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บทน า 
 เมื่อใดมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้ ย่อม
ถือได้ว่ามีข้อพิพาทระหว่างบุคคลเกิดขึ้นแล้ว ดังกรณีการท าละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้ยุติลงได้นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการ
เลือกวิธีระงับข้อพิพาทของคู่กรณี กระบวนการในการระงับข้อพิพาทมีทั้งวิธีการระงับข้อพิพาทเชิง
บังคับ (Compulsory Dispute Resolution) คือโดยวิธีการที่ด าเนินคดีฟอองร้องทางาาล (Litigation) 
และวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) เช่น วิธีการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) เป็นต้น  หากคู่กรณี
เลือกการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการด าเนินคดีฟอองร้องทางาาล มีาาลซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นกลางท าการชี้
ขาดตัดสินระงับข้อพิพาท ซึ่งถือว่าเป็นการระงับข้อพิพาทที่ได้รับความนิยม และมีประสิทธิภาพระบบ
หนึ่ง แต่กระนั้นก็ตามการระงับข้อพิพาทในระบบนี้ก็ยังมิอาจถือได้ว่าเป็นระบบระงับข้อพิพาทที่ดี
ที่สุด เนื่องจากกระบวนพิจารณาคดีของาาลแต่ละขั้นตอนต้องด าเนินตามกฎหมายวิธีสบัญญัติอย่าง
เคร่งครัดและการชี้ขาดต้องอาาัยพยานหลักฐานน ามาต่อสู้หักล้างกัน จึงท าให้ผลของการระงับข้อ
พิพาทเกิดขึ้นได้ล่าช้า อีกทั้งกระบวนพิจารณาเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน ผู้เสียหายหรือคู่กรณีไม่
อาจที่จะด าเนินคดีได้ด้วยตนเอง จึงท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินคดีด้วยการตั้งทนายความ
เข้ามาให้ค าปรึกษาและด าเนินการแทนในบางเรื่องซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย และขณะเดียวกันข้อพิพาทที่
เป็นสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งนั้น การน าคดีขึ้นสู่าาลเพ่ือระงับข้อพิพาทก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมาาล   
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการระงับข้อพิพาทโดยการน าคดีสู่าาล นอกจากเป็นวิธีที่ไม่สะดวก ไม่รวดเร็ว
เท่าที่ควรแล้ว ยังเป็นผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก เช่น ค่าธรรมเนียมาาลและค่า
ทนายความก่อนที่จะมีค าชี้ขาดตัดสิน ซึ่งหากข้อพิพาทใดที่มีการเรียกร้องจ านวนเงินไม่มาก แม้ว่า
กฎหมายเปิดโอกาสสามารถให้ฟอองได้ด้วยตนเอง ก็ยังคงเกิดอุปสรรคแก่ผู้เสียหายเมื่อเข้าด าเนิน
กระบวนพิจารณาเช่นเดียวกัน แต่หากเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่ง

                                                 

 
* เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
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ไม่ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะเนื่องมาจากกรณีตามกฎหมายใดก็ตาม หากมิได้มีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการไกล่เกลี่ยก็สามารถท าได้ทั้งสิ้น
โดยคนกลางที่เรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” หรือบางครั้งเรียกว่า “ผู้ประนีประนอม” ซึ่งมีหน้าที่ในการเข้า
ช่วยคู่กรณีที่พิพาทกันในการหาแนวทางแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น อันเกิดจากแนวทางร่วมกันซึ่งเป็นที่
ยอมรับของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะไม่มีอ านาจในการก าหนดผลลัพธ์ของการเจรจา 
ผลลัพธ์ในการไกล่เกลี่ยย่อมเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอ
ยกเลิกการไกล่เกลี่ยเสียเมื่อใดก็ย่อมได้  และเนื่องจากว่าการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเช่นนี้เป็น
วิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ปราาจากขั้นตอนที่สลับซับซ้อน คู่กรณีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ด้วยตนเองและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทหรือเสียน้อยกว่าการด าเนินคดีฟอองร้องต่อาาล
เป็นจ านวนมาก 
 
กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งในศาลยุติธรรม  
 ปัจจุบันการระงับข้อพิพาททางแพ่ง ด้วยวิธีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาลยุติธรรมด าเนินการโดย
อาาัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 19 , 20 , 20 ทวิ และการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ย อาาัยอ านาจตามข้อก าหนดของประธานาาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 
2554 อย่างไรก็ตามข้อก าหนดของประธานาาลฎีกาดังกล่าวยังไม่เหมาะสมบางประการ ผู้าึกษาจึง
ท าการาึกษาเรื่องนี้ โดยก าหนดประเด็นในการาึกษาดังต่อไปนี้ 
 
 1. คุณสมบัติในเรื่องอายุของผู้ประนีประนอม 
 ตามข้อก าหนดของประธานาาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยพ.า. 2554 หมวด 7 ทะเบียนผู้
ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ก าหนดไว้ว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้องมี
คุณสมบัติในเรื่องอายุ ตามข้อ (1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
 ผู้ประนีประนอมหรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผู้ไกล่เกลี่ย หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้รับผิดชอบราชการาาล เพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นคนกลางช่วยเหลือาาลในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ือยุติ
หรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลาง ช่วยเหลือ 
แนะน า หาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความ เพ่ือน าไปสู่จุดหมายหรือข้อตกลงอัน
เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ทั้งสองฝ่าย ดังนั้นผู้ประนีประนอมควรเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณา
เบื้องต้นจากด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ความน่าเชื่อถือ จิตใจมั่นคงหนักแน่น ความมีเหตุผล 
การเคารพความเห็นที่แตกต่างของบุคคลอ่ืน การมีไหวพริบปฏิภาณดี มีความสามารถในการพูด
อธิบายแสดงเหตุผลโน้มน้าวจูงใจ มีความเชื่อมั่นในการแก้ ไขปัญหาโดยสันติ การท าหน้าที่ของผู้
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ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่ความนั้น จะต้องด ารงตนในความเป็นกลางอย่างยิ่ง  
เป็นตัวกลางในการสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงความขัดแย้งที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจนร่วมกัน 
 ผู้ประนีประนอมที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีวัยวุฒิที่เหมาะสม เป็นผู้ที่คู่ความทั้ง
สองฝ่ายให้ความเชื่อถือและยอมรับ ไม่มีแนวโน้มที่จะเอนเอียงไปทางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ต้องรู้ว่าแต่ละ
ฝ่ายมีความขัดแย้งกันอย่างไรและมีอารมณ์อย่างไรในขณะนั้น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ
เสนอแนะทางออกให้แก่คู่กรณี  อีกทั้งสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบคดีและลักษณะ
นิสัยของคู่กรณีซึ่งจะท าให้การไกล่เกลี่ยประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น  
 ผู้าึกษามีความเห็นว่า ผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่เหมาะสมนั้น
ควรจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้น า มีประสบการณ์ในการท างานหลายด้านมาหลายสิบปี มี
วิสัยทัาน์ที่ดีและมีความพร้อมที่จะอุทิาตนทุ่มเทให้การไกล่เกลี่ยอย่างเต็มที่ ดังนั้นเห็นควรก าหนด
อายุของผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม ควรมีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ จาก
เดิมที่ก าหนดไว้ว่าอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์  
 
 2. การอบรมผู้ประนีประนอมก่อนเข้าท าหน้าที่ 
 ผู้ประนีประนอม หรือผู้ไกล่เกลี่ย มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยลดข้อขัดแย้งและหาข้อยุติแห่งการพิพาท
ทางคดีของบุคคลทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ เป็นเสมือนคนกลางในการสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนร่วมกันช่วยให้คู่ความลดความขัดแย้งและตระหนักคิดพิจารณาหาทาง
ออกที่เป็นความต้องการหรือข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ความ
ขัดแย้ง รู้เหตุของการขัดแย้ง ประเมินสถานการณ์ทางอารมณ์ของทั้งสองฝ่าย ลดแรงปะทะจากการ
เจรจา คลี่คลายอารมณ์ ท าให้เกิดความสงบและเห็นใจกันเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อ
เรียกร้องของแต่ละฝ่าย  
 นอกจากนี้ ผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีจะต้องมีความเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย มี
บุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการเจรจา มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี ท่าทีสุภาพ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีทักษะ
ในการสื่อสารที่ดี เช่น การรับฟัง การตั้งค าถามและต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่
เกลี่ยและมีความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการพิจารณาคดีของาาล 
 การเข้ามาท าหน้าที่ผู้ประนีประนอม บุคคลที่ต้องการเป็นผู้ประนีประนอมต้องได้รับการ
คัดเลือกจากผู้มีอ านาจของาาล แต่ละาาล เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ในปีแรกต้องมาท าหน้าที่
ประนีประนอม (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน) อย่างน้อย 10 คดี โดยยังไม่ได้ผ่านการอบรมใดๆ จาก
ส านักงานาาลยุติธรรม หรือในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีแรกต้องรอให้ส านักงานาาลยุติธรรมเปิด
อบรมผู้ประนีประนอมยอมความ บุคคลนั้นถึงจะได้รับการฝึกอบรม โดยมีระยะเวลาที่เข้ารับการ
อบรมตามที่ส านักงานาาลยุติธรรมก าหนดหรือประมาณ 2 สัปดาห์ เท่านั้น ดังนั้น เมื่อครบก าหนด
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ระยะเวลา 1 ปี ผู้ประนีประนอมจะเข้ามาท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ (ขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอม) จะ
ต้องการผ่านการท าคดีอย่างน้อย 10 คดี และต้องผ่านการอบรมของส านักงานาาลยุติธรรมหรือบางที
ยังไม่ได้ผ่านการอบรมก็ยังมี แต่ได้รับการอนุโลมให้เข้าท าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอม 
 เปรียบเทียบการอบรมต าแหน่งของผู้พิพากษา เมื่อบุคคลใดผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
และต้องเข้ารับการาึกษาอบรมตามระยะเวลาที่ประธานาาลฎีกาก าหนดไว้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการาาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อครบก าหนดจะมีการประเมินผลการาึกษา
อบรม ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ผ่านการประเมินผลการาึกษาอบรมจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้
พิพากษาประจ าาาล การาึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. การาึกษาอบรมปฐมนิเทา 
 2. การาึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี 
 3. การาึกษาอบรมภาควิทยาการ 
 ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ให้เข้ารับการาึกษาอบรมปฐมนิเทาตามหลักสูตรที่
ก าหนดแล้ว ให้ไปรับการาึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีในาาล ตามที่คณะกรรมการอ านวย
การาึกษาอบรมก าหนด โดยการาึกษาอบรมให้กระท า 2 รอบ โดยผู้ช่วยผู้พิพากษาที่จะผ่าน
การาึกษาอบรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหาราาลยุติธรรม ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีอุปนิสัย
ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษา  
 เมื่อาึกษาเปรียบเทียบกับการด ารงต าแหน่งของผู้พิพากษาแล้ว เห็นว่ากว่าจะด ารงต าแหน่งผู้
พิพากษาจะต้องผ่านการอบรมหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลาเป็นปี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท าหน้าที่
ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยในปีแรกท่ีเขา้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย จะเห็นได้ว่ายังไม่ได้ผ่านการอบรมใดๆ 
ของส านักงานาาลยุติธรรมก็ได้ เนื่องจากเมื่อาาลคัดเลือกผู้ประนีประนอมแล้ว ผู้ประนีประนอมก็เข้า
มาท าการไกล่เกลี่ยที่าาลได้เลย โดยที่ยังไม่ได้มีการอบรม เนื่องจากในขณะนั้นส านักงานาาลยุติธรรม
อาจยังมิได้เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ประนีประนอม ท าให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยของาาล ท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้ประสบผลส าเร็จ
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ผู้าึกษามีความเห็นว่า บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากาาลต่างๆ ควร
ต้องผ่านการอบรมท่ีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหลังจาก
ผ่านการอบรม ต้องมีการประเมินผลว่าแต่ละบุคคลควรผ่านการประเมินหรือไม่ เพ่ือไปท าหน้าที่ผู้
ประนีประนอมที่มีประสิทธิภาพ  โดยส านักงานาาลยุติธรรมเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรและก าหนด
ระยะเวลาในการอบรมให้สอดคล้องกับการท างานหน้าที่ของผู้ประนีประนอม เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของาาล เทคนิคการไกล่เกลี่ย และการวางตนที่ดีของผู้
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ประนีประนอม ทั้งนี้เพ่ือให้การไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดความารัทธาและความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อาาลและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  
 3. องค์คณะของผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ย 
 การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง 
โดยมีบุคคลที่สามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะน าเสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อ
พิพาทให้คู่ความต่อรองกันได้ส าเร็จ 
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาล หมายถึง การที่ผู้ไกล่เกลี่ยท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นคดี
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของาาลตั้งแต่าาลรับฟอองจนถึงก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้กับคู่ความ เป็น
การช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน แต่ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอ านาจในการก าหนด
ข้อตกลงให้แก่คู่ความแต่อย่างใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิดการประนีประนอมยอมความจากความ
สมัครใจของคู่ความท้ังสองฝ่ายเป็นส าคัญ ดังนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอยกเลิกการไกล่เกลี่ยเสียเมื่อใด
หรือขณะอยู่ในขั้นตอนใดก็ย่อมได ้
 าาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญาาลยุติธรรม พ.า. 2554 ข้อ (2) วรรคแรก าาลจังหวัดมี
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป องค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อยสอง
คนและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจ าาาลเกิน 1 คน หากในจังหวัดนั้นไม่มีาาลแขวง ให้าาลจังหวัดมี
อ านาจพิจารณาคดีท่ีอยู่ในอ านาจาาลแขวง โดยองค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาคนเดียว 
 ข้อ (2) วรรคสอง าาลแขวง เป็นาาลชั้นต้นที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาที่เป็นความผิดเล็กน้อยและคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์พิพาทไม่สูง ทั้งนี้ เพ่ือให้การ พิจารณา
พิพากษาคดีรวดเร็วยิ่งขึ้นและเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  าาลแขวงมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีและมีอ านาจท าการไต่สวนหรือมีค าสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอ านาจตามที่
ก าหนดไว้ในพระธรรมนูญาาลยุติธรรม เช่น พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือ
จ านวนเงินที่ฟอองไม่เกิน 300,000 บาท และพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายก าหนดอัตราโทษ
อย่างสูงไว้ให้จ าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีที่จะลงโทษ
จ าคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับซึ่งโทษจ าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้ว จะต้องให้ผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งร่วมเป็นองค์คณะในการ
พิพากษาคดีด้วย 
 ตามข้อก าหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 หมวด 3 การไกล่เกลี่ย
โดยองค์คณะผู้พิพากษา ข้อ 11 องค์คณะผู้พิพากษาอาจไกล่เกลี่ยด้วยตนเองหรือให้ผู้พิพากษาคน
หนึ่งหรือหลายคนในองค์คณะด าเนินการไกล่เกลี่ยก็ได้ 
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 และในหมวด 4 การไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมข้อ 
12 ในกรณีที่ต้องด าเนินการไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดชอบราชการาาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้งผู้
ประนีประนอมเพ่ือช่วยเหลือาาลในการไกล่เกลี่ยคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้  ให้ผู้ประนีประนอมที่ได้รับ
การแต่งตั้งด าเนินการไกล่เกลี่ยตามข้อก าหนดนี้ 
 เมื่อเปรียบเทียบข้อก าหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 ข้อ 11 
และข้อ 12 จะเห็นได้ว่า ข้อก าหนดดังกล่าวบัญญัติให้ผู้พิพากษาด าเนินการไกล่เกลี่ยได้ โดย
ก าหนดให้มีผู้พิพากษาคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นองค์คณะในการด าเนินการไกล่เกลี่ยได้ ส่วนการไกล่
เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม บัญญัติ ให้ผู้รับผิดชอบราชการาาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาแต่งตั้งผู้
ประนีประนอมเพ่ือไกล่เกลี่ยคดี โดยข้อก าหนดดังกล่าวมิได้บัญญัติในเรื่องจ านวนผู้ประนีประนอมว่า
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นองค์คณะในการด าเนินการไกล่เกลี่ย  
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาลถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่ง เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถ
ตกลงกันได้ จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คดีที่ยุติลงได้ด้วยการไกล่เกลี่ย มักจะไม่มีการอุทธรณ์
หรือฎีกาต่อไป ดังนั้นในเรื่องจ านวนผู้ประนีประนอม ผู้าึกษามีความเห็นว่า ผู้ประนีประนอมควรเป็น
องค์คณะในการไกล่เกลี่ย คล้ายกับองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีของาาล บางคดีมีผู้พิพากษา
หนึ่งคน บางคดีมีผู้พิพากษาสองคน ตามหลักเกณฑ์ของาาลยุติธรรม ซ่ึงผู้ประนีประนอมหนึ่งคนอาจมี
ความรู้ความช านาญด้านเดียว ถ้าเป็นกรณีคดีพิพาทมีข้อเท็จจริงในคดีหลายด้าน มีข้อขัดแย้งหลาย
ด้าน อาจต้องใช้ผู้ประนีประนอมที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน เพ่ือเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยคดี 
อีกท้ังผู้ประนีประนอมซึ่งเป็นองค์คณะยังสามารถปรึกษาหารือ ช่วยเสนอความคิดเห็น แนะน าคู่ความ
ในการแก้ไขปัญหาได้หลายด้าน ซึ่งอาจท าให้การไกล่เกลี่ยประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้าึกษา
จึงมีความเห็นว่า ตามข้อก าหนดประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า.2554 ซึ่งใช้บังคับใน
ปัจจุบันก าหนดให้มีการแต่งตั้ งผู้ประนีประนอมเพ่ือไกล่ เกลี่ยคดี  แต่มิ ได้ก าหนดจ านวนผู้
ประนีประนอมไว้ ควรมีการเพ่ิมเติมก าหนดให้มีผู้ประนีประนอมในคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีผู้ไกล่เกลี่ย
จ านวนหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได้ เพ่ือเป็นองค์คณะในการไกล่เกลี่ยคดี ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้
พิพากษาผู้รับผิดชอบว่าคดีนั้นมีข้อพิพาทยุ่งยากหลายประเด็นหรือไม่ ซึ่งอาจจะก าหนดให้คดีนั้นมีผู้
ประนีประนอมเข้าท าการไกล่เกลี่ยจ านวนหนึ่งคน สองคน หรือสามคนก็ได้ 
 
หลักกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาททางแพ่ง 
 
 ผู้าึกษาได้ค้นคว้าหลักกฎหมายต่างประเทาเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาททางแพ่ง
มา 3 ประเทา สรุปย่อๆได้ ดังนี้คือ 
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  1. หลักกฎหมายของประเทาสหรัฐอเมริกา หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการเปิดเผย
ความลับบางเรื่องในการไกล่เกลี่ย ใน Uniform Mediation Act 2001 ของสหรัฐอเมริกา เป็นบท
กฎหมายที่บัญญัติเป็นข้อยกเว้นให้ผู้ที่ไกล่เกลี่ยและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยความลับในการไกล่
เกลี่ย หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าที่จะก่อให้เกิดการคุกคามหรือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล
อ่ืน การวางแผนก่ออาชญากรรมหรือการกระท าที่เป็นการปกปิดอาชญากรรมต่อเนื่องที่ก าลังด าเนิน
อยู่ การกระท าทารุณต่อเด็กหรือผู้ที่บกพร่องทางจิตใจหรือร่างกาย การกระท าทารุณ รุนแรง หรือ
ทอดทิ้งเด็กหรือผู้ที่บกพร่องทางจิตใจหรือร่างกายรวมไปถึงคนชรา ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย
ต่อสาธารณะ ของเด็กและผู้ที่บกพร่องทางจิตใจหรือร่างกายดังกล่าวรวมไปถึงคนชราด้วย แต่
กฎหมายของประเทาไทยยังไม่มีการก าหนดครอบคลุมไปถึงข้อมูลเหล่านี้ 

 
2. หลักกฎหมายของประเทาอังกฤษ ประเทาอังกฤษเป็นต้นแบบของระบบกฎหมาย 

Common Law ที่มีวิวัฒนาการการใช้กฎหมายมาช้านานแล้ว เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้การไกล่เกลี่ย
ในการระงับข้อพิพาทแทนการฟอองร้องคดีจึงออกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายในรูปแบบแรงบีบบังคับและ
แรงจูงใจให้ใช้การไกล่เกลี่ย และระยะเวลาการไกล่เกลี่ยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจน 
ซึ่งหากน ามาใช้ในประเทาไทยได้ น่าจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าระบบการไกล่เกลี่ยของเราอย่างมาก 

 
3. หลักกฎหมายของประเทาสิงคโปร์  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

กฎหมายของประเทาสิงคโปร์ซึ่งช่วยลดปริมาณคดีขึ้นสู่าาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างมากจากรัฐบาล โดยรัฐบาลมีเปอาหมายให้ประเทาสิงคโปร์เป็นาูนย์กลาง (Hub) ใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้าการลงทุนระหว่างประเทา นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังได้รับ
การยอมรับเป็นอย่างมากจากประชาชนเพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการฟอองาาล  จะ
เห็นได้ว่าประเทาเล็กๆอย่างสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับระบบการไกล่เกลี่ยเป็นอย่างมาก 

 
ดังนั้นหากประเทาไทยต้องการที่จะพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยให้ทัดเทียมกับต่างประเทา

ตามที่ผู้าึกษาได้น าเสนอมานี้ คงจะต้องแก้กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหลายๆจุด ซึ่งคงจะต้องใช้
บุคคลากรทางกฎหมายเป็นจ านวนมากและต้องใช้เวลาในการาึกษาถึงข้อดีและข้อเสียกันอีก
พอสมควร 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผู้าึกษาเห็นว่า การไกล่เกลี่ยเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทในาาลยุติธรรมที่ดีระบบหนึ่ง  
และผู้ประนีประนอมมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้คู่ความสามารถตกลงกันได้ ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้ประนีประนอมและข้อก าหนดของประธาน
าาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยควรได้รับการแก้ไขบางประการ ซึ่งหากได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
จะท าให้ผู้ประนีประนอมท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาลยุติธรรมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ผู้าึกษาจึงขอเสนอแนะดังนี้ 
 
 1. ควรแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อก าหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 หมวด 
7 ทะเบียนผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ข้อ 51 ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
 ผู้าึกษาเห็นว่า ส านักงานาาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในาาลควรเสนอให้มีการแก้ไขในส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ตามข้อก าหนดของประธานาาลฎีกา 
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 ในข้อ 51 (1) ว่า “มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์”  
 หากมีการแก้ไขในประเด็นดังกล่าว ผู้าึกษามีความเห็นว่าส านักงานาาลจะได้บุคคลที่เข้ามา
ท าหน้าที่ผู้ประนีประนอมมีวัยวุฒิที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ มีความเป็นผู้น าที่ดี มี
ประสบการณ์ในการท างานหลายปี มีวิสัยทัาน์ที่ดี  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนะ
ทางออกให้แก่คู่กรณไีด ้ซึ่งจะท าให้การการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในาาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 2. ควรแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อก าหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ในเรื่องการ
อบรมผู้ประนีประนอมก่อนเข้าท าหน้าที่ 
 ข้อก าหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 หมวด 7 ทะเบียนผู้
ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ข้อ 51 ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (3) เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่
ส านักงานาาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง 
 ผู้าึกษาเห็นว่า ส านักงานาาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในาาล ควรเสนอให้มีการแก้ไขในส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ตามข้อก าหนดของประธานาาล
ฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 ในข้อ 51 (3) ว่า “ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือ
วิธีการไกล่เกลี่ยที่ส านักงานาาลยุติธรรมจัดหรือรับรองก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง” 
 โดยส านักงานาาลยุติธรรมควรก าหนดให้มีการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ย
เป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และก าหนดให้มีการอบรมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยเชิญผู้ที่มีความรู้
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ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยมาช่วยก าหนดหัวข้อการฝึกอบรม และเป็นผู้บรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้ประนีประนอม มีการก าหนดหัวข้อที่อบรมอย่างชัดเจน เช่น  ความรู้ด้านกฎหมาย 
เทคนิคการไกล่เกลี่ย คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประนีประนอม ความชื่อสัตย์สุจริต และข้อก าหนด
หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประนีประนอมยอมความในาาล ทั้งนี้เพ่ือให้การไกล่เกลี่ยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 3. ควรเพ่ิมเติมในข้อก าหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้
ประนีประนอมท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย  
 ข้อก าหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 หมวด 4  การไกล่เกลี่ยโดย
ผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งผู้ประนีประนอม ข้อ 12 ในกรณีที่ต้องด าเนินการไกล่เกลี่ย 
ผู้รับผิดชอบราชการาาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้งผู้ประนีประนอมเพ่ือช่วยเหลือในการไกล่
เกลี่ยคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ ให้ผู้ประนีประนอมที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการไกล่เกลี่ยตาม
ข้อก าหนดนี้ 
 ผู้าึกษาเห็นว่า ส านักงานาาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในาาลควรเสนอให้มีการเพ่ิมเติม หมวดที่ 4 การไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การ
แต่งตั้งผู้ประนีประนอม ตามข้อก าหนดของประธานาาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.า. 2554 โดย
เพ่ิมเติมในส่วนเกี่ยวกับจ านวนผู้ประนีประนอม ข้อ 12 ว่า “ในกรณีที่ต้องด าเนินการไกล่เกลี่ย 
ผู้รับผิดชอบราชการาาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้งผู้ประนีประนอมหนึ่งคนหรือหลายคน 
แล้วแต่กรณี เพ่ือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ ให้ผู้ประนีประนอมที่ได้รับการ
แต่งตั้งด าเนินการไกล่เกลี่ยตามข้อก าหนดนี้” 
 การก าหนดให้องค์คณะผู้ประนีประนอมท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบางคดีมีจ านวนผู้
ประนีประนอมมากกว่าหนึ่งคน จะมีผลดีในกรณีข้อพิพาทในคดีมีความยุ่งยากและต้องใช้ความรู้ความ
ช านาญของผู้ประนีประนอมในหลากหลายวิชาการ และเพ่ือให้ร่วมกันก าหนดแนวทางการไกล่เกลี่ย
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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