
มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 51

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 หากจะกล่าวถงึเรือ่ง	“แนวทางหรอืวธิกีารในการยตุหิรอืระงบัข้อพพิาททีเ่กดิขึน้”	ในทางปฏบิตัิ
ที่ผ่านมาแล้วจะพบว่า	 จะมีลักษณะของการยึดถือความต้องการหรือความคิดของตนเองเป็นหลัก	 
การระงับข้อพิพาทจึงมีวิธีการท่ีมุ่งหมายจะเอาชนะเพ่ือให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ	 
โดยก�าหนดให้	 “ผู้น�าในสังคม”	 เป็นผู้จัดการปัญหาและต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบไปสู่รูปแบบของ	
“ศาล”	 โดยมีผู้พิพากษาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท	 จนกระทั่งพัฒนาไปสู่	 “กระบวนการยุติธรรม 
เต็มรูปแบบ”	 อันประกอบด้วยการสืบพยาน	 การสอบสวน	 กระบวนการฟ้องคดี	 กระบวนการค้นหา 
ข้อเท็จจริงในศาล	กระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดี	ซึ่งในที่สุดก็คือการลงโทษผู้กระท�าความผิด
หรือให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าการยุติหรือระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการทางศาลดังกล่าวจะสามารถ
จัดการกับปัญหาข้อพิพาทได้	 แต่การน�าข้อพิพาทไปสู ่ศาลไม่ใช่วิธีการระงับข้อพิพาทที่ดีที่สุด	 
เพราะกระบวนการทางศาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผู ้คนในสังคมให้หมดไปได	้ 
ทั้งนี้	 เนื่องจากค�าตัดสินของศาลนั้นต้องมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะและอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้แพ้	 ค�าตัดสิน 
ของศาลจึงไม่ใช่ทางออกท่ีดีที่สุดในการยุติปัญหาและอาจจะน�ามาซ่ึงความขัดแย้งอื่น	ๆ	 หรือท�าให ้
เกิดความบาดหมางใจระหว่างคู่ความเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้
 นอกจากนี ้กระบวนการทางศาลยงัมปัีญหาเรือ่งความล่าช้าในการพจิารณาคดี ความไม่สะดวก 
รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีที่มีจ�านวนสูง ด้วยเหตุนี้ วิธีการในการหาทางออกร่วมกัน
เพื่อระงับข้อพิพาทหรือจัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คู่พิพาทสามารถ

 ๑จัดโดย	สถาบันอนุญาโตตุลาการ	หรือ	ที	เอช	เอ	ซี	(Thailand	Arbitration	Center	:	THAC)		ในการสัมมนา	หัวข้อ	“แนวทาง
ทีเ่หมาะสมต่อการประนอมข้อพพิาททางครอบครวัและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong  
and Thailand Experience)”	ในวนัพฤหสับดทีี	่๒๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๒.๓๐	นาฬิกา	ณ	สถาบนัอนญุาโตตลุาการ	 
ชั้น	๒๖	อาคารอภิรัชทาวเวอร์	(เอ็มควอเทียร์)	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร.

๑

แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาท
ทางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง 

(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอม
ข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย
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ท�าความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถด�าเนินชีวิตร่วมกันได้ อันจะส่งผลต่อความสงบสุข 
ของสังคมโดยรวม จึงได้รับความสนใจและสนับสนุนให้น�ามาใช้ในการระงับข้อพิพาทแทนการ
ด�าเนินกระบวนการทางศาลมากยิ่งขึ้นตามล�าดับ
	 โดยวิธีการในการระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องน�าคดีเข้าสู่กระบวนการทางศาลซ่ึงอาจเรียกได้ว่า 
เป็น	 “การระงับข้อพิพาททางเลือก” (Alternative Dispute Resolution)	 ดังกล่าวน้ันมีได ้
หลากหลายวิธี	 อาทิ	 การประเมินความขัดแย้ง	 (Conflict	 Assessment)	 การประสานความขัดแย้ง	
(Facilitation)	 และการหารือเชิงนโยบาย	 (Policy	 Dialogues)	 เป็นต้น	 แต่วิธีการที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากลและถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลายได้แก่วิธีการดังต่อไปนี้

 ๑.  การเจรจาต่อรอง (Negotiation)	 เป็นวิธีการท่ีคู่พิพาททั้งหมดสมัครใจที่จะแก้ไขปัญหา
ระหว่างกัน	 ด้วยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความต้องการและประโยชน์ของฝ่ายตน	
และเจรจาต่อรองแลกเปล่ียนประโยชน์ต่าง	ๆ 	ซ่ึงกันและกัน	แล้วตกลงร่วมใจกนัในการยตุคิวามขดัแย้ง	
การเจรจาต่อรองถอืเป็นวิธีการทีส่ะดวก	ง่าย	ไม่เป็นทางการ	และรวดเรว็ทีสุ่ดในการแก้ไขความขดัแย้ง	
แต่อย่างไรก็ตาม	จะเป็นวิธีการที่ประสบความส�าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะและความช�านาญในการเจรจา 
ต่อรองของคู่เจรจาที่ต้องค�านึงถึงประโยชน์และการรักษาความสัมพันธ์มากกว่าการใช้อารมณ์และ 
ความรู้สึก	รวมทั้งการรักษาจุดยืนของแต่ละฝ่าย๒

 ๒. การประนอมข้อพิพาท (Conciliation)	เป็นวธิกีารทีม่ลีกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบัการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท	 (Mediation)	 ค่อนข้างมาก	 เนื่องจากทั้งสองกระบวนการต่างมีคนกลางที่เข้ามาท�าหน้าที่
คล้ายคลงึกนั	ความแตกต่างระหว่างวิธกีารทัง้สองในปัจจบัุนมน้ีอยมากจนแทบจะกล่าวได้ว่า	ในบรบิท
ของประเทศไทยวิธีการทัง้สองเป็นวิธีการทีใ่ช้เรยีกทดแทนกนัได้	ส�าหรบัในต่างประเทศนัน้	ความแตกต่าง 
ยังมีอยู่บ้าง	 แต่ก็เป็นเพียงความแตกต่างในเชิงทฤษฎีเท่านั้น	 โดยในบางประเทศวางขอบเขตของการ
ประนอมข้อพิพาทในการมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ	 โดยผู้ประนอม 
ข้อพพิาทจะพยายามช่วยคูพ่พิาทในการแก้ไขความเข้าใจผดิต่าง	ๆ 	ทีเ่กิดข้ึนระหว่างกัน	พยายามลดทอน 
ความรู้สึกหวาดระแวงและความไม่ไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน	 และพยายามท�าให้การสื่อสารระหว่าง 
คู่พิพาทเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นมากกว่าการกล่าวหาซึ่งกันและกัน	 
แต่บางประเทศอาจจะวางบทบาทของผูป้ระนอมข้อพพิาทไปในลกัษณะทีอ่าจให้ความเหน็หรอืค�าแนะน�า 
เก่ียวกบัทางออกเพือ่การแก้ไขปัญหาให้แก่คูพ่พิาทด้วย	และบางกรณอีาจมกีารน�าการประนอมข้อพพิาท
ในลกัษณะข้างต้นในฐานะเป็นเครือ่งมอืเบือ้งต้นส�าหรบัการเตรยีมความพร้อมให้แก่คูพ่พิาท	ในการทีจ่ะ
เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นต่อไป๓

	 ๒มนตร ีศลิป์มหาบณัฑติ. “การบรหิารความขดัแย้ง”. การจดัการความขดัแย้งกบัการไกล่เกล่ียข้อพพิาท ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบั 
การไกล่เกลีย่ข้อพิพาท.	กรุงเทพมหานคร	:	ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก	ส�านักข้อพิพาท	ส�านักงานศาลยุติธรรม,	๒๕๕๕.	 
หน้า	๑๗.
 ๓สรวิศ	ลิมปรังษี.	“ความขัดแย้งและวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก”.	การจดัการความขดัแย้งกบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท.	กรุงเทพมหานคร	:	ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก	ส�านักข้อพิพาท	ส�านักงาน
ศาลยุติธรรม,	๒๕๕๕.	หน้า	๔๑	-	๔๒.
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 ๓. การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท (Mediation)	เป็นวธิกีารทีค่ล้ายกับการเจรจาต่อรอง	แต่อาศยับคุคล 
ที่สามเข้ามาเป็นคนกลาง	 ซึ่งเรียกว่า	 “ผู้ไกล่เกลี่ย”	 (Mediator)	 ท�าหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน 
ให้กระบวนการเจรจาต่อรองด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งร่วมกับคู่พิพาทแสวงหาทางออก
ที่เหมาะสมและเกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย	 ตลอดจนชี้แนะ	 โน้มน้าว	 หรือชักจูงให้คู่กรณีหาหนทาง
ตกลงกนัได้ด้วยด	ีการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทน้ัน	เป็นวิธีการทีร่วดเรว็	สะดวก	ง่าย	ไม่เป็นทางการ	และถูกน�า 
มาใช้เสมอ	เนือ่งจากไม่มฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดเริม่เจรจาต่อรอง	หรอืการเจรจาต่อรองระหว่างคูก่รณไีม่ประสบ
ผลส�าเรจ็๔	ทัง้นี	้การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทมหีลกัการส�าคญัคอื	อ�านาจการตดัสนิใจขัน้สุดท้ายยงัคงขึน้อยูก่บั 
คู่กรณี	 ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีสิทธิที่จะบังคับให้คู่กรณียอมรับความเห็นของตน	 และคนกลางที่จะเข้ามาช่วย
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายน้ันอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้แทนขององค์กรที่ตั้งข้ึน 
เพื่อช่วยระงับข้อพิพาทก็ได้๕

 ๔.  อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)	เป็นวิธีการที่คล้ายคลึงกับการฟ้องร้องหรือการด�าเนินคด ี
ทางศาล	 แต่ยืดหยุ่น	 รวดเร็ว	 และเชี่ยวชาญในเรื่องพิพาทมากกว่า๖	 โดยคู่พิพาทสามารถตกลงกัน 
ทีจ่ะยืน่เร่ืองและเสนอพยานหลกัฐานต่ออนุญาโตตลุาการให้เป็นผูต้ดัสนิชีข้าด	เพือ่ออกเป็น	“ค�าช้ีขาด”	
(Award)	ซึง่มีผลผูกพนัคูพ่พิาทหรอืมสีภาพบงัคบัท�านองเดยีวกันกับค�าพิพากษาของศาล	อย่างไรกต็าม	 
กระบวนการนี้จะแตกต่างจากการฟ้องร้องหรือการด�าเนินคดีทางศาลที่ว่าคู่พิพาทมีสิทธิในการเลือก
อนุญาโตตุลาการที่จะมาท�าหน้าที่ชี้ขาด	หรือเลือกกระบวนการในการน�าเสนอพยานหลักฐานได้	ทั้งนี้	
การอนญุาโตตลุาการนยิมน�ามาใช้กับข้อพพิาททีเ่ก่ียวกับธุรกิจการค้า	หรือข้อพพิาทท่ีคูค่วามไม่ต้องการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ๗

	 จากความส�าคญัและประโยชน์ของวธิกีารในการระงบัข้อพพิาททีไ่ม่ต้องน�าคดเีข้าสูก่ระบวนการ
ทางศาลดังกล่าว	 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงพยายามสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และแสวงหาวิธีการระงับ 
ข้อพิพาทก่อนน�าคดีขึ้นสู่ศาลมาใช้	 ทั้งนี้	 เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการอ�านวยความยุติธรรมให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น	 โดยหนึ่งในหลายแนวทางที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันก็คือ การก�าหนดเงื่อนไขในการฟ้องคดี
บางประเภทให้ต้องผ่านขัน้ตอนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทหรอืบงัคับให้มกีารไกล่เกลีย่ข้อพพิาทมาก่อน  
โดยเฉพาะคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก รวมทั้งข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม และ
การหย่าร้าง	ดังนั้น	เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์	รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อมูลข้อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกดังกล่าว	 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	 พัฒนา	 และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก
ทุกรูปแบบ	 จึงได้ก�าหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ	 “แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาท

	 ๔มนตรี	ศิลป์มหาบัณฑิต.	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,	หน้า	๑๘.
 ๕อนุเทพ	อินทรชิต.	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางพาณิชย์ก่อนฟ้องคดีต่อศาล.	เอกสารเผยแพร่	เข้าถึงข้อมูลได้จาก	(mis.krirk.
ac.th/librarytext/LAW/2555.doc),	หน้า	๘๘.
 ๖วรรณชยั	บญุบ�ารุง.	หลกัและทฤษฎขีองอนญุาโตตลุาการเปรยีบเทยีบกบักฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง.	กรุงเทพมหานคร:	 
บริษัท	ส�านักพิมพ์วิญญูชน	จ�ากัด,	๒๕๔๘.	หน้า	๑๘.
 ๗มนตรี	ศิลป์มหาบัณฑิต.	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒.	หน้า	๑๘.
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

จุลนิติ

ทางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong and  
Thailand Experience)”		ขึ้น	เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ที่ผ่านมา	ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้	 
มีการเสวนาเรื่อง	 “กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม 
ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการประนอมไกล่เกลี่ย 
ข้อพพิาท”	โดย	นายอาเลก็	จรรยาทรพัย์กจิ	ผูพ้พิากษาศาลฎกีา	และศาสตราจารย์	ดร.	ไพโรจน์	กมัพสูริิ	 
คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร	์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยมีนายอาทิตย์	 ปิ่นปัก	 ผู้ประนอมข้อพิพาท	
สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 เป็นผู้ด�าเนินรายการและแปลความการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ	 รวมทั้ง 
การบรรยาย	ในหวัข้อ	“ประเดน็ข้อพพิาทในคดีครอบครวัและมรดก และตัวอย่างการระงบัข้อพพิาท
ด้วยการประนอม : กรณีศึกษาจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง”	โดย	Mr.	Francis	Law,	President	
of	the	Hong	Kong	Mediation	Center
	 โดยการเสวนาเรือ่ง	“กฎหมายไทยเกีย่วกบัครอบครวัและมรดก ข้อพพิาทอนัเกดิจากพนิยักรรม 
ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการประนอมไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท”	นั้น	มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  นายอาเลก็ จรรยาทรพัย์กจิ ผูพ้พิากษาศาลฎกีา  
และอดีตอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เป็นกระบวนการที่สามารถยุติข้อพิพาทซ่ึงเป็นที่พอใจ
ของทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะจะท�าให้คู่ความยอมความกัน	 
อันเป็นการระงับข้อพิพาทได้ทั้งหมด	 เมื่อคู ่ความ 
ยอมความแล้วกจ็ะท�าสญัญาประนีประนอมยอมความกนั 
และกระบวนการพจิารณาต่อมาคอื	ศาลจะมคี�าพพิากษา 
บังคับให้ตามข้อตกลงของคู ่ความน้ัน	 ซึ่งเรียกว่า	
“ค�าพิพากษาตามยอม”	 โดยในส่วนของสัญญา
ประนีประนอมยอมความและผลของค�าพิพากษา 
ตามยอมดังกล่าว	มีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ	ดังนี้

 -  สัญญาประนีประนอมยอมความต้องมีลายมือช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิดลงไว้ โดยค�าพิพากษา
ศาลฎีกาที่	 ๕๗๐๔/๒๕๕๕	 วินิจฉัยว่า	 การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๘๕๑	 
บัญญัติว่า	 “อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น	 ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
ลงลายมือช่ือฝ่ายที่ต้องรับผิด	 หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส�าคัญ	 ท่านว่าจะฟ้องร้อง 
ให้บังคับคดีหาได้ไม่”	 หมายความว่า	 สัญญาประนีประนอมยอมความอาจท�าขึ้นได้โดยไม่ต้องมีแบบ
ของสัญญา	 แต่หากท�าขึ้นโดยไม่มีลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดแล้ว	 ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากสัญญา
ประนีประนอมยอมความก็ไม่อาจฟ้องร้องให้บังคับคดีตามสัญญาได้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 -  ข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้จากการไกล่เกล่ียประนปีระนอมยอมความจะน�ามาพจิารณาในชัน้พิจารณา
ของศาลได้หรอืไม่	ค�าพพิากษาศาลฎีกาที	่๙๖๕๓/๒๕๕๗	ได้วินิจฉยัว่า	ข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้จากการไกล่เกลีย่ 
ประนีประนอมยอมความจะน�ามาพิจารณาในชั้นพิจารณาของศาลได้หรือไม่	 ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพ 
ของข้อเท็จจริงแต่ละราย	 หากข้อเท็จจริงใดเป็นเรื่องที่คู่ความประสงค์จะให้เป็นข้อพิจารณาโดยแท้ 
ในชั้นไกล่เกล่ีย	 ซึ่งเป็นกระบวนการอาศัยความจริงใจของคู่กรณีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจหาทางระงับข้อพิพาทด้วยการตกลงกัน	 ข้อมูลบางอย่างอาจเป็นคุณเป็นโทษต่อเจ้าของ
ข้อมลู	 ข้อมูลเช่นนีก้ไ็ม่อาจน�ามาใช้เป็นประโยชน์ในภายหลงัได้	 มฉิะนัน้	 จะเป็นการท�าลายความเชือ่มัน่
ของคู่กรณีต่อระบบการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทที่ต่อไปคู่กรณีอาจไม่เปิดเผยข้อมูลแก่กันเพื่อหาทาง 
ระงับคดี	 แต่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดที่ไม่ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในชั้นไกล่เกลี่ยกันหรือไม	่ 
ก็เป็นที่ทราบของคู่กรณีอยู่แล้วก็ดี	 หรือข้อมูลใดคู่ความประสงค์ให้น�ามาเป็นประโยชน์ในชั้นพิจารณา
เมื่อการไกล่เกลี่ยไม่อาจตกลงกันได้ก็ดี	ศาลย่อมรับฟังข้อเท็จจริงนั้นได้

 ทั้งนี้ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นจะท�าให้หนี้เก่าระงับและต้องบังคับกัน
ตามหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญาประนีประนอมยอมความ	 เช่น	 การที่ลูกจ้างได้ขับรถยนต์ในทางการ 
ที่จ้างด้วยความประมาทเลินเล่อชนผู้อื่นได้รับความเสียหาย	 แล้วได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนในสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันไว้ต�่ากว่าที่ควรจะได้ตามจริง	 ภายหลังหากลูกจ้างไม่ช�าระค่าสินไหม
ทดแทนตามที่ก�าหนด	 ผู้เสียหายจะฟ้องนายจ้างให้ร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้าง
ได้กระท�าไปในทางการทีจ้่างไม่ได้	เพราะสญัญาประนีประนอมยอมความมผีลท�าให้การเรยีกร้องในหนี้
อันเกิดจากมูลละเมิดเดิมระงับสิ้นไป	 และท�าให้ผู้เสียหายกับลูกจ้างได้สิทธิเรียกร้องใหม่ตามท่ีแสดงไว ้
ในสญัญาประนปีระนอมยอมความดงักล่าว	ดงัน้ัน	เมือ่หน้ีอันเกิดจากมลูละเมดิระงับไปแล้ว	ความรบัผดิ 
ของนายจ้างซึ่งต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระท�าไปในทางการท่ีจ้าง 
ย่อมระงับไปด้วย	

 ส่วนผลแห่งค�าพพิากษาตามยอม จะเป็นไปตามหลกัในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง  
มาตรา ๑๓๘๘	กล่าวคอื	เมือ่ได้ตกลงท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความต่อหน้าศาล	และศาลได้พพิากษา
ตามยอมแล้ว	ค�าพิพากษาย่อมผูกพันคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	๑๔๕	
วรรคหนึง่	หากเหน็ว่าค�าพพิากษาตามสญัญาประนปีระนอมยอมความไม่ชอบหรอืไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ก็มีทางด�าเนินคดีต่อไปได้เพียงประการเดียวคือ การอุทธรณ์หรือฎีกาให้ศาลสูงแก้ไขหากเข้ากรณ ี

	 ๘ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๘	บัญญัติว่า	
	 “มาตรา	 ๑๓๘	 ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนค�าฟ้องนั้น	และ
ข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลง
หรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้แล้วพิพากษาไปตามนั้น
	 ห้ามมิให้อุทธรณ์ค�าพิพากษาเช่นว่านี้	เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้	
	 (๑)	เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล
	 (๒)	เมือ่ค�าพพิากษานัน้ถกูกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญตัแิห่งกฎหมายอนัเกีย่วด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
	 (๓)	เมื่อค�าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ	
	 ถ้าคู่ความตกลงกันเพียงแต่ให้เสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการ	ให้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
มาใช้บังคับ”.
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

จุลนิติ

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง หากไม่อทุธรณ์ ค�าพพิากษา 
ตามยอมย่อมถึงที่สดุ ไม่อาจถูกเพิกถอนหรอืเปลี่ยนแปลงแก้ไขไดอ้ีก	 และเนื่องจากการท�าสัญญา
ประนีประนอมยอมความเป็นกรณีที่โจทก์จ�าเลยมุ่งระงับข้อพิพาทระหว่างกันและมิใช่เป็นการวินิจฉัย
ชี้ขาดอย่างคดีธรรมดาที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์จ�าเลยแล้วพิพากษาชี้ขาดประเด็น 
ข้อพิพาท	 ข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความจึงอาจมีผลไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามค�าขอ 
ท้ายฟ้องได้	ถ้าข้อตกลงนัน้เกีย่วพนักับประเดน็แห่งคดแีละไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเป็นไปตาม 
ข้อตกลงท่ีคูค่วามต่างยอมผ่อนผนัให้แก่กัน	จึงไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง	 
มาตรา	๑๔๒	ซึ่งห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค�าฟ้อง	

 ส�าหรบั “การไกล่เกล่ียข้อพพิาทในคดีครอบครวั” พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครวั
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้วางหลักการส�าคัญในการพิจารณา
พิพากษาคดีครอบครัวว่า ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลพยายาม 
เปรียบเทียบให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมกันในข้อพิพาท โดยค�านึงถึงความสงบสุข 
และการอยูร่่วมกนัในครอบครวั๙ และในคดคีรอบครวัท่ีมข้ีอพพิาท ก่อนเริม่พจิารณาให้ศาลแต่งตัง้  
“ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว” เพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความในคดีครอบครัวได้ประนีประนอมกัน  
และถ้าในคดีครอบครัวนั้น ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียให้ศาลค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของผู้เยาว์เป็นส�าคัญ๑๐

 ๙พระราชบัญญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔๖	บัญญัติว่า	
	 “มาตรา	๑๔๖	การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวนั้นไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด	ให้ศาลพยายาม 
เปรยีบเทียบให้คูค่วามได้้ตกลงกนัหรอืประนปีระนอมกันในข้อพพิาท โดยค�านงึถงึความสงบสุขและการอยูร่่วมกนัในครอบครัว เพือ่การนี ้
ให้ศาลค�านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้เพื่อประกอบดุลพินิจด้วย	คือ
	 (๑)	การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิงที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินด้วยกัน 
ฉันสามีภริยา	 หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด	 โดยค�านึงถึง
สวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ
	 (๒)	การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษา
แก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์
	 (๓)	การคุ้มครองสิทธิของบุตรและส่งเสริมสวัสดิภาพของบุตร	และ
	 (๔)	หามาตรการต่าง	ๆ	เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาให้ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร”.	 	
 ๑๐พระราชบัญญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔๘	บัญญัติว่า	
	 “มาตรา	 ๑๔๘	 คดีครอบครัวที่มีข้อพิพาท	 ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลตั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว	 เพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความ 
ในคดคีรอบครัวได้ประนีประนอมกัน		ทัง้น้ี	หลักเกณฑ์	วธิกีารไกล่เกลีย่และการรายงานผล	ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของประธานศาลฎกีา
 เพือ่ประโยชน์ในการไกล่เกลีย่ให้คูค่วามได้ประนปีระนอมกนัในคดคีรอบครวัศาลอาจมอบหมายให้บดิา	มารดา	ผูป้กครอง	ญาติ 
ของคูค่วาม	ทนายความของคูค่วาม	นักสังคมสงเคราะห์	นกัจติวทิยา	หรือบคุคลหรือหน่วยงานท่ีศาลเหน็สมควร	ให้ค�าปรึกษาหรอืช่วยเหลอื 
ผู้ประนปีระนอมคดีครอบครวัทีศ่าลตัง้ตามวรรคหนึง่กไ็ด้	และในคดคีรอบครัวทีม่ผีูเ้ยาว์เข้ามาเกีย่วข้องและจ�าเป็นต้องได้รบัการสงเคราะห์ 
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ	ศาลจะเรียกพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กมาร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
	 เมื่อผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวตามวรรคหนึ่งได้ด�าเนินการตามค�าสั่งศาลแล้วให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ต่อศาล	ในกรณีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมเป็นผลส�าเร็จ	ให้ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวจัดให้มีการท�าสัญญาประนีประนอม 
ยอมความขึ้นแล้วรายงานศาล	หรือจะนัดหรือขอให้ศาลเรียกคู่ความมาท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลก็ได้
	 เมื่อศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันด ี
ของประชาชน	ให้ศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นหรือศาลจะยังไม่พิพากษาแต่ก�าหนดเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลา 
ให้คู่ความทดลองปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนก็ได้	โดยเฉพาะการใช้อ�านาจปกครองหรือการอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ 
หรอืคนไร้ความสามารถ	ไม่ว่ากรณจีะเป็นประการใด	ถ้าคดคีรอบครวันัน้ผูเ้ยาว์มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสยีให้ศาลค�านงึถงึประโยชน์
สูงสุดของผู้เยาว์เป็นส�าคัญ
	 ในกรณีที่ศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันด ี
ของประชาชน	หรอืเป็นคดีทีผู่เ้ยาว์มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีและมไิด้ค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผูเ้ยาว์	ให้ศาลปฏิเสธการพพิากษา 
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
	 การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว	ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๑๔๖	มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.

51-60-MAC6.indd   56 5/18/2560 BE   4:50 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 57

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

	 ดงันัน้	ศาลเยาวชนและครอบครวัจึงมภีารกจิส�าคญัในการด�าเนินการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทเกีย่วกบั
คดีครอบครัว	 กล่าวคือ	 การยุติหรือระงับข้อพิพาทใน	“คดีครอบครัว”	 ซึ่งได้แก่คดีที่ฟ้องหรือร้องขอ
ต่อศาล	 หรือการกระท�าใด	 ๆ	 ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว	 ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว	 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ 
คดีครอบครัว	 เช่น	 คดีเก่ียวกับการฟ้องหย่า	 การแบ่งสินสมรส	 การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู	 อ�านาจ
ปกครองบุตร	 หรือคดีเกี่ยวกับสถานะและความสามารถของบุคคลเกี่ยวด้วยครอบครัวหรือส่วนได้เสีย
ของผู้เยาว์	 เป็นต้น	 ด้วยความตกลงหรือยินยอมของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีผู้ประนีประนอม 
คดีครอบครัวเป็นคนกลางช่วยเหลือ	 แนะน�า	 และเสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาท	
ซึ่งมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ	ดังนี้

 - การใช้อ�านาจปกครองจดัการทรัพย์สนิของบตุร	ตามหลกัการแล้วบดิามารดาซึง่เป็นผูแ้ทน 
โดยชอบธรรมของบุตรสามารถจัดการทรัพย์สินของบุตรได้โดยล�าพัง	 แต่อย่างไรก็ตาม	 มีข้อยกเว้น 
ที่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงจะกระท�าได้	 คือ	 กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์
มาตรา	๑๕๗๔	ซึ่งมีจ�านวน	๑๓	อนุมาตรา	อาทิ	การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน	๓	ปี	การให้กู้ยืมเงิน	
การประนีประนอมยอมความ	 และการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย	 เป็นต้น	 และกรณี 
ตามมาตรา	๑๕๗๕	ได้แก่	กจิการทีป่ระโยชน์ของผูใ้ช้อ�านาจปกครองหรอืประโยชน์ของคูส่มรสหรอืบตุร
ของผู้ใช้อ�านาจปกครองขดักบัประโยชน์ของผูเ้ยาว์	โดยค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่๒๑๒๕	-	๒๑๒๖/๒๕๕๘	
ได้วินิจฉัยว่า	 การท�าสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นนิติกรรมอันมีผลเกี่ยวถึงทรัพย์สินของผู้เยาว์
ที่ผู้ใช้อ�านาจปกครองจะกระท�ามิได้	เว้นแต่ศาลจะอนุญาตตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	๑๖๗๔	(๑๒)	เมื่อผู้ใช้ 
อ�านาจปกครองและผู้แทนโดยชอบธรรมต้องห้ามโดยกฎหมายมิให้ท�านิติกรรมดังกล่าว	 จะถือว่า 
การท่ีผู้เยาว์ท�านิติกรรมพร้อมกับผู้แทนโดยชอบธรรมมีผลว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ท�าได ้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อน	 จึงเท่ากับเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ต้องมาขออนุญาตจากศาล	 ซ่ึงเป็น 
การผดิไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย	ดงันัน้	สญัญาประนปีระนอมยอมความทีศ่าลชัน้ต้นมคี�าพพิากษา 
ตามยอมจึงไม่มีผลผูกพันผู้เยาว์

 - การฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะ	 เนื่องจาก	 ป.พ.พ.	 มาตรา	 ๑๕๖๔	 ก�าหนดให้บิดามารดา
มหีน้าทีใ่นการอุปการะเลีย้งดูบตุรท่ีเป็นผูเ้ยาว์	หรือบตุรซึง่บรรลนิุติภาวะแล้วแต่ทพุพลภาพและหาเล้ียง 
ตนเองมิได้	 ในขณะที่มาตรา	 ๑๕๖๓	 ก็ได้ก�าหนดให้บุตรมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 
เช่นเดียวกัน	แสดงว่าการอุปการะเลี้ยงดูเป็นหน้าที่ร่วมกันทั้งสองฝ่าย	เพียงแต่มีหน้าที่คนละช่วงเวลา
เท่านั้น	กล่าวคือ	บิดามารดาท�าหน้าที่เลี้ยงดูบุตรในขณะบุตรเยาว์วัย	ส่วนบุตรท�าหน้าที่ต่อบิดามารดา 
เม่ือบดิามารดาแก่ชราและไม่สามารถดแูลตนเองได้๑๑	หากมกีรณที�าให้บคุคลถงึแก่ความตาย	มาตรา	๔๔๓	 
ได้ก�าหนดว่า	 “ค่าสินไหมทดแทนได้แก่	 ค่าปลงศพ	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นอย่างอื่น	 ๆ	 และหาก 
เหตุที่ตายลงนั้นท�าให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย	บุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับ

	 ๑๑ไพโรจน์	กัมพูสิริ.	ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 	 : ครอบครัว.	พิมพ์ครั้งที่	๑๐	แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่,	
กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์นิติธรรม,	๒๕๔๕.	หน้า	๑๒๕.
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

จุลนิติ

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”	 ทั้งนี้	 มีข้อสังเกตค�าว่า	 “บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตาม
กฎหมาย”	 ว่า	 การละเมิดเป็นเหตุให้คนหน่ึงตายน้ันอาจท�าให้หลายคนขาดไร้อุปการะได้	 เช่น	 ก.	 
ต้องอุปการะเลี้ยงดู	ข.	กับ	ค.	บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย	ต้องอุปการะเลี้ยงดู	ง.	ภรรยาโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย	และ	จ.	ฉ.	ช.	ซ.	บตุรชอบด้วยกฎหมายทีย่งัเป็นผูเ้ยาว์	หรอืบรรลนุติภิาวะแล้ว	แต่ทพุพลภาพ 
และหาเล้ียงตนเองมิได้	ซึง่ค่าขาดไร้อปุการะของแต่ละคนเป็นสทิธเิฉพาะตวั พ่อแม่ญาตพิีน้่องจะใช้
สิทธิเรียกร้องแทนไม่ได้	 ยกเว้นพ่อแม่ฟ้องคดีเรียกแทนในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม	 แต่ก็ไม่สามารถ 
ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากศาล	ตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	๑๕๗๔	(๑๒)
 ส่วนตัวอย่างข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดกที่ส�าคัญ คือ กรณีการจัดการมรดกที่มีผู้จัดการมรดก
หลายคน	ซึง่หลกัการตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	๑๗๒๖	ก�าหนดให้	“การท�าการตามหน้าท่ีของผูจั้ดการมรดก
ต้องถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อก�าหนดพินัยกรรมเป็นอย่างอื่น ถ้าเสียงเท่ากัน เมื่อผู้มีส่วน
ได้เสยีร้องขอ กใ็ห้ศาลเป็นผูช้ีข้าด	โดยค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่๓๔๓๘/๒๕๕๘	ได้วนิิจฉยัว่า	โจทก์ฟ้อง
จ�าเลยท้ังสองในฐานะผู้จดัการมรดกและในฐานะทายาทโดยธรรมของ	น.	ให้โอนทีด่นิพพิาทให้แก่โจทก์	
โดยโจทก์กล่าวอ้างมูลหนี้ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเป็นหลักในการฟ้องคดี	 หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้
ของกองมรดกตกทอดแก่ทายาททุกคนของเจ้ามรดก	 ไม่ใช่หนี้ส่วนตัว	 การท�าหน้าท่ีของจ�าเลยทั้งสอง
ในฐานะผู้จัดการมรดกของ	น.	ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีจึงต้องร่วมกันด�าเนินการจัดการตาม	
ป.พ.พ.	มาตรา	๑๗๒๖	จะแยกกันจัดการไม่ได้	การที่จ�าเลยที่	๑	ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกับ
โจทก์	ส่วนจ�าเลยที	่๒	ต่อสู้คดี	จงึเป็นการแยกกันจัดการมรดก	ซ่ึงเป็นการด�าเนินการทีข่ดัต่อบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายโดยชัดแจ้ง

 นอกจากนี ้ การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทเก่ียวกบัคดคีรอบครวัยงัปรากฏใน “พระราชบญัญตัคิุม้ครอง 
ผูถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐” ซึง่วางหลกัการส�าคญัว่า ไม่ว่าการพจิารณาคด ี
การกระท�าความรนุแรงในครอบครวัจะได้ด�าเนนิไปแล้วเพยีงใด ให้ศาลพยายามเปรยีบเทียบให้คูค่วาม 
ได้ยอมความกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นส�าคัญ ทั้งนี้	ให้ค�านึงถึง
หลักการดังต่อไปนี้	ประกอบด้วย
	 (๑)		การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
	 (๒)		การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิง 
ที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยา	 หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้	 ก็ให้การหย่าเป็นไป
ด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด	โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ
	 (๓)		การคุม้ครองและช่วยเหลือครอบครวั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะทีค่รอบครัวนัน้ต้องรบัผดิชอบ 
ในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์
	 (๔)		มาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่ช่วยเหลอืสามภีรยิาและบคุคลในครอบครวัให้ปรองดองกันและปรบัปรงุ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร๑๒

	 ๑๒โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๕.	
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 และเพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว กฎหมาย 
ได้ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณี อาจตั้ง “ผู้ประนีประนอม” ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลหรอืคณะบคุคลซึง่เป็นบดิามารดา ผูป้กครอง ญาติของคู่ความหรอืบคุคลท่ีพนกังานเจ้าหน้าที่
หรือศาลเห็นสมควร เพื่อให้ค�าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน  
หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์	หน่วยงานสังคมสงเคราะห์	หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ย
ให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได	้ และเมื่อผู้ประนีประนอมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวได้ด�าเนินการ
ไกล่เกลี่ยแล้ว	 ให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีด้วย	 โดยในกรณี
ที่การไกล่เกลี่ยเป็นผลส�าเร็จ	 บุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการท�าสัญญายอมความขึ้นหรือจะขอให้เรียก 
คู่ความมาท�าสัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลก็ได้	 ซึ่งหากสัญญายอมความนั้น 
ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือศาลด�าเนินการให้เป็นไปตามสัญญายอมความนั้น๑๓

	 ท้ังนี	้พระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ด้ก�าหนดบทนยิามของค�าว่า	“ความรนุแรงในครอบครวั”	หมายความว่า	 
“การกระท�าใด	ๆ	โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	จิตใจ	หรือสุขภาพ	หรือกระท�าโดยเจตนา
ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	จิตใจ	หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว	หรือบังคับ
หรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ	 ไม่กระท�าการ	หรือยอมรับ
การกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท”๑๔ 
 โดยผู้ใดกระท�าการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าว ถือว่าผู้นั้นกระท�าความผิด 
ฐานกระท�าความรนุแรงในครอบครวั ซึง่เป็นความผดิทางอาญาต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิ ๖ เดอืน 
หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้าง
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอืน่	หากการกระท�าความผดิดงักล่าวเป็นความผดิ
ฐานท�าร้ายร่างกาย	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๙๕	ด้วย	ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิด
อันยอมความได้๑๕ 
	 อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากการใช้ความรนุแรงในครอบครวัมคีวามละเอยีดอ่อนซบัซ้อนเกีย่วพนั 
กบับคุคลใกล้ชิด และมลีกัษณะพเิศษแตกต่างจากการท�าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยท่ัวไป การใช้ 
มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับจึงไม่เหมาะสม เพราะกฎหมายอาญา 
มเีจตนารมณ์ทีจ่ะลงโทษผูก้ระท�าความผดิมากกว่าท่ีจะแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิหรอืปกป้องคุม้ครอง 
ผูท้ีถ่กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั ดังนัน้ พระราชบญัญัติฉบบันี ้จงึก�าหนดรปูแบบ วธิกีาร 
และขัน้ตอนทีมี่ลักษณะแตกต่างจากการด�าเนนิคดอีาญาโดยท่ัวไป	กล่าวคอื	ในระหว่างการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี	พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล	แล้วแต่กรณี	มีอ�านาจออก	“ค�าสั่งก�าหนดมาตรการ
หรอืวธิกีารเพ่ือบรรเทาทกุข์ชัว่คราว”	เช่น	ให้ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัเข้ารบัการตรวจรกัษา
จากแพทย์	ชดใช้เงนิช่วยเหลือเบือ้งต้น	และห้ามเข้าไปในทีพ่�านักของครอบครวัหรอืเข้าใกล้ตวับคุคลใด 
ในครอบครัว	รวมทั้งการก�าหนดวิธีการดูแลบุตร๑๖	อีกทั้งยังมีกระบวนการ	“ประนีประนอมยอมความ
	 ๑๓โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖.	
 ๑๔โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๓.	
 ๑๕โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๔.	
 ๑๖โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐	และมาตรา	๑๑.	
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำาคัญ)

จุลนิติ

แบบมีเงื่อนไข”	 โดยให้พนักงานสอบสวนหรือศาล	 จัดให้มีการไกล่เกลี่ยและท�า	 “บันทึกข้อตกลง”	 
เพือ่ก�าหนดเงือ่น	โดยเฉพาะการปรับปรงุพฤตกิรรมของผูก้ระท�าความผดิก่อนการยอมความ	เช่น	ก�าหนด 
ให้ใช้วธิกีารฟ้ืนฟ	ูบ�าบดัรกัษา	และคมุความประพฤติผูก้ระท�าความผดิ	หรอืให้ผู้กระท�าความผดิชดใช้เงนิ 
ช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์	ท�างานบรกิารสาธารณะ	และละเว้นการกระท�าอนัเป็นเหตใุห้เกดิการใช้ความรนุแรง 
ในครอบครัว	 รวมทั้งการท�าทัณฑ์บนไว้	 ตามวิธีการและระยะเวลาที่ก�าหนด	 เม่ือผ่านการปรับปรุง 
บุคลิกลักษณะอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วจึงจะให้คดียุติหรือมีการยอมความกันได้	 แต่หากฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว	ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอ�านาจยกคดีขึ้นมาด�าเนินการต่อไป๑๗ 

 อนึ่ง	 ในส่วนของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับคดีครอบครัว	 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	ดังกล่าว	ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ  
คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอดีตอาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ได้แสดงความคิดเหน็เพิม่เตมิว่า	เนือ่งจากพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถู้กกระท�า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ผู้กระท�าความผิดในคดีการกระท�า 
ความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท�าผิดซ�้า	 และรักษาความสัมพันธ์อันดี 
ในครอบครัวไว้	 รวมทั้งให้เด็ก	 เยาวชน	 และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ 
จากการใช้ความรนุแรงและการปฏบิตัอัินไม่เป็นธรรม	ดงัน้ัน	บทนิยามของค�าว่า	“บคุคลในครอบครวั”  
จึงก�าหนดไว้อย่างกว้างขวาง	 กล่าวคือ	 ครอบคลุมท้ังบุคคลท่ีเป็นคู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ท่ีอยู่กิน 
หรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว  
รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 
	 ตัวอย่างเช่น	คนขบัรถทีไ่ด้อยูอ่าศยัในบ้านมาตัง้แต่รุน่พ่อแม่	หรอืลกูสาวของคนขบัรถทีอ่ยูอ่าศยั
ในบ้านและได้มีการส่งเสียเลี้ยงดูมาโดยตลอด	ทั้งคนขับรถและลูกสาวของคนขับรถถือว่าเป็นบุคคล 
ในครอบครัว	ดังนั้น	หากมีการกระท�าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	จิตใจ	
หรือสุขภาพของบุคคลดังกล่าว	หรือมีการบังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลดังกล่าว
ต้องกระท�าการ	ไม่กระท�าการ	หรอืยอมรบัการกระท�าอย่างหน่ึงอย่างใดโดยมชิอบ	กถ็อืเป็นการกระท�า 
ความผิดฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 ซ่ึงเป็นความผิดทางอาญาและต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของการพิจารณาพิพากษาคดีตามกระบวนการที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	ต่อไป

 ทั้งนี้	 หลังจากท่ีท่านผู ้อ่านได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายไทย	 โดยเฉพาะคดีครอบครัว 
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว	 ในครั้งนี้ไปแล้ว	 ส�าหรับฉบับต่อไป 
จะขอน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและคดีมรดก	 ข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม	 และประเภทคด ี
ที่สามารถประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้	 รวมทั้งตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ดังกล่าว	โดยศาสตราจารย์	ดร.	ไพโรจน์	กัมพูสิริ	คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
ตลอดจนประเดน็ข้อพพิาทในคดคีรอบครวัและมรดก	และตวัอย่างการระงบัข้อพพิาทด้วยการไกล่เกลีย่ 
ข้อพพิาทในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง	โดย	Mr.	Francis	Law,	President	of	the	Hong	Kong	Mediation	 
Center	ซึง่จะได้ถอดความและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยสรปุจากเอกสารภาษาองักฤษทีท่างวิทยากร
ได้น�ามาใช้ประกอบการบรรยาย	ซึ่งผู้เขียนจะได้น�าเสนอต่อไปในฉบับหน้า	(โปรดติดตามตอนต่อไป)	

 ๑๗โปรดดู	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๒.
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