งสินสมรส การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู อ�ำนาจ
ปกครองบุตร หรือคดีเกี่ยวกับสถานะและความสามารถของบุคคลเกี่ยวด้วยครอบครัวหรือส่วนได้เสีย
ของผู้เยาว์ เป็นต้น ด้วยความตกลงหรือยินยอมของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประนีประนอม
คดีครอบครัวเป็นคนกลางช่วยเหลือ แนะน�ำ  และเสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาท
ซึ่งมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ ดังนี้
- การใช้อำ� นาจปกครองจัดการทรัพย์สนิ ของบุตร ตามหลักการแล้วบิดามารดาซึง่ เป็นผูแ้ ทน
โดยชอบธรรมของบุตรสามารถจัดการทรัพย์สินของบุตรได้โดยล�ำพัง แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้น
ที่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงจะกระท�ำได้ คือ กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๕๗๔ ซึ่งมีจ�ำนวน ๑๓ อนุมาตรา อาทิ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน ๓ ปี การให้กู้ยืมเงิน
การประนีประนอมยอมความ และการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย เป็นต้น และกรณี
ตามมาตรา ๑๕๗๕ ได้แก่ กิจการทีป่ ระโยชน์ของผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองหรือประโยชน์ของคูส่ มรสหรือบุตร
ของผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผูเ้ ยาว์ โดยค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๒๕ - ๒๑๒๖/๒๕๕๘
ได้วินิจฉัยว่า การท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นนิติกรรมอันมีผลเกี่ยวถึงทรัพย์สินของผู้เยาว์
ที่ผู้ใช้อ�ำนาจปกครองจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาตตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๗๔ (๑๒) เมื่อผู้ใช้
อ�ำนาจปกครองและผู้แทนโดยชอบธรรมต้องห้ามโดยกฎหมายมิให้ท�ำนิติกรรมดังกล่าว จะถือว่า
การที่ผู้เยาว์ท�ำนิติกรรมพร้อมกับผู้แทนโดยชอบธรรมมีผลว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ท�ำได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อน จึงเท่ากับเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ต้องมาขออนุญาตจากศาล ซึ่งเป็น
การผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนัน้ สัญญาประนีประนอมยอมความทีศ่ าลชัน้ ต้นมีคำ� พิพากษา
ตามยอมจึงไม่มีผลผูกพันผู้เยาว์
- การฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะ เนื่องจาก ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๖๔ ก�ำหนดให้บิดามารดา
มีหน้าทีใ่ นการอุปการะเลีย้ งดูบตุ รทีเ่ ป็นผูเ้ ยาว์ หรือบุตรซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะแล้วแต่ทพุ พลภาพและหาเลีย้ ง
ตนเองมิได้ ในขณะที่มาตรา ๑๕๖๓ ก็ได้ก�ำหนดให้บุตรมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
เช่นเดียวกัน แสดงว่าการอุปการะเลี้ยงดูเป็นหน้าที่ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพียงแต่มีหน้าที่คนละช่วงเวลา
เท่านั้น กล่าวคือ บิดามารดาท�ำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรในขณะบุตรเยาว์วัย ส่วนบุตรท�ำหน้าที่ต่อบิดามารดา
เมือ่ บิดามารดาแก่ชราและไม่สามารถดูแลตนเองได้๑๑ หากมีกรณีทำ� ให้บคุ คลถึงแก่ความตาย มาตรา ๔๔๓
ได้ก�ำหนดว่า “ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่าปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจ�ำเป็นอย่างอื่น ๆ และหาก
เหตุที่ตายลงนั้นท�ำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย บุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับ
ไพโรจน์ กั ม พู สิ ริ . ย่ อ หลั ก กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ : ครอบครั ว . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑๐ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม -ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ,
กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๕. หน้า ๑๒๕.
๑๑
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำ�คัญ)

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ทั้งนี้ มีข้อสังเกตค�ำว่า “บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตาม
กฎหมาย” ว่า การละเมิดเป็นเหตุให้คนหนึ่งตายนั้นอาจท�ำให้หลายคนขาดไร้อุปการะได้ เช่น ก.
ต้องอุปการะเลี้ยงดู ข. กับ ค. บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องอุปการะเลี้ยงดู ง. ภรรยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และ จ. ฉ. ช. ซ. บุตรชอบด้วยกฎหมายทีย่ งั เป็นผูเ้ ยาว์ หรือบรรลุนติ ภิ าวะแล้ว แต่ทพุ พลภาพ
และหาเลีย้ งตนเองมิได้ ซึง่ ค่าขาดไร้อปุ การะของแต่ละคนเป็นสิทธิเฉพาะตัว พ่อแม่ญาติพนี่ อ้ งจะใช้
สิทธิเรียกร้องแทนไม่ได้ ยกเว้นพ่อแม่ฟ้องคดีเรียกแทนในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม แต่ก็ไม่สามารถ
ท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากศาล ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๗๔ (๑๒)
ส่วนตัวอย่างข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดกที่ส�ำคัญ คือ กรณีการจัดการมรดกที่มีผู้จัดการมรดก
หลายคน ซึง่ หลักการตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๒๖ ก�ำหนดให้ “การท�ำการตามหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การมรดก
ต้องถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อก�ำหนดพินัยกรรมเป็นอย่างอื่น ถ้าเสียงเท่ากัน เมื่อผู้มีส่วน
ได้เสียร้องขอ ก็ให้ศาลเป็นผูช้ ขี้ าด โดยค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๓๘/๒๕๕๘ ได้วนิ จิ ฉัยว่า โจทก์ฟอ้ ง
จ�ำเลยทัง้ สองในฐานะผูจ้ ดั การมรดกและในฐานะทายาทโดยธรรมของ น. ให้โอนทีด่ นิ พิพาทให้แก่โจทก์
โดยโจทก์กล่าวอ้างมูลหนี้ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเป็นหลักในการฟ้องคดี หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้
ของกองมรดกตกทอดแก่ทายาททุกคนของเจ้ามรดก ไม่ใช่หนี้ส่วนตัว การท�ำหน้าที่ของจ�ำเลยทั้งสอง
ในฐานะผู้จัดการมรดกของ น. ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีจึงต้องร่วมกันด�ำเนินการจัดการตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๒๖ จะแยกกันจัดการไม่ได้ การที่จ�ำเลยที่ ๑ ท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ
โจทก์ ส่วนจ�ำเลยที่ ๒ ต่อสูค้ ดี จึงเป็นการแยกกันจัดการมรดก ซึง่ เป็นการด�ำเนินการทีข่ ดั ต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายโดยชัดแจ้ง
นอกจากนี้ การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเกีย่ วกับคดีครอบครัวยังปรากฏใน “พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐” ซึง่ วางหลักการส�ำคัญว่า ไม่วา่ การพิจารณาคดี
การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวจะได้ดำ� เนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คคู่ วาม
ได้ยอมความกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึง
หลักการดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
(๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(๒) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิง
ที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ ก็ให้การหย่าเป็นไป
ด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดยค�ำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�ำคัญ
(๓) การคุม้ ครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขณะทีค่ รอบครัวนัน้ ต้องรับผิดชอบ
ในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์
(๔) มาตรการต่าง ๆ เพือ่ ช่วยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให้ปรองดองกันและปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร๑๒
๑๒
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

และเพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว กฎหมาย
ได้ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณี อาจตั้ง “ผู้ประนีประนอม” ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลหรือคณะบุคคลซึง่ เป็นบิดามารดา ผูป้ กครอง ญาติของคูค่ วามหรือบุคคลทีพ่ นักงานเจ้าหน้าที่
หรือศาลเห็นสมควร เพื่อให้ค�ำปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน
หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ย
ให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได้ และเมื่อผู้ประนีประนอมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวได้ด�ำเนินการ
ไกล่เกลี่ยแล้ว ให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีด้วย โดยในกรณี
ที่การไกล่เกลี่ยเป็นผลส�ำเร็จ บุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการท�ำสัญญายอมความขึ้นหรือจะขอให้เรียก
คู่ความมาท�ำสัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลก็ได้ ซึ่งหากสัญญายอมความนั้น
ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือศาลด�ำเนินการให้เป็นไปตามสัญญายอมความนั้น๑๓
ทัง้ นี้ พระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้กำ� หนดบทนิยามของค�ำว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า
“การกระท�ำใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท�ำโดยเจตนา
ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับ
หรือใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือยอมรับ
การกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระท�ำโดยประมาท”๑๔
โดยผู้ใดกระท�ำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าว ถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิด
ฐานกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ซึง่ เป็นความผิดทางอาญาต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้าง
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอืน่ หากการกระท�ำความผิดดังกล่าวเป็นความผิด
ฐานท�ำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ด้วย ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิด
อันยอมความได้๑๕
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกีย่ วพัน
กับบุคคลใกล้ชดิ และมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากการท�ำร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทัว่ ไป การใช้
มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับจึงไม่เหมาะสม เพราะกฎหมายอาญา
มีเจตนารมณ์ทจี่ ะลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดมากกว่าทีจ่ ะแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดหรือปกป้องคุม้ ครอง
ผูท้ ถี่ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ดังนัน้ พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ จึงก�ำหนดรูปแบบ วิธกี าร
และขัน้ ตอนทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างจากการด�ำเนินคดีอาญาโดยทัว่ ไป กล่าวคือ ในระหว่างการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล แล้วแต่กรณี มีอ�ำนาจออก “ค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธกี ารเพือ่ บรรเทาทุกข์ชวั่ คราว” เช่น ให้ผกู้ ระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษา
จากแพทย์ ชดใช้เงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น และห้ามเข้าไปในทีพ่ ำ� นักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตวั บุคคลใด
ในครอบครัว รวมทั้งการก�ำหนดวิธีการดูแลบุตร๑๖ อีกทั้งยังมีกระบวนการ “ประนีประนอมยอมความ
โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖.
โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓.
๑๕
โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔.
๑๖
โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑.
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำ�คัญ)

แบบมีเงื่อนไข” โดยให้พนักงานสอบสวนหรือศาล จัดให้มีการไกล่เกลี่ยและท�ำ  “บันทึกข้อตกลง”
เพือ่ ก�ำหนดเงือ่ น โดยเฉพาะการปรับปรุงพฤติกรรมของผูก้ ระท�ำความผิดก่อนการยอมความ เช่น ก�ำหนด
ให้ใช้วธิ กี ารฟืน้ ฟู บ�ำบัดรักษา และคุมความประพฤติผกู้ ระท�ำความผิด หรือให้ผกู้ ระท�ำความผิดชดใช้เงิน
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท�ำงานบริการสาธารณะ และละเว้นการกระท�ำอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว รวมทั้งการท�ำทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการและระยะเวลาที่ก�ำหนด เมื่อผ่านการปรับปรุง
บุคลิกลักษณะอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วจึงจะให้คดียุติหรือมีการยอมความกันได้ แต่หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอ�ำนาจยกคดีขึ้นมาด�ำเนินการต่อไป๑๗
อนึ่ง ในส่วนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
คณบดีส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอดีตอาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมว่า เนือ่ งจากพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้กระท�ำความผิดในคดีการกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท�ำผิดซ�้ำ  และรักษาความสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัวไว้ รวมทั้งให้เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ
จากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบตั อิ นั ไม่เป็นธรรม ดังนัน้ บทนิยามของค�ำว่า “บุคคลในครอบครัว”
จึงก�ำหนดไว้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ ครอบคลุมทั้งบุคคลที่เป็นคู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กิน
หรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว
รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น คนขับรถทีไ่ ด้อยูอ่ าศัยในบ้านมาตัง้ แต่รนุ่ พ่อแม่ หรือลูกสาวของคนขับรถทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในบ้านและได้มีการส่งเสียเลี้ยงดูมาโดยตลอด ทั้งคนขับรถและลูกสาวของคนขับรถถือว่าเป็นบุคคล
ในครอบครัว ดังนั้น หากมีการกระท�ำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ
หรือสุขภาพของบุคคลดังกล่าว หรือมีการบังคับหรือใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดคลองธรรมให้บุคคลดังกล่าว
ต้องกระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือยอมรับการกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดโดยมิชอบ ก็ถอื เป็นการกระท�ำ
ความผิดฐานกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาและต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของการพิจารณาพิพากษาคดีตามกระบวนการที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
ทั้งนี้ หลังจากที่ท่านผู้อ่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไทย โดยเฉพาะคดีครอบครัว
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว ในครั้งนี้ไปแล้ว ส�ำหรับฉบับต่อไป
จะขอน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและคดีมรดก ข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม และประเภทคดี
ที่สามารถประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ รวมทั้งตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดังกล่าว โดยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดีส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตลอดจนประเด็นข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดก และตัวอย่างการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดย Mr. Francis Law, President of the Hong Kong Mediation
Center ซึง่ จะได้ถอดความและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยสรุปจากเอกสารภาษาอังกฤษทีท่ างวิทยากร
ได้น�ำมาใช้ประกอบการบรรยาย ซึ่งผู้เขียนจะได้น�ำเสนอต่อไปในฉบับหน้า (โปรดติดตามตอนต่อไป)
โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒.
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