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 ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากว่า 20 ล้านคนต่อปี การ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว ตามมาซึ่งปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ส่งผลให้มีคดีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ศาล
ยุติธรรมมากมาย 
 คดีนักท่องเที่ยวเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษอันเกิดจากลักษณะของคู่ความ ที่จะต้องมีคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยว  เพราะลักษณะพิเศษของคดีนักท่องเที่ยวจึงท าให้มีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินคดีหลายประการ เช่นข้อจ ากัดด้านการสื่อสาร ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาลยุติธรรมจึงเกิดนโยบายเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมอัน
ตั้งอยู่ ณ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวความคิดการจัดระบบงานคดี
ให้มีความเหมาะสมแก่รูปคดี โดยส่วนคดีนักท่องเที่ยวมีนโยบายอ านวยความยุติธรรมให้แก่
นักท่องเที่ยวโดยใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี  
 ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเป็นวิธีการบริหารงานคดีเพ่ือระงับข้อพิพาทภายใต้หลัก
สากล มุ่งระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีและน าไมตรีกลับสู่คู่กรณีอย่างแท้จริงและท าให้ข้อพิพาทระงับลง
อย่างรวดเร็ว ต่างกับการด าเนินกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรือวิธีการแบบปฏิปักษ์ ที่มีการ
ด าเนินกระบวนการหลายขั้นตอน จ าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร บางคดีอาจใช้เวลานานหลายเดือน
หรือหลายปี การด าเนินกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักจึงเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะแก่การระงับข้อ
พิพาทในคดีนักท่องเที่ยว ดังนั้นการน าวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาใช้เพ่ือระงับข้อพิพาทใน
คดีนักท่องเที่ยวจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน  
 แต่เนื่องจากข้อก าหนดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยังมิได้ก าหนดครอบคลุมถึงการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยว จึงท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดี
นักท่องเที่ยวยังประสบปัญหาหลายประการ เช่นปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย ปัญหาเรื่อง
กระบวนการไกล่เกลี่ย และปัญหาเรื่องสภาพบังคับทางกฎหมาย เป็นต้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว 
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ผู้เขียนจึงท าการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องการด าเนินกระบวนการ คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย ตลอดจน
ข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว จนเกิดเป็นบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการเพ่ิมเติมข้อก าหนดซึ่งใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในปัจจุบัน เพ่ือให้ข้อก าหนดดังกล่าวเหมาะสมกับรูปคดีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันจะ
ท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น   
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At present, Foreign tourists traveling throughout Thailand more than 20 millions a 
year. The disputes concerning tourist cases are continuously increasing and being 
brought to the lawsuit. 

Tourist case has specific characteristics  of the parties - either party has  to be a 
tourist. Due to the specific characteristics in tourist case, there are several limitations to 
prosecute such as limitations of communication, limitations on the period of stay in 
Thailand. For these reasons, Court of Justice has a policy to establish a tourist protection 
section, which located at the tourist attractions. The core purpose of establishment is to 
manage legal proceeding appropriate to the case brought to the court. The tourist 
protection section have a policy of justice to travelers, using the alternative method of 
dispute resolution by means of mediation prior lawsuit proceeding in tourist protection 
section. 

Mediation prior lawsuit proceeding in tourist protection section is management 
method to settle the dispute under the principle of universal, 
aim  to suppress disputes by  peaceful  means  and the  friendship back  to the parties,  
truly make it  settle  disputes quickly. Unlike the main stream of   the judicial process  
and/or antagonistic approach, that has to taken many steps in the  process  and  it  
need  to use the  time  reasonably.  Some  cases  may  take several months or several 
years, So using mediation prior lawsuit proceeding in tourist  protection  section  used to 
settle  the dispute  in the case of  tourists is the ideal approach at present. 

However,  since the legal  provisions  relating to a dispute  mediation has not  
provided  coverage  the  mediation  prior  lawsuits  proceeding  in tourist  protection  
section  in  the  case  of  tourists,  this making  mediation a dispute before  filing  
lawsuits  in  the  case  of  tourists  section  are  still  experiencing several  problems  
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such  as  qualification  of   the mediator,  problem  about  the mediation  process,  
problem with its legal enforcement. From the problem mentioned, The author thus  
making an analytical  study on  the subject  to perform the procedure,  qualification of 
the mediator as well as the agreement on  mediation prior  lawsuit  proceeding  in  the  
case  of  tourist section. So far as the  conclusions and  recommendations and  
guidelines to solve the problem by enacting  more laws which  prescribe  more  
applicable  to  mediate a  dispute  at the  present  to  make  suitable  to  case  and  
social  change,  which  will  make mediation  prior  lawsuit  proceeding  in  tourist  
protection section even  more success. 
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บทท่ี 1  

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก  ปัจจุบันปริมาณ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยกลุ่มสถิติ
และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา มีรายงานจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พ.ศ.2555 จ านวนทั้งหมด 19,918,437 คน และ
เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.2556 เป็นจ านวน 24,137,568 คน ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ในทุกภาคส่วน
ของระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีการประชาสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวที่ดี ทั้งในเรื่องของ 
สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก หรือร้านอาหาร แต่ละเลยที่จะประชาสัมพันธ์ต่อคนไทยด้วยกันเอง
ในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ด้วยความแตกต่างทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม
จึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย  แต่ปัญหาที่ส าคัญที่สุดคงเป็นปัญหาการเกิดเหตุพิพาทขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวเช่น ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว หรือสูญหายในที่
พัก หรือถูกเรียกเก็บเงินค่าที่พักเกินกว่าราคาที่ตกลงกันไว้หรือเกินกว่าราคาที่เหมาะสม การขาย
สินค้าและบริการโดยการหลอกลวง นักท่องเที่ยวได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ หรือข้อพิพาท
ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ เช่น นักท่องเที่ยวถูกท าร้ายร่างกายหรือถูกข่มขืน
กระท าช าเรา น าไปสู่การเกิดเป็นคดีเข้าสู่ศาล  

คดีเหล่านี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีโดยทั่วไป  เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพ านัก
อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลาสั้นๆ  รวมถึงปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร
กับเจ้าหน้าที่  จึงท าให้เกิดอุปสรรคต่อการอ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว    

การที่นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาที่จ ากัดในการพ านักอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ประกอบกับมีคดี
อ่ืนๆ มากมายที่คั่งค้างอยู่ในศาล ส่งผลให้การด าเนินกระบวนการพิจารณาล่าช้า ไม่ทันกับเวลาที่
นักท่องเที่ยวพ านักอยู่ในประเทศไทย แม้กฎหมายจะบัญญัติให้มีการสืบพยานไว้ล่วงหน้าตามมาตรา 
101 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งวางหลักไว้ว่า ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐาน
ซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การน ามา หรือถ้าคู่ความ ฝ่ายใดในคดีเกรงว่า
พยานหลักฐานซึ่งตนจ านงจะอ้างอิงจะสูญหาย เสียก่อนที่จะน ามาสืบหรือเป็นการยากที่จะน ามาสืบ
ในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นค าขอต่อศาลโดยท าเป็นค าร้องขอ หรือค าร้องให้ศาล
มีค าสั่งสืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที และมาตรา 237ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาวางหลักไว้ว่า ก่อนฟ้องคดีต่อศาลเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือ เป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี หรือมี
เหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน 
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อันเป็นการยากแก่การน าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า พนักงานอัยการโดยตนเอง หรือโดยได้รับค าร้อง
ขอจาก ผู้เสียหาย หรือจากพนักงานสอบสวนจะยื่นค าร้องโดยระบุการกระท า ทั้งหลาย ที่อ้างว่า 
ผู้ต้องหาได้กระท าผิดต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้   

จะเห็นได้ว่าการสืบพยานล่วงหน้านั้นเป็นวิธีที่ดี เป็นแนวทางหนึ่งในการด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรม  แต่ยังไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดของการอ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
ทั้งหมดประสงค์จะเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือท่องเที่ยว โดยองค์การสหประชาชาติได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค าว่าการท่องเที่ยวไว้ว่า หมายความถึง การเดินทางเพ่ือความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการ
ไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน หรือไม่พ านักอยู่เป็นการถาวร ดังนั้นหาก
นักท่องเที่ยวจะต้องใช้เวลาอันจ ากัดไปในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี ความรื่นเริงบันเทิงใจ
จากการท่องเที่ยวคงหมดไป จากค าสัมภาษณ์ของพันต ารวจโทอรุณ พร้อมพันธุ์ สารวัตรต ารวจ
ท่องเที่ยวสี่กองก ากับการสองกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 
ตอนหนึ่งมีใจความว่า “เมื่อเกิดกรณีพิพาทข้ึนกับนักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไม่อยากให้มี
การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี เพียงแค่อยากได้ทรัพย์สินคืน หรือได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม
เท่านั้น” จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าหากมีกระบวนการอ่ืนที่เข้ามาทดแทนการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาในศาล ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและรวดเร็ว นักท่องเที่ยวจะ
เลือกใช้กระบวนการดังกล่าว 

ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหารอบด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  และ
ความขัดแย้งทางการเมือง อันน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของจ านวนคดีในศาลทั้งคดีชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

  คดีเก่ายังไม่เสร็จไปจากศาลก็มีคดีใหม่เพ่ิมเข้ามาสะสมเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหา
คดีค่ังค้างอยู่ในศาล  ถึงแม้บุคลากรทางศาลจะมีจ านวนไม่น้อยแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับคดีที่ยังคงคั่งค้าง
อยู่ จึงท าให้การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีล่าช้าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการ
ยุติธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง  

ศาลยุติธรรมได้เล็งเห็นปัญหาของคดีนักท่องเที่ยว  และจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว  เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันในด้านการอ านวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วถึงภายใต้แนวคิดในการ
จัดระบบงานคดีให้มีความเหมาะสมแก่รูปคดี  เพราะเนื่องจากคดีนักท่องเที่ยวนั้นเป็นคดีที่มีความ
แตกต่างจากคดีทั่วไป  จึงมีโครงการท่ีจะเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยว (Tourist Protection Section) ใน 
ศาลจังหวัดและศาลแขวงที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญรวม 7 แห่ง ได้แก่ศาลจังหวัดพัทยา  ศาล
แขวงเชียงใหม่  ศาลจังหวัดภูเก็ต  ศาลจังหวัดเกาะสมุย  ศาลจังหวัดกระบี่  ศาลแขวงปทุมวัน  และ
ศาลแขวงดุสิต  ซึ่งขณะนี้เปิดท าการไปแล้วสี่ศาลได้แก่ ศาลจังหวัดพัทยา  ศาลจังหวั ดภูเก็ต ศาล
แขวงปทุมวัน และศาลแขวงดุสิตตามล าดับ   

โดยส านักงานศาลยุติธรรมได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนคดีนักท่องเที่ยว  
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนี้ 

1. ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการจัดท าค าฟ้อง 
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2. ดูแลการนัดพิจารณาเพ่ือให้คดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยได้ภายในวันรุ่งขึ้นที่ศาลเปิดท าการ 
หรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้  และสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าคดีจะเสร็จการ
พิจารณา รวมทั้งการสืบพยานนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า   

3. ประสานงานกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูก
ฟ้องมาศาลเพื่อเจรจาและหาทางยุติข้อพิพาทโดยเร็ว 

4. รับผิดชอบในการส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ  และการแจ้งวัน
นัดหรือค าสั่งศาลที่ด าเนินการทางโทรศัพท์โทรสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืน 

5. ประสานงานกับล่ามหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาท าการ 
6. ให้ความช่วยเหลือแนะน านักท่องเที่ยวในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการแต่งตั้งผู้แทนของ

ส่วนราชการเป็นผู้รับมอบอ านาจเพื่อด าเนินคดีต่อไปในกรณีท่ีนักท่องเที่ยวต้องเดินทางกลับ 
7. ประสานงานแจ้งผลคดีไปยังผู้แทนส่วนราชการที่เป็นผู้รับมอบอ านาจเพ่ือแจ้งให้

นักท่องเที่ยวทราบ  รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่บุคคลดังกล่าวหากต้องมีการบังคับคดีต่อไป 
8. ประสานงานกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการในกรณีที่ข้อพิพาทเกี่ยวพันกับ

คดีอาญาโดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย  เพ่ือให้รับเรื่องราวร้องทุกข์และด าเนินการสืบพยานที่เป็น
นักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า  รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวในการแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการเป็นผู้รับ
มอบอ านาจเพื่อติดตามแจ้งผลคดีให้ทราบ 

9. ประสานข้อมูลกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ในการด าเนินการกรณีนักท่องเที่ยว
ตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา  และมีความประสงค์แจ้งให้สถานทูตทราบ 

10.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

ซึ่งการไกล่เกลี่ยคดีก่อนฟ้องก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวน ามาใช้เพ่ือ
ระงับข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยวก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จจะ
เป็นผลดีอย่างยิ่งต่อคู่ความท้ังสองฝ่าย นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและ 
รวดเร็ว ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ข้อพิพาทยุติ ช่วยลดจ านวนคดีที่จะเข้าสู่ศาล เมื่อเกิด
เหตุพิพาทขึ้นในกรณีที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย นักท่องเที่ยวต้องการเพียงทรัพย์สินคืน หรือ
ต้องการเพียงการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมเท่านั้น นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ย่อมไม่ต้องการใช้เวลาอันจ ากัดไปกับการ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาล 

ผู้เขียนเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้น เป็นทางออก
ของการระงับข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุด เพราะส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นจัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการด าเนินคดีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ประกอบกับวิธีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเป็นวิธีการ
ระงับข้อพิพาทที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ก่อให้เกิดการเยียวยาอย่างทันท่วงที และท าให้ข้อพิพาทระงับลง
โดยสันติวิธีอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการลดจ านวนคดีที่จะเข้าสู่ศาล โดยการด าเนินกระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวได้อาศัยข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาซึ่งออกมา
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เพ่ือบังคับใช้กับการไกล่เกลี่ยคดีโดยทั่วไป จึงท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว
เกิดปัญหาหลายประการดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย เนื่องจากคดีนักท่องเที่ยวเป็นคดีที่มีลักษณะ
แตกต่างจากคดีทั่วไปอันเกิดจากข้อจ ากัดต่างๆ ผู้ไกล่เกลี่ยจึงควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือแก้ปัญหา
ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นกับการไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยว ซึ่งคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกายังขาดคุณสมบัติบางประการอันจะท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในคดีนักท่องเที่ยวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นคุณสมบัติด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้ไกล่
เกลี่ยเป็นต้น 

ประการที่สอง เรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ย การด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน
ฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นยังไม่มีการวางระเบียบหรือข้อบังคับใดๆเพ่ือบังคับใช้โดยตรงจึงท า
ให้ขาดหลักการปฏิบัติที่เหมาะสมและชัดเจน 
  และประการที่สาม เรื่องข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องไม่มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย  
 ดังนั้นผู้เขียนจึงท าการศึกษาในเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดี
นักท่องเที่ยว และศึกษาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยว โดยศึกษาถึงการ
ไกล่เกลี่ยในคดีทั่วไป ข้อก าหนดที่ใช้บังคับในการไกล่เกลี่ยคดีทั่วไป และเนื่องจากจะต้องน า
ข้อก าหนดดังกล่าวมาบังคับใช้กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว ผู้เขียน
จึงท าการวิเคราะห์ถึงการบังคับใช้ข้อก าหนดดังกล่าว ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่จะต้องแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมประการใดจึงจะท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  
 1.2.1  เพ่ือศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการ ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดี
นักท่องเที่ยว และศึกษาผลส าเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
 1.2.3  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ข้อจ ากัดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดี
นักท่องเที่ยว 
 1.2.4  เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดี
นักท่องเที่ยว 
 
1.3  สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
  
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นปัจจุบันได้น าข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกาซึ่งออกเพ่ือบังคับใช้กับการไกล่เกลี่ยคดีทั่วไปมาบังคับใช้โดยอนุโลม  ซึ่งเมื่อน า
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ข้อก าหนดดังกล่าวมาปรับใช้กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว จึงท าให้ขาดข้อก าหนดบาง
ประการที่จ าเป็นกับการไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของกระบวนการไกล่เกลี่ย และ
คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย  ส่งผลให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวยังไม่
เกิดเสถียรภาพสูงสุด ดังนั้นจึงควรมีการออกข้อก าหนดในเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยและคุณสมบัติ
ของผู้ไกล่เกลี่ยให้เหมาะสมกับข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในคดีนักท่องเที่ยว หรือก าหนดเพ่ิมเติมไว้ใน
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ทั้งนี้เพ่ือความสมบูรณ์ของกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 

 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  

ผู้เขียนได้ท าการศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา ทฤษฎีของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศึกษา
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่งและคดีอาญาของไทย และศึกษาถึง
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องโดยเฉพาะในคดีนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขเพ่ือก่อให้เกิดเสถียรภาพสูงสุดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดี
นักท่องเที่ยว  
 
1.5  วิธีกำรศึกษำวิจัย 
 
 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ท าการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมข้อมูลจาก ตัวบทกฎหมาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อก าหนดประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 ระเบียบศาลจังหวัดพัทยาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2557 
และประกาศศาลยุติธรรม เรื่องแนวปฏิบัติในการด าเนินคดีนักท่องเที่ยว ตลอดจน หนังสือ เอกสาร 
วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ และเว็บไซด์ที่เก่ียวข้อง 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  
 1.6.1  ท าให้ทราบถึงความหมาย ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 1.6.2  ท าให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดี
นักท่องเที่ยว และศึกษาผลส าเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
 1.6.3  ท าให้รู้และเข้าใจถึงปัญหา ข้อจ ากัดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดี
นักท่องเที่ยว 
 1.6.4  เมื่อรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหา จึงจะน าไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวต่อไป 
 



 

บทท่ี 2 
 

ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 
 การไกล่เกลี่ยเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก (Alternative Justice) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยเปิดโอกาส
ให้หน่วยงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชน มีบทบาทร่วมกันในการก าหนดแนวทางและวิธีการใน
กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือกจึงเป็นการเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงความยุติธรรมอันเป็นการเชื่อมโยงกลไกตามกฎหมายและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าด้วยกัน เพ่ือ
มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมร่วมกัน  
 โดยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมนั้นยัง
หมายความรวมถึง1 
 1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติต่อความผิดบางประเภทที่ก าหนดให้รัฐเป็นผู้เสียหาย 
 2. การขยายและพัฒนาช่องทางการผันคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักในขั้นตอนก่อน 
ระหว่าง และหลังพิจารณาคดี 
 3. การลดความถี่และความรุนแรงจากการใช้ระบบยุติธรรมหลัก 
 4. การเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
 5. การสร้างทางเลือกให้ประชาชนจัดการความขัดแย้งแบบสมานฉันท์ โดยวิธีชุมชนและ
ยุติธรรมชุมชน 
 6. การมีมาตรการเสริมที่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงยุติธรรม เช่นคดีความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น 
 7. การสร้างนวัตกรรมในงานยุติธรรม 
 8. การขยายครือข่าย และเพ่ิมพันธมิตรในงานยุติธรรม 
 การระงับข้อพิพาททางเลือกในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนั้น เป็นการระงับข้อพาทที่
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคู่พิพาททุกฝ่ายว่าประสงค์จะเข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก
นั้นหรือไม่ โดยจะมีการก าหนดบทบาทหน้าที่แก่คู่พิพาทที่ประสงค์จะใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก ซึ่งการระงับข้อพิพาททางเลือกนั้นมีด้วยกันหลายวิธี ฉะนั้นการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเรื่อง

                                                           

 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, การน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้
ในชั้นพนักงานอัยการ: ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
2555), หน้า 13-14. 
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ใดเรื่องหนึ่งจ าต้องเลือกวิธีการระงับข้อพาททางเลือกที่มีความเหมาะสมกับข้อพาทในเรื่องนั้นๆ โดย
อาจแบ่งวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้2 
 1. การประเมินความขัดแย้ง (Conflict Assessment) 
 2. การประสานความขัดแย้ง (Facilitation) 
 3. การประนอมข้อพิพาท (Conciliation) 
 4. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) 
 5. การเจรจากฎเกณฑ ์(Regulatory Negotiation) 
 6. การหารือเชิงนโยบาย (Policy Dialogues) 
 7. การประเมินเบื้องต้นโดยคนกลาง (Early Neutral Evaluation) 
 8. การสืบพยานแบบย่อ (Minitrial) 
 9. การค้นหาความจริง (Fact Finding) 
 10. การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
 และวิธีการไกล่เกลี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกที่คนในสังคมใช้กันมาเนิ่นนาน 
ในอดีตนั้นการไกล่เกลี่ยยังไม่มีรูปแบบหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ เป็นเพียงการท าหน้าที่ของพลเมืองดี 
หรือผู้หวังดี ในการเจรจาเพ่ือช่วยยุติเหตุขัดแย้งที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมได้
เล็งเห็นความส าคัญและประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยจึงได้มีการน าวิธีการระงับข้อพิพาทโดยการ
ไกล่เกลี่ย มาเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการโดยตรง ดังนั้นในบทที่ 2 นี้ผู้เขียนจึงขอน าเสนอเกี่ยวกับ ความหมาย ความ
เป็นมา แนวคิดทฤษฎีของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท ดังนี้ 
 
2.1  ความหมายของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

  
 “ไกล่เกลี่ย” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายไว้ว่า  

พูดจาให้ปรองดองกัน  พูดจาให้ตกลงกัน  ลูบไล้  ท าให้เรียบร้อย  ท าให้มีส่วนเสมอกัน  เกลี่ยไกล่ก็ว่า  
ส่วนการไกล่เกลี่ยทางกฎหมายหมาย (Mediation) หมายความถึงกระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาท
ด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง  โดยที่มีบุคคลที่สามหรือผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) เป็นคนกลาง
คอยช่วยเหลือแนะน า เสนอแนะแนวทางในการยุติข้อพิพาทให้คู่ความหาทางออกร่วมกัน บนพ้ืนฐาน
ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย และนอกจากนี้ยังมีการนิยามความหมาย ของการไกล่เกลี่ยไว้อีกหลาย
ประการ กล่าวคือ  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ให้ความเห็นว่า การเจรจาไกล่เกลี่ ย หมายความถึง การเข้าไป
แทรกในการไกล่เกลี่ยโดยผู้ที่เป็นบุคคลที่สามเป็นคนกลางและเป็นที่ยอมรับ โดยคนกลางไม่มีอ านาจ

                                                           

 2 นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์, คู่มือการระงับข้อพิพาทส าหรับประชาชน (กรุงเทพมหานคร: 
คัมปาย อิมเมจจิ้ง, 2555), หน้า 8-9. 
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หน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องปัญหาข้อพิพาท แต่มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยให้คู่กรณีซึ่งมีข้อถกเถียงขัดแย้ง
กันบรรลุข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ท้ังสองฝ่ายสมัครใจที่จะปฏิบัติตาม3 

สรวิศ ลิมปรังษี กล่าวไว้ว่า กระบวนการไกล่เกลี่ย หมายความถึง การพูดคุยหารือปัญหาข้อ
พิพาทโดยมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพูดคุยหารือกันของคู่พิพาท ตัวละครตัวนี้เรียกว่าผู้ไกล่
เกลี่ย (Mediator) เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทแต่อย่างใด แต่เหตุที่เข้ามานั้นเนื่องจาก
ได้รับการร้องขอให้เข้ามาช่วยคู่พิพาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง4  

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และคณะ มีความเห็นว่า การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) 
หมายความถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยที่อาศัยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ เป็นกลาง ไม่ใช่การเกลี้ยกล่อม 
เพราะฉะนั้นคนกลางไม่มีอ านาจชี้ถูกผิด ถ้าแบ่งข้างแยกขั้วไปแล้วก็ต้องอาศัยการเจรจาไกล่เกลี่ยโดย
คนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่คู่ความให้ความเชื่อถือ5  

วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ มีความเห็นว่า การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) 
หมายความถึง การเข้าไปแทรกแซงในการไกล่เกลี่ยโดยผู้ที่เป็นบุคคลที่สามที่เป็นกลางทั้งความคิด
และการปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับ โดยคนกลางไม่มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อ
พิพาท โดยมีหน้าที่ช่วยให้คู่กรณีที่มีข้อถกเถียงหรือขัดแย้งกันอยู่ให้บรรลุในข้อตกลงอันเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันโดยความสมัครใจ โดยทั่วไปการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางคือกระบวนการที่ต่อเนื่องของ
กระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของคนที่เข้ามาอยู่ตรงกลางที่เรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย”6  และ
นอกจากนี้ยังมีนักกฎหมายของต่างประเทศได้ให้ความหมายของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ ดังนี้  
  Professor Jacqueline M. Nolan-haley แห่ง Fordham University7 ให้ความหมาย
ของค าว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) ไว้ว่า การไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจโดยทั่วไปว่า
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น มีแบบแผน มุ่งที่เนื้องานเป็นส าคัญและเป็นกระบวนการแทรกแซงอย่างมี
ส่วนร่วมด้วยกัน โดยคู่พิพาทจะท างานกับบุคคลที่สามที่เป็นคนกลางอย่างผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ือ
บรรลุข้อตกลงซึ่งเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน 

                                                           

 3 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ย,” ดุลพาห 60 
(มกราคม-เมษายน 2556): 22. 
 4 สรวิศ ลิมปรังษี, การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กรุงเทพมหานคร:
ส านักระงับข้อพิพาทส านักงานศาลยุติธรรม, 2555), หน้า 62. 
 5 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชน 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), หน้า 13. 
 6 วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์, คู่มือเพิ่มพลังความสามารถ
กระบวนการจัดการข้อพิพาท, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ศิริภัณฑ์ออฟเซต, 2550), หน้า 
141. 
 7 ชลิตา ศรีสง่า, ข้อจ ากัดของกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่งของศาลยุติธรรม 
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552),  
หน้า 11. 
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นักกฎหมายชาวญี่ปุ่น Hideo Tanaka8ให้ความหมายของการไกล่เกลี่ยไว้ว่า การไกล่เกลี่ย
เป็นกระบวนการซึ่งมีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปิดเผยและเป็นกลางโดยใช้ความพยายามแก้ไข
ความขัดแย้งในทางแพ่ง ให้บรรลุถึงข้อตกลงที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบอาจแตกต่างจากการไกล่เกลี่ย
อย่างไม่เป็นทางการระหว่างเพ่ือนหรือโดยผู้น าในท้องถิ่น ส่วนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญานั้น
หมายความถึง  การเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันระหว่างผู้กระท าความผิดกับผู้เสียหาย เพ่ือยุติข้อ
พิพาทที่เกิดขึ้นและยุติการด าเนินคดีอาญาต่อไป เป็นการชดเชยโดยตรงให้แก่ผู้เสียหายทั้งด้านจิตใจ
และด้านความเสียหายทางการเงิน โดยผู้เสียหายจะได้รับชดเชยอย่างรวดเร็วในจ านวนที่คู่ความตกลง
ร่วมกัน 

จากนิยามความหมายของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้างต้นนั้น ผู้เขียนจึงสรุปว่าการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทคือกระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยเหลือให้คู่ความเจรจาต่อรองกันได้
ส าเร็จ ซึ่งการไกล่เกลี่ยจะช่วยให้คู่ความบรรลุข้อตกลงร่วมกัน และจากนิยามความหมายต่างๆของ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้เขียนมีความเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหลักส าคัญ ดังนี้ 

1. การไกล่เกลี่ยต้องเกิดจากความสมัครใจของคู่ความท้ังสองฝ่าย กล่าวคือ คู่ความต้องสมัคร
ใจที่จะท าการไกล่เกลี่ยเพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน 

2. การไกล่เกลี่ยต้องมีคนกลาง หรือ ผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) ให้ความช่วยเหลือในการเจรจา
ต่อรองกันของคู่ความ เพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุดร่วมกัน 

3. คนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) ไม่มีอ านาจหรือหน้าที่ใดๆ ในประเด็นปัญหาข้อ
พิพาท  

 
2.2  ความเป็นมาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  
 ความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากความแตกต่างกันของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างใน
ด้านความคิด ความรู้สึก หรือการกระท า ความขัดแย้งนั้นได้เดินควบคู่กับการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคมเสมอ หากเอ่ยถึงค าว่าความขัดแย้ง คนโดยส่วนใหญ่คงตีความหมายไปในทางลบ หมายความถึง 
ความไม่เข้าใจ ไม่ปรองดอง ไม่สามัคคี แต่บางครั้งความขัดแย้งอาจน ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่กับความขัดแย้งและจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างไร  
 คริสโตเฟอร์ ดับเบิ้ลยู มัวร์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการความขัดแย้งในประเทศต่างๆ เช่น 
โปแลนด์ รัสเซีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และประเทศอ่ืนๆ อีกว่า20ประเทศ ได้แบ่งความ
ขัดแย้งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้9 

1. ความขัดแย้งด้านข้อมูล เป็นความขัดแย้งเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ แปลข้อมูลผิด หรือ
การรับข้อมูลโดยไม่มีการกลั่นกรอง เช่น ข่าวลือต่างๆ มีกรณีปัญหาเรื่องการวางท่อก๊าซที่กาญจนบุรี 

                                                           

 8 ทิวากร พิมพ์ภูมี, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในอ านาจพนักงานสอบสวน 
(การศึกษาอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 9. 
 9 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 5-7. 
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มีประเด็นหนึ่งที่ชาวบ้านมาฟ้องคือ ก่อนวางท่อก๊าซเจ้าของงานแจ้งชาวบ้านว่าจะได้ค่าตอบแทน 
400,000 บาท เป็นเงินของบริษัทที่เข้าประมูล ต่อมาคนคุมงานแจ้งว่า 400,000 บาทนั้นมาจากไหนที่
ประมูลไว้จริงๆคือตารางวาละ 4 บาท หากมีอยู่ 5 ไร่ ก็จะได้รับ 8,000 บาท ท าให้ชาวบ้านไม่พอใจ 
กรณีเช่นนี้เกิดจากการรับข้อมูลโดยไม่มีการกลั่นกรองจนเกิดเป็นปัญหา 

2. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ในที่ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ก่อน ปัญหาความขัดแย้งคงไม่
เกิด หรือหากเกิดก็ไม่ยากที่จะแก้ไข เพราะมีพ้ืนฐานความสัมพันธ์ที่ดี แต่หากความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ควร
ต้องแก้ไขเรื่องความสัมพันธ์ก่อน เช่นปัญหาความขัดแย้งทางภาคใต้ หรือกรณีหมอรักษาคนไข้แล้วมี
เรื่องฟ้องร้องกันเนื่องจากการรักษาผิดพลาด หากมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการรักษา เช่น รับฟัง
ทุกข์สุขของคนไข้ พูดคุยให้ก าลังใจ ไม่แค่เพียงจ่ายยา เช่นนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอและ
คนไข้ดีขึ้น จนอาจไม่มีการฟ้องร้องกัน ซึ่งการเชื่อมความสัมพันธ์หรือการคืนดีนั้น มีหลักยู่ด้วยกัน  4 
ประการคือ ความจริง ความไว้วางใจ ความกรุณาความ และยุติธรรม 

3. ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ ผลประโยชน์หมายความถึงกิจกรรมใดๆอันจ าเป็นจะต้อง
ได้รับประโยชน์ และหมายความรวมถึงกระบวนการวิธีการเข้าถึงการดูแล เอาใจใส่ อารมณ์และจิตใจ 
รวมทั้งศักดิ์ศรีและหน้าตา เช่นกรณีเกิดการทะเลาะกัน ท าร้ายกัน หรือถึงขั้นฆ่ากันตาย เพราะทน
ไม่ได้ที่ถูกอีกฝ่ายพูดจาหรือแสดงกริยาดูหมิ่นเหยียดหยาม อันที่จริงแล้วความขัดแย้งประเภทนี้เจรจา
กันได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรุนแรง 

4. ความขัดแย้งด้านค่านิยมหรือความเชื่อ ในประเทศอเมริกามีความเชื่อหรือค่านิยมเกี่ยวกับ
หญิงตั้งครรภ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกคือ “Pro Life” กลุ่มคนที่เชื่อว่าเมื่อผู้หญิงตั้งครรภ์
แล้วจะไปแตะต้องตัวเด็กในครรภ์ไม่ได้ เป็นกลุ่มที่หนุนสิทธิในการมีชีวิตของผู้ที่ยังไม่เกิด อีกกลุ่ม 
“Pro Choice” เป็นกลุ่มที่หนุนว่าหญิงมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะท าแท้งหรือไม่ เช่นเมื่อตรวจพบว่าเด็ก
พิการ เป็นต้น ทั้งสองกลุ่มนี้ทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง กระทั่งมีการไล่ยิงกันที่คลินิกท าแท้ง ต่อมา
มีการจัดให้ทั้งสองฝ่ายเจรากันผ่านรายการโทรทัศน์ ซึ่งการเจรจาดังกล่าวอาจไม่สามารถเปลี่ยนความ
เชื่อของเขาได้ แต่อย่างน้อยก็ท าให้เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงมีความเชื่อเช่นนั้น 

5. ความขัดแย้งเรื่องโครงสร้าง ความขัดแย้งเรื่องโครงสร้างนี้ นับว่าเป็นความขัดแย้งที่ยาก
ต่อการเจรจา เช่นโครงสร้างในองค์กรต่างๆ หากแก้ที่องค์กรไม่ได้ ก็จ าเป็นที่คนในองค์กรต้อง
ปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา 

ความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยล้านนาซึ่งปกครองโดยพระ
เจ้ามังรายหรือพระยามังราย ได้มีการจัดการกับความขัดแย้งโดยการตรากฎหมายมังรายศาสตร์ ซึ่ง
ลักษณะในการตราได้มีการอธิบายเหตุผลประกอบตัวบทกฎหมาย มีจริยธรรมสอดแทรกและยืดหยุ่น
เพ่ือความเหมาะสม โดยมีความตอนหนึ่งว่า “การประนีประนอมยอมความให้ใช้หลัก บัวอย่าให้ช้ า น้ า
อย่าให้ขุ่น งูอย่าให้เดียด เขียดอย่าให้ตาย ไม้อย่าให้ตัด ค้อนอย่าให้หัก ฝั่งอย่าให้พังทลายลงมา” เห็น
ได้ว่าหลักการประนีประนอม การหาทางออกอย่างสันติวิธีนั้นมีมาตั้งแต่สมัยล้านนา  

เมื่อ เข้าสู่ สมัยกรุงศรีอยุธยามีกฎหมายต่างๆ ออกมาภายใต้พระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์อันเป็นรัฏฐาธิปัตย์  มีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่ากฎหมายลักษณะผัวเมีย 10 ในสมัย
                                                           

 10 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
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อยุธยาจะเขียนไว้ว่า “ถ้าผู้หญิงมีชู้ชายฟ้องอย่าได”้ ต่อมามีการเขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่ เขียนผิดเป็น
ว่า “ถ้าผู้หญิงมีชู้หญิงฟ้องหย่าชายได้” มีเรื่องอยู่ว่านายบุญศรี ช่างเหล็กจับได้ว่าอ าแดงป้อมภรรยา
ของตนมีชู้ โมโหมากจึงตบสั่งสอนอ าแดงป้อม อ าแดงป้อมเมื่อถูกตบถูกด่าจึงโกรธมากและฟ้องหย่า
กับนายบุญศรี พระเกษมซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเมื่อเปิดดูกฎหมายก็ตัดสินไปตามนั้น โดยให้
อ าแดงป้อมหย่ากับนายบุญศรี  

นายบุญศรีจึงไปตีกลองถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พระองค์ตรัสว่า 
“อะไรกันหญิงมีชู้ท าไมฟ้องหย่าได้” ต่อมาพระองค์จึงได้สังคายนากฎหมายขึ้นมาใหม่เรียกว่า
กฎหมายตราสามดวง 

แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ได้มีการปฏิวัติให้พระมหากษัตริย์ อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ในปี 
พ.ศ.2477 รัฐสภาได้ออกพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ยกเลิกนิติพระราชประเพณีทั้งหมด โดยห้ามมิให้
มีการฎีกาขอความยุติธรรมแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากฎหมายบางมาตรา
อาจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่มีความเป็นธรรมแต่ศาลต้องตัดสินไปตามกฎหมาย แม้ศาลจะใช้ดุลพินิจ
ได้แต่ต้องเป็นดุลพินิจในกรอบของกฎหมายนั้นอยู่ดี จ าเลยจึงต้องก้มหน้ารับกรรมกับค าตัดสินที่ได้รับ 
และไม่มีทางออกอ่ืน ประเทศไทยจึงมีการใช้วิธีเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ในการหาทางออกเมื่อ
กฎหมายไม่เป็นธรรมโดยวิธีการไกล่เกลี่ย ดังค ากล่าวที่ว่า “ข้อตกลงที่ว่าแย่ ยังดีกว่าค าพิพากษาที่ว่า
เยี่ยม” 

ปัจจุบันสังคมใหญ่ขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ไม่ใช่ในน้ ามีปลาในนามีข้าวเหมือนดังเช่น
อดีต สมัยนี้จะหาปลาหาข้าวต้องไปที่ตลาดหรือห้างสรรพสินค้า มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ยุ่งยากและ
ล าบากขึ้น เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง ท าให้ส านึกดีต่อส่วนรวมลดลงไปตามกาลเวลา น าไปสู่ความ
ขัดแย้งมากมาย ประเทศไทยใช้วิธีจัดการความขัดแย้งโดยกระบวนการศาล ซึ่งไม่ใช่วิธีการจัดการกับ
ความขัดแย้งที่ดีที่สุด เพราะนอกจากกระบวนการศาลจะไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งให้หมดไป
ได้แล้ว กลับเกิดเป็นความขัดแย้งจนกระทั่งลุกลามกลายเป็นความแค้นระหว่างครอบครัวและญาติพ่ี
น้องของคู่พิพาท เป็นความขัดแย้งเรื้อรังไม่มีวันจบสิ้น 

ดังนั้นการน าวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรม
ของไทยจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นและเหมาะสมอย่างยิ่ง 
 
2.3  แนวคิดทฤษฎีและลักษณะของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  
 2.3.1  แนวคิดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  อาจกล่าวได้ว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิดของ
การเจรจา11 (Negotiation) ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ประกอบด้วยคนสองคนหรือมากกว่านั้น 
สมัครใจพูดคุยปรึกษาถึงความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็นและพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

                                                           

 11 วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 119. 
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  คนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นแบบทางการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ท างาน เช่นการเจรจาเพ่ือสมัครงาน เจรจาธุรกิจกับคู่ค้า หรือเจรจาในที่ประชุม ล้วนแต่เป็นการเจรจา
ในรูปแบบทางการ การเจรจาอีกประเภทคือแบบปกป้องหลักการหรือแบบไม่เป็นทางการ เช่น เจรจา
กับเพ่ือน ครอบครัว หรือคนรู้จัก เป็นต้น 
  การเจรจานั้นไม่เพียงแต่เป็นวิธีการต่อรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ต้องการ แต่ยังเป็นการค้นหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังนั้นในการเจรจาทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการ
ค้นหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาในทุกๆประเด็น 
  ธานินทร์ กรัยวิเชียร กล่าวไว้ว่า “ถ้าจะต้องเลือกระหว่างการฟ้องคดีกับการไม่ฟ้องคดี มี
สุภาษิตจีนที่ว่า กินขี้หมาดีกว่าค้าความในศาล”12 ทั้งนี้เป็นเพราะความล้าช้าในการด าเนินคดี หาก
บุคคลใดมีฐานะเป็นคู่ความในคดีแล้ว บุคคลนั้นจะต้องติดตามกระบวนการด าเนินคดีไปจนกว่าศาลจะ
มีค าพิพากษาในคดีนั้น ซึ่งเป็นการไม่สะดวกต่อการด าเนินชีวิต กระทบต่อการประกอบสัมมาอาชีพ 
ครอบครัว และชื่อเสียงเกียรติยศในสังคม อีกท้ังเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  
  ด้วยเหตุนี้จึงมีการหาทางออกร่วมกันโดยการใช้วิธีการไกล่เกลี่ย เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ส าหรับคู่ความที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการด าเนินคดีความที่ยืดเยื้อ อีกทั้งเป็นการร่วมกันท าความ
เข้าใจและแก้ปัญหานั้นๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยมีคนกลางในการ
ช่วยเหลือชักจูงให้คู่พิพาทยอมเจรจาหันหน้าพูดคุยกัน ครั้นจะให้คู่ความเจรจาตกลงกันเอง ก็มักจะไม่
เป็นผลส าเร็จเพราะมีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงและขัดขวางการเจรจานั้นเสมอ ท าให้ไม่สามารถเจรจาได้
อย่างต่อเนื่อง เช่นปัญหาการไม่รู้วิธีการเจรจาที่ถูกต้อง การไม่ไว้วางใจคู่กรณีอีกฝ่าย การไม่เคารพไม่
เชื่อถือซึ่งกันและกัน มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและไม่ยอมผ่อนปรนแก่กัน อารมณ์โกรธเคือง 
ตลอดจนปัญหาการไม่รู้กฎหมาย และยังมีปัญหาอ่ืนๆอีกมากมายที่ท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ ยระหว่าง
คู่ความไม่บรรลุผลส าเร็จ 
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ไกล่เกลี่ย จึงเป็นกระบวนการที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาใน
ส่วนนี้ได้ โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางเข้ามาช่วยคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ประสบความส าเร็จในการ
เจรจาต่อรอง ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นก็เปรียบเหมือนกรรมการชกมวย ไม่มีหน้าที่ในการตัดสินแพ้
ชนะ เพียงแต่ท าหน้าที่คอยประคับประคองให้การแข่งขันด าเนินไปตามกติกา หากนักมวยฝ่ายหนึ่งถูก
อีกฝ่ายไล่ต้อนจนติดเชือกขอบเวทีมวย กรรมการก็จะแยกทั้งสองออกจากกันและให้เข้าชกกันอีกครั้ง
ในบริเวณที่เหมาะสม ผู้ไกล่เกลี่ยก็เช่นกันไม่มีหน้าที่ตัดสินถูกผิด ท าได้เพียงแค่พยายามเจรจาท าให้
คู่ความแต่ละฝ่ายรู้จุดยืนของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือหาทางออกร่วมกันเท่านั้น  
  ดังนั้นการไกล่เกลี่ยจึงเป็นการร่วมมือกันของสามฝ่ายได้แก่คู่ความสองฝ่ายและผู้ไกล่เกลี่ยอีก
ฝ่ายหนึ่ง เพ่ือหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง 
 
  2.3.2   ทฤษฎีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 2.3.2.1 ทฤษฎีการแข่งขัน (Competitive Theory) 
                                                           

 12 ภานุ รังสีสหัส, การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส, 2555), หน้า 73. 
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 ทฤษฎีการแข่งขันมองในแง่มุมที่ว่าทรัพยากรมีอยู่จ ากัด จึงต้องแบ่งกันโดยการ
แข่งขันเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ13 ปัจจุบันประชากรมีจ านวนมากขึ้นสวนทางกับโอกาสที่ลดน้อยลง 
ดังนั้นการแข่งขันจึงเป็นวิธีการแบ่งปันโดยปริยาย การแบ่งปันนั้นคือการแจกจ่ายโดยอีกฝ่ายหนึ่งได้
และอีกฝ่ายหนึ่งต้องสูญเสีย ซึ่งทฤษฎีนี้ยอมรับว่านักกฎหมายบางคนมีความประสงค์ให้ลูกความของ
ตนได้รับความยุติธรรม ความหวังดีความไว้วางใจจากผู้อ่ืน และการตอบสนองที่มีจริยธรรม ดังนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักกฎหมายซึ่งท าหน้าที่เจราจา ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความช านาญ และสามารถรักษาผลประโยชน์ของลูกความได้ ซึ่งผลประโยชน์นั้นอาจอยู่ใน
รูปแบบของเงินตราหรือวัตถุ ตลอดจนต้องมีความเข้าใจในสักยาภาพของตน และใช้โดยไม่ชักช้าเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของลูกความ ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า “สังคมอยู่ภายใต้การปกครองหรือการ
ครอบง าของผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่าย ทั้งนักกฎหมายและ
ลูกความ ต่างมีความประสงค์ให้บรรลุความต้องการของตนเองมากที่สุด” ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงเป็น
รูปแบบการเจราจาที่ก าหนดขึ้นโดยถือผลประโยชน์ของตนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์
สูงสุดโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะต้องเสียผลประโยชน์อย่างไร 

 2.3.2.2  ทฤษฎีการแก้ปัญหา (Problem-Solving Theory) 
 กล่าวคือผู้เข้าร่วมเจรจาทุกคนต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน14 หมายถึง หากการเจรจา

เป็นผลส าเร็จก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เข้าร่วมเจรจา ภายใต้สภาพสังคมที่แตกต่าง ความขัดแย้ง 
การแก่งแย่งชิงดีกันในสังคม ทฤษฎีการแก้ปัญหานี้จึงได้ศึกษาและหาทางแก้ไข โดยค านึงถึงประโยชน์
ร่วมกันเป็นหลัก โดยมีหลักส าคัญ 5 ประการ คือ 

  1)  แยกปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากข้อขัดแย้ง และแก้ไขในแต่ละ
ปัญหาแยกต่างหากออกจากกัน 

  2)   เน้นความส าคัญของประโยชน์ได้เสียและความต้องการของคู่ความ 
มองข้ามความแตกต่างทางด้านฐานะ หาทางประสานผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายให้ผนึกเข้าเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

  3)  คิดหาทางเลือกหลายวิธีซึ่งคู่ความจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 
  4)   ยืนยันการใช้องค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องน ามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือ

ประเมินทางเลือก 
  5)  เข้าใจและแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
  ผู้เขียนมีความเห็นว่าทฤษฎีทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยทฤษฎี

การแข่งขันนั้นมีหลักว่า “สังคมอยู่ภายใต้การปกครองหรือการครอบง าของผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว ในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่าย ทั้งนักกฎหมายและลูกความ ต่างมีความประสงค์ให้
                                                           

 13 ชัยสิทธิ์ ตันเรืองศรี, ความต้องการของลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงินในการให้
ทนายความเข้ามาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนน าคดีขึ้นสู่ศาล: กรณีศึกษาของบริษัทบริหาร
สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 17. 
 14 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17-18. 
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บรรลุความต้องการของตนเองมากที่สุด” เป็นทฤษฎีที่ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ส่วนทฤษฎี
แก้ปัญหามีหลักว่า “ข้อขัดแย้งเป็นปัญหาที่ต้องศึกษาและแก้ไขร่วมกันโดยคู่ความทั้งสองฝ่ายเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกัน” เป็นทฤษฎีที่ถือผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก ทฤษฎีการแข่งขันนั้นจะมีความ
มุ่งม่ันในการเจรจาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าทฤษฎีแก้ปัญหา คงเป็นเพราะโดยสัญชาตญาณการ
เป็นมนุษย์ แท้จริงแล้วมักเห็นประโยชน์ของตนส าคัญกว่าประโยชน์ของผู้อ่ืนเสมอ ส่วนทฤษฎีการ
แก้ปัญหานั้นมุงเจรจาแก้ปัญหาเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก ดังนั้นหากน าทั้งสองทฤษฎีมาปรับ
ใช้ร่วมกัน โดยการเจรจาด้วยความมุ่งมั่นและยึดผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก จะท าให้การเจรจาไกล่
เกลี่ยเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
  2.3.3  ลักษณะการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย    
  “ตัวปัญหา” คู่กรณีจะมองอีกฝ่ายในมุมนี้เสมอ การไกล่เกลี่ยจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้คู่กรณี
มองอีกฝ่ายเป็นผู้ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือช่วยกันหาทางออกไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรมที่สุด การไกล่เกลี่ยคือ
การช่วยให้คู่กรณีมองว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ตัวปัญหา  
  เมื่อต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติที่เป็นกลางต่อกัน ก็จะน ามาสู่การเปิดใจและท าความเข้าใจปัญหาที่
เกิดข้ึนการไกล่เกลี่ยจะต้องพาคู่กรณีเดินออกจากความคิดที่ว่าใครถูกหรือใครผิดและมุ่งหมายที่จะท า
การเจรจาเพ่ือหาข้อยุติ อันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย โดยส่วนใหญ่คู่กรณีที่เข้ามาสู่การ
ไกล่เกลี่ย จะหอบหิ้วข้อเสนอ ความต้องการ และเป้าหมายส่วนตัวของตนมา โดยมิได้สนใจความ
ต้องการของฝ่ายอ่ืน ซึ่งวิธีนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันในลักษณะแพ้ชนะ ซึ่งผู้เขียนกล่าวไว้ในเรื่องทฤษฎี
การแข่งขันว่ามีข้อดีในส่วนของความมุ่งมั่นอันแรงกล้า แต่มีข้อเสียที่ส าคัญ คือ เป็นวิธีที่มุ่งสนอง
ผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น 

ดังนั้น ต่างฝ่ายจะต่างปฏิเสธข้อเสนอซึ่งกันและกันท าให้ความขัดแย้งทวีคูณยิ่งขึ้น จนที่สุด
กลายเป็นความขัดแย้งที่ฝังแน่นไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการเจรจา การไกล่เกลี่ยจะช่วยให้คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายเข้าใจความต้องการหรือประโยชน์ของฝ่ายอ่ืน ดังนั้นลักษณะของการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่
เกลี่ยคือการเข้าใจถึงความต้องการหรือผลประโยชน์ของฝ่ายอ่ืน โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 2.3.3.1  ลักษณะความต้องการหรือประโยชน์ในวิธีการ (Procedural interest)15 
 เป็นความปรารถนาของคู่กรณีเกี่ยวกับกระบวนการที่จะก่อให้เกิดความพอใจ มี

ลักษณะที่มีความยุติธรรม บรรลุในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งคนทั้งหลายสามารถมีส่วนร่วมและมี
ข้อมูลที่จ าเป็นในการจะตัดสินได้อย่างดี 

 2.3.3.2  ลักษณะความต้องการด้านจิตใจ (Psychological interest)16  
 ความปรารถนาของคู่กรณีที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และความ

ปรารถนาที่เขาต้องการให้ผู้อ่ืนรู้สึกกับเขาอย่างไร เช่น ให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงความรับผิดชอบ รับรู้ถึงความ
พยายามของเขา เป็นต้น  

                                                           

 15 วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 165. 
 16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 165. 
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 ดังนั้นเพ่ือจะให้บรรลุข้อตกลง ท าให้คู่กรณีทุกฝ่ายพึงพอใจ ความต้องการหรือ
ผลประโยชน์ทั้งหลายจะต้องได้รับการดูแลและตอบสนองอย่างเพียงพอ ทั้งความต้องการในวิธีการ
และความต้องการด้านจิตใจ  
 
2.4 หลักการส าคัญของระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
    
 ในสมัยก่อนเวลาคนทะเลาะกัน มีทางออกอยู่สองทางคือ เจรจากันเองหรือฟ้องศาล โดยส่วน
ใหญ่จะเลือกวิธีฟ้องศาล เพราะการเจรานั้นท าได้ยาก ยิ่งเจรจายิ่งวุ่นวาย เพราะมนุษย์ทุกคนโดย
พ้ืนฐานความคิด มักคิดว่าตนเองถูกเสมอ ดังค ากล่าวที่ว่า “โทษผู้อ่ืนมองเห็นเช่นภูเขา โทษของเรา
มองไม่เห็นแม้เส้นขน” ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมจึงแก้ปัญหาโดยสร้างทางสายกลางขึ้นมา นั่นคือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีหลักดังต่อไปนี้ 
   
  2.4.1 หลักช้ีแนะ17 

เป็นหลักการแทรกแซงที่มีความเข้มข้น การไกล่เกลี่ยจะมีผู้ไกล่เกลี่ยคอยควบคุม และ
ด าเนินการโน้มน้าวให้คู่ความเจรจากัน เปิดเผยความต้องการอันแท้จริงของตนเอง พร้อมทั้งเปิดใจรับ
ฟังความต้องการของอีกฝ่าย โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะคอยควบคุมเนื้อหาของการเจรจา เพ่ือให้การเจรจาเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
2.4.2 หลักความสมัครใจที่แท้จริง 
สมัครใจ หมายความถึง “การสมัครด้วยความเต็มใจ” คือการกระท าใดๆ เพราะสมัครใจและ

เต็มใจที่จะท า หลักความสมัครใจนี้ถือเป็นหลักส าคัญของการไกล่เกลี่ย เพราะหากคู่ความไม่สมัครใจที่
จะท าการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ การไกล่เกลี่ยมิได้มีลักษณะบังคับ ดังนั้นคู่พิพาท
อาจถอนตัวหรือยกเลิกการเจรจาเมื่อใดก็ได้ และความสมัครในนี้จะต้องเป็นความสมัครใจโดยแท้จริง 
กล่าวคือ คู่ความประสงค์จะท าการเจรจาเพ่ือหาทางออกร่วมกันโดยแท้จริง มิใช่แค่เพียงมีความคิด
ที่ว่าลองท าดูก็ไม่เสียหายอะไร เช่นนี้เรียกว่าสมัครใจแต่ไม่แท้จริง ยากที่จะส าเร็จ เพราะคู่ความที่ไม่
สมัครใจโดยแท้จริงจะใช้ความต้องการของตนก่อก าแพงปิดกั้น ไม่ยอมเปิดใจยอมรับความต้องการ
ของอีกฝ่ายหนึ่ง 

 
2.4.3 หลักการยุติข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจของคู่ความ 
“พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้” ความพอใจหรือไม่พอใจนั้นย่อมเกิดจากตัวคู่ความเอง คู่ความ

จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการไกล่เกลี่ยนั้น ตนเองพึงพอใจแล้วหรือยัง ซึ่งความพึง

                                                           

 17 ชลัท ประเทืองรัตนะ, “การไกล่เกลี่ยคนกลางและการแก้ไขความขัดแย้ง,”  
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์, ค้นวันที่ 22 กันยายน 2557 จาก http://elib.coj.go.th/Article/    
courtP6_3_4.pdf 

http://elib.coj.go.th/Article/
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พอใจนี้จะน าไปสู่ข้อยุติที่แท้จริง ข้อตกลงใดท่ีไม่ได้เกิดจากความพึงพอใจร่วมกันของคู่ความ ข้อตกลง
นั้นอาจหาทางยุติไม่ได้ แม้ว่าการไกล่เกลี่ยจบลงและมีข้อยุติแล้ว หากข้อยุตินั้นมิ ได้เกิดจากความ
พอใจร่วมกันของคู่ความ ข้อยุตินั้นก็อาจไม่เป็นผล  

การด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยทั่วไปนั้นคู่ความมีโอกาสตัดสินใจไม่เต็มที่เพราะปัจจัย
หลายอย่าง เช่นการปรึกษาขอความเห็นจากทนายความ ความกดดันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ความอีก
ฝ่ายในศาล หรือสภาวะตึงเครียดส่งผลให้คู่ความคิดถึงแต่วิธีการเอาชนะ เหล่านี้ท าให้โอกาสตัดสินใจ
ของคู่ความน้อยลง และข้อยุติที่ได้อาจไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแต่ตนเท่าที่ควร 

 
2.4.4 หลักไม่พิจารณาความถูกผิดในข้อกฎหมายและต่างผ่อนปรนให้แก่กัน 
ในการไกล่เกลี่ยจะไม่มีการเปิดประเด็นที่ว่า ใครเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใครเป็น

ฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกแต่หากจ าเป็นก็จะกล่าวถึงเพ่ือใช้ประกอบการเจรจา เพ่ือให้รู้ที่มาที่ไปของการ
เจรจาเพียงเท่านั้น เพราะการเปิดประเด็นดังกล่าวเป็นการปลุกความรู้สึกโกรธแค้นของคู่ความ ท าให้
คู่ความไม่อยากเจรจา การไกล่เกลี่ยก็จะไม่ประสบความส าเร็จ  

และในการไกล่เกลี่ยนั้นคู่ความจะต้องผ่อนปรนแก่กัน รับฟังความคิดเห็นและความต้องการ
ซึ่งกันและกัน หากความคิดเห็นหรือความต้องการไม่ตรงกันก็สมควรถอยออกคนละก้าว เว้นช่องว่าง
ตรงนั้นไว้ส าหรับใส่ความต้องการร่วมกัน18 

 
2.4.5 หลักการเป็นความลับ 
หลักการเป็นความลับของการไกล่เกลี่ยนั้นมีอยู่สองกรณีด้วยกันคือ เป็นความลับโดยห้าม

คู่ความน าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการไกล่เกลี่ยไปใช้เป็นประโยชน์ในการด าเนินคดี และการเป็นความลับ
โดยห้าม ผู้ไกล่เกลี่ยน าข้อมูลที่ได้จากคู่ความฝ่ายหนึ่งไปถ่ายทอดให้กับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ 

กรณีที่คู่ความไม่สามารถตกลงกันจากการไกล่เกลี่ยและต่อมาได้มีการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาในศาลต่อไป คู่ความที่เคยท าการไกล่เกลี่ยไม่อาจอ้างบันทึกการไกล่เกลี่ย หรือถ้อยค าใดๆ
จากการไกล่เกลี่ยเป็นพยานหลักฐานยันตนได้ ในส่วนของผู้ไกล่เกลี่ยก็เช่นกันไม่อาจถูก เรียกไปเป็น
พยานในคด ี

กรณีท่ีสองการเป็นความลับโดยผู้ไกล่เกลี่ย มีหลักว่าผู้ไกล่เกลี่ยจะไม่น าข้อมูลที่ได้จากคู่ความ
ฝ่ายหนึ่งไปถ่ายทอดให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งฟัง ในการไกล่เกลี่ยแต่ละครั้งคู่ความย่อมไว้วางใจในการ
เจรจาอย่างเปิดเผยกับผู้ไกล่เกลี่ยเพ่ือให้ผู้ไกล่เกลี่ยเข้าใจความต้องการของตนอย่างชัดเจน ในบางครั้ง
อาจมีการเปิดเผยความลับของฝ่ายตน ดังนั้นจึงเป็นหลักจริยธรรมข้อหนึ่งที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องพึงมี19  
    
 
 

                                                           

 18 ชลิตา ศรีสง่า, เรื่องเดิม, หน้า 30. 
 19 ภานุ รังสีสหัส, เรื่องเดิม, หน้า 91. 
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2.5 คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยและคู่ความ 
   
  2.5.1 ผู้ไกล่เกลี่ย 
  เมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย คงเป็นการยากที่จะชี้ชัดลงไปว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้
ไกล่เกลี่ย เพราะในความเป็นจริงเราทุกคนย่อมไม่สามารถที่จะมีคุณสมบัติที่ดีได้ครบถ้วน ยกตัวอย่าง
เช่นหากจะพูดว่าผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสบการณ์ชีวิตสูงย่อมท าการไกล่เกลี่ยได้ดีนั้น บางครั้งก็เป็น
ความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะบุคคลเพียงคนเดียวย่อมไม่อาจที่จะเข้าถึงความคิดของผู้คนหลากหลาย
ประเภท คงพูดได้แต่เพียงว่าคุณสมบัติดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้การไกล่เกลี่ยเป็นไปด้วยดีเท่านั้น 
กล่าวคือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีอยู่มากมายย่อมมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง ผู้ไกล่
เกลี่ยคนหนึ่งอาจเข้าใจความคิดของคู่ความได้ดีในเรื่องพิพาทเรื่องหนึ่ง แต่อาจไม่สามารถเข้าใจได้ดีใน
เรื่องพิพาทอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติหรือความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ยคงพูดได้แต่ใน
ลักษณะที่ว่า คุณสมบัติอย่างไรจะเป็นประโยชน์หรือช่วยให้การไกล่เกลี่ยด าเนินไปได้ด้วยดีเท่านั้น จึง
พอสรุปได้ว่าผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้20 
    2.5.1.1  มีความเป็นกลางและรักษาความเป็นกลางได้อย่างสม่ าเสมอ 
    ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่หรือเข้าข้างฝ่ายใดหากมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายใด เช่น เป็นญาติพ่ีน้อง นายจ้าง ลูกจ้าง หุ้นส่วน ที่ปรึกษากฎหมาย 
ทนายความ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการสมรส เป็นต้น ก็ควรจะเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ทุกฝ่าย
ทราบ หรือขอถอนตัวจากการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันปัญหาการคัดค้านหรือข้อครหาที่จะเกิดกับผู้
ไกล่เกลี่ย 
    2.5.1.2  รู้และมีความเข้าใจกฎหมาย 
    ผู้ไกล่เกลี่ยควรมีความรู้ความเชียวชาญด้านกฎหมายในระดับดี เพราะนอกจากการ
สื่อสารที่ดี การโน้มน้าวให้คู่ความท าการเจรจากันแล้วนั้น ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอธิบายให้คู่ความฟังได้ว่า
หากเกิดข้อตกลงร่วมกันคู่ความจะได้รับสิทธิเช่นไรตามกฎหมาย และการไกล่เกลี่ยนั้นช่วยให้คู่ความ
บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นธรรมได้อย่างไร 
    2.5.1.3   เข้าใจในกระบวนการของการระงับข้อพิพาท 
    ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องท าความเข้าใจว่าการไกล่เกลี่ยแต่ละครั้ งนั้นมีเป้าหมายหลักคือ
ต้องการให้คู่ความเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน แต่ทั้งนี้การจะบรรลุเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีปัจจัย
หลายอย่างที่ท าให้การเจรจาเป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะฉะนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจ าต้องท าความ
เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของการไกล่เกลี่ยเสียก่อน เพ่ือจัดการให้การไกล่เกลี่ยด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น ถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยเข้าใจเป้าหมายและกระบวนการทั้งหมดของการไกล่
เกลี่ยแล้ว ย่อมท าให้การไกล่เกลี่ยในทุกๆกรณียุติลงด้วยดีเสมอ 
     

                                                           

 20 ชวน หลีกภัย, วิธีระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย (กรุงเทพมหานคร: กระทรวง
ยุติธรรม, 2547), หน้า 2-3. 
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    2.5.1.4   มีความอดทน 
    ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความอดกลั้นและอดทน มีจิตใจเยือกเย็น ตลอดจนมีความเมตตา
กรุณาต่อคู่พิพาท พร้อมที่จะรับฟังปัญหาโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงและแสดงเหตุผลได้อย่าง
เท่าเทียมกันตามสมควร ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอยู่เหนือความขัดแย้ง ไม่เข้าไปโต้เถียงกับคู่พิพาท 
    2.5.1.5   มีความคิดชัดเจน 
    ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นบุคคลที่ถูกรับคัดเลือก หรือถูกเชื้อเชิญมาเพ่ือช่วยเป็นคนกลางในการ
เจรจาระหว่างคู่ความสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ดังนั้นกริยาอาการ ท่าทาง ค าพูดของผู้ไกล่เกลี่ย จะเป็น
ดังตัวก าหนดให้คู่ความเกิดแรงจูงใจที่จ าท าการเจรจาร่วมกัน ดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความชัดเจนไม่
ว่าจะเป็นการกระท าหรือค าพูด เพราะบางครั้งการไม่ชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ เมื่อ
คู่ความไม่มีความเชื่อถือผู้ไกล่เกลี่ยจึงเป็นไปได้ยากท่ีการไกล่เกลี่ยจะประสบความส าเร็จ 
    2.5.1.6   มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
    ผู้ไกล่เกลี่ยควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอ่อนโยนในการเจรจา แต่อย่าไรก็ตาม 
จะต้องมีความเข้มแข็งในประเด็นที่พิจารณาไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดครอบง าจนเสียความเป็นธรรมและ
ความเป็นกลาง ได้รู้จักพูดในขั้นตอนที่ควรพูด ไม่ควรจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้
พูดคุยกัน ผู้ไกล่เกลี่ยควรจะพูดให้น้อย และเป็นผู้รับฟังที่ดี รู้ว่าขั้นตอนใดควรจะตัดบทหรือหยุดพัก 
หรือเลื่อนการเจรจาออกไป เช่น เห็นว่า ทั้งสองฝ่ายต่างมีอารมณ์รุนแรงเข้าหากัน อันอาจจะน าไปสู่
การทะเลาะวิวาท ก็ควรหยุดพักหรือเลื่อนการเจรจาออกไปก่อน 
    2.5.1.7  มีความ ยืดหยุ่นสูง 
    ถ้ากล่าวให้เข้าใจง่ายคุณสมบัติข้อนี้คือความใจดีนั่นเอง ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องถ้อยทีถ้อย
อาศัยกับคู่ความไม่ผลีผลามไม่รีบร้อน และไม่วางกรอบหรือขอบเขตในการเจรจา บางครั้งการเจรจา
ในเรื่องอ่ืนๆที่นอกเหนือจากหัวข้อพิพาทอาจน ามาสู่การยุติข้อพิพาทก็ได้ 
    2.5.1.8   มีความรู้ในเนื้อหาที่พิพาท 
    ถึงแม้ว่าผู้ไกล่เกลี่ยจะไม่มีหน้าที่ต้องชี้ขาดข้อพิพาท แต่ก็ควรจะเตรียมตัวศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่พิพาท เพื่อที่จะรู้เรื่องและหาแนวทางในทางระงับข้อพิพาทให้แก่คู่พิพาทได้
ถูกต้อง 
    2.5.1.9  มีความสามรถในการรักษาความลับ 
    เมื่อมีเรื่องพิพาทเกิดขั้นไม่มีคู่ความคนใดอยากให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงเรื่องราวของตน ดังนั้น
ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องทิ้งเรื่องราวการไกล่เกลี่ยทั้งหมดไว้ในห้องไกล่เกลี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อ
พิพาท หรือเรื่องส่วนตัวของคู่ความ การรักษาความลับนี้ถือว่าเป็นจรรยาบรรณที่ส าคัญของผู้ไกล่เกลี่ย 
    2.5.1.10  มีความสามารถท่ีจะจัดการกับสิ่งที่ไม่แน่นอน 
    ในห้องไกล่เกลี่ยนั้นอาจมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ เช่นเจรจากันแล้วหาข้อยุติ
ไม่ได้ท าให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างคู่ความ เช่นนี้ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีไหวพริบ มีสติ สามารถจัดการกับ
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หรือคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายอาจเกิดความโศกเศร้าจนไม่สามารถท าการ
เจรจาได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีวิธีที่ท าให้คู่ความฝ่ายนั้นกลับเข้าสู่การเจรจาได้อีกครั้ง เป็นต้น 
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    2.5.1.11  มีความกระตือรือร้น 
    ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องท าการไกล่เกลี่ยเสมือนว่าเป็นหน้าที่หลักของตน หรือเป็นงานหลัก
ของตน ไม่เห็นเป็นแค่การอาสาชั่วครั้งชั่วคราว ฉะนั้นจะต้องมีความกระตือรือร้นในการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ หรือความกระตือรือร้นที่จะช่วยให้คู่ความเจรจากันอย่างแท้จริง  
    2.5.1.12  มีความเมตตา  
    คือความเมตตาที่หวังจะให้คู่ความได้กลับมาคืนดีกัน ได้ปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดจาก
กรณีพิพาท ความเมตตานี้ย่อมจะส่งผลให้การไกล่เกลี่ยของผู้ไก่เกลี่ยมีประสิทธิภาพ เพราะการ
กระท าท่ีเกิดข้ึนจากเจตนาที่ดี คู่ความย่อมสัมผัสได้ ความเชื่อถือและความไว้วางใจจึงตามมาส่งผลให้
การไกล่เกลี่ยเป็นไปด้วยดีราบรื่นกว่าปกติ จนกระท่ังการไกล่เกลี่ยประสบผลส าเร็จ 
    2.5.1.13  เป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตมากมาย21 
    ผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีควรจะมีความรอบรู้ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หลักจิตวิทยาการไกล่เกลี่ย ตลอดจนผ่านประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยยิ่งมาก 
เท่าใดก็ยิ่งจะท าให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังต้อง
ขยันหมั่นเพียรต้นหว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 
  2.5.2 คู่ความ 
  หากเปรียบการไกล่เกลี่ยเหมือนบ้าน คู่ความก็คงเป็นกุญแจบ้าน ถ้ากุญแจนั้นช ารุดหรือสูญ
หายเราก็คงเข้าบ้านไม่ได้ ดังนั้นคู่ความคือส่วนที่ส าคัญที่สุดในการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่นั้นจึงขึ้นอยู่กับคู่ความเป็นส าคัญ คุณสมบัติของคู่ความที่ดีอันจะท าให้การไกล่
เกลี่ยประสบความส าเร็จมี ดังนี้22 
    2.5.2.1  ความต้องการที่จะให้ไกล่เกลี่ย 
    หากคู่ความเดินจับมือกันมาเพ่ือไกล่เกลี่ย หรือแม้แต่เพียงแย้มยิ้มให้กันเพียง
เล็กน้อย ย่อมเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะท าให้การไกล่เกลี่ยมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จ คู่ความ
ที่มาท าการไกล่เกลี่ยนั้นจะต้องมาด้วยความต้องการที่แท้จริงจึงจะท าให้การไกล่เกลี่ยนั้นง่าย และ
รวดเร็วขึ้น 
    ซึ่งความต้องการที่จะให้ท าการไกล่เกลี่ยอาจมีหลายสาเหตุ เช่นต้องการหลีกเลี่ยง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี หลีกเลี่ยงความกดดันที่จะต้องเผชิญหน้าต่อสู้กันในศาล หลีกเลี่ยงที่จะต้อง
เป็นศัตรูกับฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะในศาลหรือนอกศาลก็ตาม หรือต้องการยุติข้อพิพาทโดยเร็ว คู่ความ
ที่มาท าการไกล่เกลี่ยโดยปราศจากความต้องการที่แท้จริงจะไม่จริงใจในการหาทางออกร่วมกันกับ
คู่ความความอีกฝ่ายและผู้ไกล่เกลี่ย แม้ความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยจะโน้มน้าวคู่ความอีกฝ่ายให้เขา
โอนอ่อนได้แล้ว แต่คู่ความฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจมักจะอ้างเหตุผลนอกประเด็นเพ่ือขัดขวางการไกล่
เกลี่ยเสมอ 
                                                           

 21 ปรัชญา อยู่ประเสริฐ, ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กรุงเทพมหานคร:  
ธนเพรส, 2550), หน้า 16-17. 
 22 ภานุ รังสีสหัส, เรื่องเดิม, หน้า 82-87. 
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    2.5.2.2  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
    ประการแรกคู่ความจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องกระท าในสิ่งที่จ าเป็นทุก
ประการ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูล บอกให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเอง 
หรือเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิพาทมาเพ่ือให้การไกล่เกลี่ยด าเนินไปอย่างถูกต้องและ
ชัดเจน ประการต่อมาคือความรับผิดชอบและเข้าใจถึงสิทธิของฝ่ายตน โดยเข้าใจถึงแผนการหรือสิ่งที่
เป็นเรื่องส าคัญของฝ่ายตนเอง และประการสุดท้ายคือความรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
ไกล่เกลี่ย โดยจะต้องเต็มใจในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นคู่ความท่ีมีความรับผิดชอบจะต้องเล่นตาม
เกมเคารพกติกา เคารพหลักกฎหมาย และเคารพเหตุผลซึ่งกันและกัน 
     
    2.5.2.3   ความตั้งใจที่จะไม่ตกลงด้วย 
    คุณสมบัติข้อนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นอุปสรรคต่อการไกล่เกลี่ยเสียมากกว่า แต่การ
ไกล่เกลี่ยนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจด้วยตนเองของคู่ความ ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นเพียงผู้ท าให้การ
ตัดสินใจนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้เพียงเท่านั้น ดังนั้นคู่ความจะต้องเป็นตัวของตัวเอง มีเหตุผลของ
ตนเองที่จะตัดสินใจว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด หรือสิ่งไหนควรท าหรือไม่ควรท า เมื่อได้พิจารณาถี่ถ้วน
แล้วเห็นว่าฝ่ายตนเองอาจเสียเปรียบหากมีการด าเนินคดีในศาล ความตั้งใจที่จะไม่ตกลงด้วยย่อม
เปลี่ยนเป็นความตั้งใจที่จะไม่ตกลงด้วยอีกครั้งไม่ได้ ดังนั้นการตัดสินใจให้ถูกต้องเสียครั้งแรก กล่าวคือ
การตกลงในการไกล่เกลี่ยจึงเป็นทางออกท่ีดีของคู่ความ 
    2.5.2.4  ความตัง้ใจที่จะตกลงด้วย 
    เป็นเจตนาที่สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกหรือค าพูดของคู่ความ ความตั้งใจที่
จะตกลงด้วยเป็นองค์ประกอบที่ท าให้การไกล่เกลี่ยมีโอกาสส าเร็จสูงสุด เพราะเมื่อคู่ความมีความตั้งใจ
ที่จะท าการไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติร่วมกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการไกล่เกลี่ยจะมีทางแก้ไขเสมอ 
ขอเพียงแค่คู่ความมีความตั้งใจโดยแท้จริงที่จะยุติข้อพิพาทร่วมกันเพียงเท่านี้ข้อพิพาทก็จะยุติลงด้วย
ความพอใจของทุกฝ่าย 
 
2.6  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการไกล่เกลี่ย 
 
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับผู้ไกล่เกลี่ยและ
คู่ความแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการไกล่เกลี่ย ดังนี้23 
 
  2.6.1 ปัจจัยด้านคู่ความ 
  ปัจจัยด้านคู่ความในที่นี้หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคู่กรณีอันได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อ
ชาติ การศึกษา อาชีพ รายได้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ

                                                           

 23 ชลธิดา เพ่ิมทรัพย์, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยคดีฟ้องหย่า,”  
ดุลพาห 59 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555): 83-89. 
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ความล้มเหลวในการไกล่เกลี่ยคือ การที่คู่ความมาเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยเอง กล่าวคือคดีที่คู่ความ
เข้าร่วมประชุมการไกล่เกลี่ยเองทุกครั้ง มีแนวโน้มไกล่เกลี่ยส าเร็จมากกว่าคดีที่คู่ความมอบอ านาจให้
บุคคลอื่นหรือทนายความมาด าเนินการแทน เพราะผู้รับมอบอ านาจไม่สามารถตัดสินใจหรือรู้ถึงความ
ต้องการที่แท้จริงได้ดีเท่ากับคู่ความ พบว่าคดีที่ไกล่เกลี่ยส าเร็จส่วนใหญ่เป็นคดีที่คู่ความและทนาย
ของคู่ความมาร่วมประชุมไกล่เกลี่ย รองลงมาคือคดีที่คู่ความและทนายคู่ความและบุคคลอ่ืนมา
ประชุมไกล่เกลี่ย  
  ในกรณีที่มีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้หญิงมีแนวโน้มไกล่เกลี่ยส าเร็จ
มากกว่าคดีที่คู่ความเป็นผู้ชาย และคดีท่ีคู่ความมีอายุมากกว่า 50 ปีจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและ
บางครั้งคู่ความจะรู้จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละฝ่ายแล้ว ส่วนคดีที่คู่ความอายุต่ ากว่า 50 ปียังขาดวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ ท าให้การท าการไกล่เกลี่ยมีแนวโน้มส าเร็จ
ยากขึ้น บางคดีคู่ความอายุแตกต่างกันระหว่าง 5-10 ปีคู่ความจะมีมุมมองและความต้องการที่
แตกต่างกัน มีแนวโน้มท าให้การไกล่เกลี่ยส าเร็จยากขึ้น คดีที่คู่ความมีสัญชาติไทยมีแนวโน้มที่จะไกล่
เกลี่ยส าเร็จมากกว่าคดีที่คู่ความมีสัญชาติอ่ืนหรือคู่ความมีสัญชาติที่แตกต่างกัน  เนื่องจากมีเรื่องของ
เชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิหลังของคู่ความ รวมถึงมีเรื่องของกฎหมายของคู่ความเข้ามา
เกี่ยวข้อง  
  ในเรื่องการศึกษานั้น คู่ความท่ีจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี คู่ความจะมีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูงมีแนวโน้มท าให้การไกล่เกลี่ยส าเร็จยากขึ้น ระดับการศึกษาและความรู้ในด้านต่างๆ  ของ
คู่ความจะเชื่อมโยงถึงการประกอบอาชีพและรายได้ของคู่ความ กล่าวคือคู่ความที่มีการศึกษาในระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี และคู่ความที่มีความรู้ด้านนิติศาสตร์ บัญชี หรือ
ด้านพยาบาลศาสตร์เป็นต้น คู่ความที่มีการศึกษาระดับสูง มีรายได้สูง คู่ความประเภทนี้จะมีความ
มั่นใจในตนเองสูงยากต่อการโน้มน้าวจิตใจ จึงมีแนวโน้มท าให้การไกล่เกลี่ยส าเร็จยากข้ึน 
  ส่วนบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคู่ความ ได้แก่ทนายความและญาติ มีบางคดีที่คู่ความจะเชื่อ
ค าแนะน าของทนายฝ่ายตนและคู่ความยังเชื่อถือและเชื่อมั่นว่าทนายความจะรักษาสิทธิของตน หาก
ทนายความของคู่ความเห็นความส าคัญของการไกล่เกลี่ยเพ่ือรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่ความและให้
ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ย เช่นการอธิบายประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยให้คู่ความฟัง หรือพูดโน้มน้าว
ให้คู่ความเข้ามาร่วมการประชุมไกล่เกลี่ยด้วยตนเองท าให้คดีมีแนวโน้มไกล่เกลี่ยส าเร็จเพ่ิมขึ้น หาก
ทนายความไม่เห็นความส าคัญของการไกล่เกลี่ยและไม่ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของคู่ความเป็นส าคัญ
ท าให้การไกล่เกลี่ยมีแนวโน้มส าเร็จยากขึ้นหรือไม่ส าเร็จเลย ในท านองเดียวกันญาติของคู่ความก็มี
ส่วนท าให้การไกล่เกลี่ยส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เนื่องจากญาติจะเป็นผู้แนะน า โดยอย่างยิ่งสังคมไทยให้
ความส าคัญกับระบบเครือญาติมาก เช่นมีการไกล่เกลี่ยแล้วระยะหนึ่งและคู่ความขอพักระหว่างไกล่
เกลี่ยหรือแยกออกไปเพ่ือพบญาติด้านนอก แล้วกลับมาไกล่เกลี่ยต่อไปนั้น ท าให้การไกล่เกลี่ยมี
แนวโน้มส าเร็จยากขึ้น ดังนั้นหากญาติเห็นความส าคัญของการไกล่เกลี่ยไม่พูดจาชักใบให้เรือเสีย การ
ไกล่เกลี่ยจะมีแนวโน้มที่จะส าเร็จมากข้ึน 
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  2.6.2 ปัจจัยด้านทุนทรัพย์ 
  คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่สูงมีแนวโน้มท าการไกล่เกลี่ยส าเร็จมากกว่าคดีที่มีทุนทรัพย์สูง คดีที่ไกล่
เกลี่ยส าเร็จส่วนใหญ่เป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามย่อมข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละคดี 
   
  2.6.3 ปัจจัยด้านผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย 
  ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่มีประสบการณ์ชีวิตมีความรอบคอบ มีความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยที่มีอายุน้อย ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่มีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยจะมีหลักจิตวิทยา มีความ
เป็นกลาง มีเทคนิคในการไกล่เกลี่ยสามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริงของคู่ความได้ และพยายาม
หาแนวทางยุติข้อพิพาทให้สมประโยชน์แก่คู่ความทั้งสองฝ่าย ผู้ไกล่เกลี่ยที่มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือจะ
ท าให้คู่ความเกิดศรัทธาและไว้วางใจ นอกจากนี้ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยคนเดียวจะท าหน้าที่ของตนได้
อย่างเต็มที่ ส่วนผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยมากกว่าหนึ่งคนมีโอกาสที่จะปรึกษาหารือกัน เพราะหากมอง
ปัญหาคนละมุมอาจท าให้กระทบกระเทือนถึงผลของการไกล่เกลี่ย และผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่เ ป็น
ผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลกว่าลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ยผู้ชาย 
 
  2.6.4 ปัจจัยด้านรูปแบบการไกล่เกลี่ย 
  ปัจจัยด้านรูปแบบของการไกล่เกลี่ยในที่นี้หมายความถึง กระบวนการและขั้นตอนการไกล่
เกลี่ย วิธีการไกล่เกลี่ย การประชาสัมพันธ์ การบริการของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ไกล่เกลี่ยนั้นๆ 
  รูปแบบการไกล่เกลี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท โดยภาพรวมแล้วผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องท าการอธิบายวิธีการไกล่เกลี่ยให้แก่คู่ความ ท าให้ทราบถึง
ประโยชน์แห่งการไกล่เกลี่ย และข้อมูลใดที่เกิดจากการไกล่เกลี่ยคู่ความไม่สามารถอ้างเป็น
พยานหลักฐานในคดีได้  การไกล่เกลี่ยนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย ต้องใช้
วิธีการให้เหมาะสมกับคู่ความแต่ละคดี ต้องท าให้คู่ความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม ผู้ไกล่เกลี่ยที่มี
อัธยาศัยดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ และให้เกียรติคู่ความผู้มาติดต่องาน ท าให้คู่ความได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท เพราะท าให้คู่ความรู้สึกดี คลายความกังวลและลดความตึงเครียดลงได้ระดับหนึ่ง เป็นการไกล่
เกลี่ยโดยสร้างบรรยากาศเป็นมิตรให้แก่คู่ความ 
 
2.7  ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย 
 
 คู่ความที่สามารถเจรจาตกลงกันได้จากการไกล่เกลี่ยในคดีหนึ่ง โดยคู่ความที่ฝ่ายโจทก์คน
หนึ่งให้ความเห็นว่า24   
    

                                                           

 24 ภานุ รังสีสหัส, เรื่องเดิม, หน้า 88-89. 
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  “เหตุที่ไปฟ้องคดีเพราะต้องการความยุติธรรมและเห็นว่ามีเพียงศาล เท่านั้นที่จะ
เป็นที่พ่ึงได้ ในตอนแรกที่ไปศาลรู้สึกอึดอัด และคิดว่าคงจะตกลงกับจ าเลยไม่ได้ ที่
ส าคัญคาดว่าจะต้องใช้เวลาด าเนินคดีนานจนกว่าคดีจะถึงที่สุดแต่เมื่อเข้าสู่
ระบบงานไกล่เกลี่ย ได้พบบรรยากาศที่เป็นมิตร รู้สึกอบอุ่นคลายความเครียดไปได้  
สามารถเจรจาตกลงเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดแย้งและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
การได้พูดคุยตงลงกันโดยตรงกับคู่ความฝ่ายตรงข้าม ท าให้สามารถทราบถึงความ
ต้องการของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องผ่านคนกลางที่เป็นทนายความซึ่งบางครั้งอาจ
สื่อความหมายที่ไม่ตรงกัน การไกล่เกลี่ยท าให้สามารถเข้าใจปัญหาของแต่ละฝ่าย 
และรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของคู่ความฝ่ายตรงข้าม ท าให้สามารถท าความตกลง
ให้เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย”  

   
  และโจทก์อีกคนกล่าวสนับสนุนว่า   
 
   “ไปศาลครั้งแรกในวันนัดพร้อมเพ่ือการพิจารณาคดีก่อนหน้าการไกล่เกลี่ย ได้เข้าไป

ในห้องพิจารณาซึ่งแตกต่างออกไปจากห้องไกล่เกลี่ย บรรยากาศในห้องดูหน้าเกรง
ขาม ผู้พิพากษาใส่เสื้อครุยมีคอกพยาน คูความนั่งอยู่คนละฝั่ง ท าให้รู้สึกเครียดและ
มีอาการเกร็ง ไม่มีการพูดคุยกัน มีแต่การตั้งประเด็นข้อพิพาทในคดี แต่เมื่อเข้าไปใน
ห้องไกล่เกลี่ยในวันหลัง พบบรรยากาศในห้องเป็นกันเอง ผู้พิพากษาไม่ใส่เสื้อครุยไม่
มีคอกพยาน รู้สึกพึงพอใจมากและได้ระบายปัญหาต่างๆออกมาโดยมีคนกลางคือผู้
พิพากษาผู้ไกล่เกลี่ยรับฟัง ผู้ไกล่เกลี่ยได้ช่วยให้ค าชี้แนะในสิ่งที่ไม่รู้ และสามารถ
สอบถามได้อย่างชัดเจน และพอใจในผลของการตกลงจากการไกล่เกลี่ย เพราะท า
ให้มีโอกาสพูดคุยอย่างเปิดอกกับฝ่ายตรงข้าม และเห็นความตั้งใจจริงของศาลที่
ประสงค์จะให้คู่ความตกลงคืนดีกัน” 

   
  จากกรณีดังกล่าวเห็นได้ว่าการไกล่เกลี่ยที่ประสบความส าเร็จน ามาสู่ประโยชน์แก่คู่ความ 
ตลอดจนครอบครัว และสังคม เพียงแค่การเจรจาอย่างเปิดใจและยอมรับฟังซึ่งกันและกัน เพียงแค่นี้ก็
จะท าให้เกิดประโยชน์ขึ้นมากมาย และนอกจากประโยชน์ตามความเห็นของคู่ความที่กล่าวมาแล้วนั้น 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยังมีประโยชน์อีกมากมาย ดังนี้25 
   
  2.7.1 คู่ความหันหน้าเข้าหากันอย่างเป็นมิตร 
  การไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความสมัครใจของคู่ความเป็นส าคัญ ดังนั้นการไกล่เกลี่ย
จะส าเร็จได้ย่อมเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของคู่ความ การไกล่เกลี่ยจึงเป็นวิธีการเจรจาร่วมกัน
อย่างเป็นมิตร พูดคุยกันโดยใช้เหตุผลและความถูกต้องบนพ้ืนฐานของความต้องการร่วมกันอย่างมี
ไมตร ี
                                                           

 25 ชวน หลีกภัย, เรื่องเดิม, หน้า 18-19. 
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 2.7.2 คู่ความได้รับความพึงพอใจ 
 การไกล่เกลี่ยเป็นการตกลงกันบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของคู่ความ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
หรือไม่มีข้อบังคับใดๆ ดังนั้นข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยจึงเป็นข้อตกลงที่บริสุทธิ์ การที่คู่ความได้
เจรจาอย่างเปิดอกนั้นท าให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจความต้องาการของกันและกัน และน าความต้องการนั้น
มาใส่ตราชั่งรวมกัน หนักไปก็เอาออก เบาไปก็ใส่เพ่ิม จนได้ความต้องการในปริมาณที่เหมาะสม และ
น าความต้องการนั้นมากลั่นเป็นข้อตกลงร่วมกัน 
  
 2.7.3 ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 การด าเนินคดีนั้นบางคดีมีค่าใช้จ่ายน้อยบางคดีมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่ว เพราะฉะนั้นทุกคดีย่อมมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทนายความ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ยิ่งคดียืดเยื้อนานเท่าไหร่
คู่ความก็มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการไกล่เกลี่ยที่ส าเร็จสามารถช่วยให้คู่ความประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ 
   
 2.7.4  คู่ความไม่ต้องประสบกับสภาวะตึงเครียดในศาล 
 การที่ตกเป็นคู่ความในคดี ไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจ าเลย ย่อมก่อให้ เกิดความทุกข์ 
ความเครียด และกดดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องเผชิญหน้ากับคู่ความในศาลซึ่งมีบรรยากาศที่ตึง
เครียด แต่การไกล่เกลี่ยจัดให้มีขึ้นในห้องไกล่เกลี่ย มีการนั่งหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยกัน ปรึกษากัน 
แลกเปลี่ยนความต้องการต่อกัน ดังนั้นจึงลดสภาวะตึงเครียดลงได้เป็นอย่างดี  
   
 2.7.5 ลดปริมาณคดีในศาล 
 ปัจจุบันปริมาณคดีในศาลมีมากมาย ทั้งที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดี และรอการพิจารณาคดี ซึ่ง
จ านวนของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะท าให้การด าเนินคดีเหล่านั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยนี้ จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งของปัญหาดังกล่าว  
   
 2.7.6 รัฐประหยัดงบประมาณ 
 หากจะแก้ปัญหาคดีคั่งค้างในศาล หรือปัญหาการด าเนินกระบวนการพิจารณาล่าช้าโดยการ
เพ่ิมบุคลากรเห็นจะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายแก่รัฐ ดังนั้นวิธีการไกล่เกลี่ยใช้เพียงบุคลากรเดิมกับ
คู่ความ เพียงเท่านี้ก็ท าให้คดีเสร็จไปจากศาลได้ เป็นวิธีการลดปริมาณคดี และประหยัดงบประมาณ
แผ่นดินด้วย 
   
 2.7.7 ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม 
 การไกล่เกลี่ยนั้นเน้นหลักการเจรจาโดยสมัครใจ เกิดขึ้นจากความต้องการของคู่ความเอง 
ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือความสันติในกรณีที่สามารถระงับข้อพิพาทได้โดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ยนั้น เพราะ
ทุกข้อตกลงเกิดขึ้นจากความเห็นฟ้องต้องกันของคู่ความ ดังนั้นเมื่อตกลงกันได้แล้ว หรือเมื่อข้อพิพาท
ยุติแล้ว จึงไม่น ามาซึ่งปัญหาความเกลียดชังซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม จากที่เคย
เป็นคู่พิพาทกันก็กลับกลายมาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน 
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2.8 กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย  
 
  2.8.1. ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 26 
  ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 ได้วางข้อก าหนดในการไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 
ทวิ27 วรรค 3 ออกข้อก าหนดโดยประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
ประกาศเม่ือวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2554 รวม 11 หมวดโดยมีใจความ ดังนี้ 
    2.8.1.1  การด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
    “คด”ี หมายความว่า กระบวนการพิจารณานับตั้งแต่เสนอค าฟ้องต่อศาล 
    “ผู้รับผิดชอบราชการศาล” หมายความว่า ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ 
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้ท าการแทน หรือผู้ที่
บุคคลดังกล่าวมอบหมายให้ด าเนินการตามข้อก าหนดนี้ 
    “ผู้ประนีประนอม” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอ านาจท าการไกล่เกลี่ย
ตามข้อก าหนดนี้ 
    “ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
    “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
    “คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจ าศาล” หมายความว่า คณะกรรมการที่
จัดตั้งขึ้นตามหมวด 10  
    “ส านักระงับข้อพิพาท” หมายความว่า ส านักระงับข้อพิพาทส านักงานศาลยุติธรรม 
    “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลยุติธรรม 
หรือผู้อ านวยการส านักงานประจ าศาลยุติธรรม 
    “ผู้อ านวยการส านักระงับข้อพิพาท” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักระงับข้อ
พิพาทส านักงานศาลยุติธรรม 
    “ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาล” หมายความว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ าศาลที่
จัดตั้งขึ้นตามหมวด 9 
    “หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลมอบหมายให้รับผิดชอบงานศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาล 

                                                           

 26 รายละเอียดโปรดดูภาคผนวก ก. 
 27 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
    มาตรา 20 ทวิ วรรค 3 หลักเกณฑ์และวิธีการในการไกล่เกลี่ยของศาล การแต่งตั้งผู้
ประนีประนอม รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของผู้ประนีประนอมให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา 
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     “เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ
หรือลูกจ้าง ที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลมอบหมายให้ปฏิบัติงานในศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาล 
     การด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยตามหมวดที่ 2 เมื่อคดีขึ้นสู่ศาล หากผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ และคู่ความ
ฝ่ายอ่ืนตกลงให้มีการไกล่เกลี่ย จะต้องจัดให้มีการไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาลอาจเชิญชวน
หรือให้ค าแนะน าแก่คู่ความ ทนายความ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการไกล่เกลี่ย และเพ่ือประโยชน์ในการ 
จัดให้มีการไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจก าหนดลักษณะหรือประเภทของคดีที่จะให้ศูนย์ไกล่
เกลี่ยประจ าศาลด าเนินการเชิญชวนคู่ความให้เข้าร่วมท าการไกล่เกลี่ย แต่ต้องไม่เป็นการจ ากัด
ลักษณะหรือประเภทของคดีอ่ืนที่อาจด าเนินการไกล่เกลี่ยได้ 
    กรณีที่คู่ความประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ย คู่ความอาจแจ้งความประสงค์ต่อศูนย์
ไกล่เกลี่ยประจ าศาล หรือแถลงต่อองค์คณะผู้พิพากษาในระหว่างพิจารณาคดี 
     กรณีคู่ความฝ่ายใดแจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาล ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์
ไกล่เกลี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการสอบถามความประสงค์ของคู่ความฝ่ายอ่ืน หาก
คู่ความทุกฝ่ายประสงค์จ าท าการไกล่เกลี่ย ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยรายงานให้องค์คณะผู้
พิพากษาหรือผู้รับผิดชอบราชการศาลทราบ และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยจัดให้มีการไกล่เกลี่ยตาม
ข้อก าหนด เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
    กรณีคู่ความแถลงต่อองค์คณะผู้พิพากษาระหว่างพิจารณา ให้องค์คณะผู้พิพากษา
ถามคู่ความฝ่ายอ่ืน หากคู่ความทุกฝ่ายประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยและองค์คณะผู้พิพากษา
เห็นสมควร องค์คณะผู้พิพากษาอาจด าเนินการไกล่เกลี่ยเอง หรือให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาลจัดให้มี
การไกล่เกลี่ยต่อไป  
    ดังนั้นเมื่อมีการฟ้องคดีเกิดขึ้น หากผู้พิพากษาเห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยใน
ประเด็นข้อพิพาท หรือเมื่อคู่ความในคดีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้ท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ
คู่ความฝ่ายอื่นตกลงด้วย ศาลจะต้องจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดขึ้น ทั้งนี้คู่ความฝ่ายที่
ประสงค์จะท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจแจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาล หรือแถลงต่อ
องค์คณะผู้พิพากษาระหว่างพิจารณาคดีก็ได้  
    หากองค์คณะผู้พิพากษาท าการไกล่เกลี่ยด้วยตนเองหรือให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งหรือ
หลายคนในองค์คณะด าเนินการไกล่เกลี่ยดังที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ให้น าวิธีการไกล่เกลี่ยโดยผู้
ประนีประนอม ในหมวดที่ 4 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ดังนี้ 
    การไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมในหมวดที่ 4 ประกอบด้วย 7 ส่วน ส่วนแรกเป็น
เรื่องของการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมเพ่ือท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีหลักว่าผู้รับผิดชอบราชการ
ศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษามีอ านาจในการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมเพ่ือช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในคดีต่างๆ แต่ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมในแต่ละคดีนั้นจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมและความพึงพอใจในตัวผู้ประนีประนอมของคู่ความทุกฝ่าย และนอกจากนี้การแต่งตั้ง
บุคคลผู้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมให้มาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้รับผิดชอบราชการศาล
หรือองค์คณะผู้พิพากษาจะกระท าได้ต่อเมื่อคู่ความที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยยินยอมและตกลงจะ
ช าระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยอันเกิดจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น  
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 ในส่วนที่สองเป็นข้อก าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อเท็จจริงของผู้ประนีประนอม เพราะ
ผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้นั้นจะต้องบริสุทธิ์และเป็นกลางที่สุด เพราะฉะนั้ นหากมี
ข้อเท็จจริงใดที่น่าเชื่อว่าจะท าให้คู่ความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางของผู้ประนีประนอม ผู้
ประนีประนอมจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นทั้งหมด  

 ในส่วนที่สามเป็นข้อก าหนดเรื่องการพ้นจากการท าหน้าที่ของผู้ประนีประนอม 
กล่าวคือ พ้นจากการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีใดคดีหนึ่ง ไม่ได้หมายความถึงพ้นจากการเป็นผู้
ประนีประนอมในทุกคดี เช่นการที่ผู้ประนีประนอมขอถอนตัว ถูกจ าหน่ายชื่อออกจากบัญชีผู้
ประนีประนอม ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษามีค าสั่งให้ถอดถอน มีเหตุอันควร
สงสัยถึงความเป็นกลาง หรือเหตุอื่นๆ ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในข้อก าหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่
เกลี่ย ในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 3 นี้ เมื่อผู้ประนีประนอมพ้นจากหน้าที่แล้วให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือ
องค์คณะผู้พิพากษาสั่งให้กระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงหรือให้มีการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมคนใหม่
เข้ามาท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนก็ได้  

 ในส่วนที่สี่เป็นข้อก าหนดถึงข้ันตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอม โดย
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

 1.  ก่อนเริ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ประนีประนอมจะท าการศึกษารายละเอียดความ
เป็นมาของข้อพิพาทและลักษณะของมูลคดี 

          2.  ผู้ประนีประนอมต้องก าหนดขึ้นตอนและแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่
เห็นสมควร และเหมาะสมต่อพฤติการณ์และความต้องการของคู่ความเป็นส าคัญ 

          3.  ผู้ประนีประนอมต้องแจ้งขั้นตอนให้คู่ความทราบและให้คู่ความเสนอข้อมูล
เบื้องต้นแห่งข้อพิพาทนั้น 

          4.   ข้อความใดๆ ที่คู่ความให้ไว้เนื่องจากการไกล่เกลี่ยเกลี่ยข้อพิพาท  ผู้ประน ี
ประนอมจะต้องเก็บเป็นความลับทั้งหมด  

          5.  เมื่อการไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ ให้ผู้ประนีประนอมจัดการท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความให้แก่คู่ความ เพ่ือที่ศาลจะได้มีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นต่อไป  

 ส่วนที่ห้าเป็นข้อก าหนดเรื่องการสิ้นสุดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยให้การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดไปด้วยเหตุดังต่อไปนี้ คู่ความถอนฟ้องหรือขอให้ศาลมีค าพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ คู่ความไม่ประสงค์จะท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป ข้อพิพาทไม่สามารถ
ยุติลงได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อผู้ประนีประนอม 
ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่าการด าเนินการไกล่เกลี่ยนั้นไม่เป็นประโยชน์
อีกต่อไป  

 ส่วนที่หกเป็นข้อก าหนดเรื่องการรักษาความลับในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยห้าม
ไม่ให้ คู่ความ ผู้ประนีประนอม บุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทราบข้อมูลในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท น าข้อมูลดังกล่าวไปอ้างอิงเพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินกระบวนการทางคดีต่อไป  

 และส่วนสุดท้ายในหมวดที่ 4 เป็นเรื่องของค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนของผู้
ประนีประนอมจากการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยให้ผู้ประนีประนอมซึ่งขึ้นทะเบียนแล้วมีสิทธิ
ได้รับค่าป่วยการ และบุคคลซึ่งท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยโดยมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมประจ าศาล
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ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายจากคู่ความโดยคู่ความจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ ายคน
ละครึ่งหรือตามท่ีตกลงกัน 

 และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้น าข้อก าหนดตามหมวดที่ 2 
ถึงหมวดที่ 4 ในข้อก าหนดประธานศาลฎีกานี้มาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา
โดยอนุโลมดังท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ 5 และหมวดที่ 6 

 2.8.1.2  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไกล่เกลี่ยถูกบัญญัติไว้ในข้อก าหนดของ

ประธานศาลฎีกาในหมวดที่ 7 ส่วนที่ 1 เรื่องการขึ้นทะเบียน โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประนีประนอมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

  1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
  2)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการ

ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ท างานสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่
เกลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ปี 

  3)  เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่ส านักงาน
ศาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง 

  4)  มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยในศาลหรือส านักงานระงับ
ข้อพิพาทส านักงานศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่า 10 คดี  

  5)  เป็นผู้มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจ า
ศาล 

  6)  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  7)  ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระท ากิจการอันใดอันอาจ

กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจ าศาลหรืออาจเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แห่ง
สถาบันศาลยุติธรรม 

  8)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  9)  ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้

ความสามารถหรือจิตฟ่ันฟืนไม่สมประกอบ 
  10) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือลหุโทษ 
  11) ไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
  12) ไม่เป็นผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
 เมื่อมีการเสนอรายชื่อผู้รับคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมแล้ว ผู้อ านวยการจะท าการ

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตลอดจนเอกสารหลักฐานของผู้ขึ้นทะเบียน และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจ าศาล เพ่ือกลั่นกรองและท าความเห็นเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบราชการศาล หากผู้รับผิดชอบราชการศาลเห็นว่าเหมาะสมจึงด าเนินการขึ้นทะเบียน
รายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อไป  
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 ส่วนการจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนั้น ให้จ าหน่ายชื่อผู้ประนีประนอมออกจาก
ทะเบียนเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ประนอมนั้น ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติดังที่ได้ก าหนดไว้ใน 12
ข้อข้างต้น ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดถึง 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีค าสั่งถอด
ถอน หรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรมของผู้ประนีประนอมอย่างร้ายแรง 

 ในหมวดที่ 7 ส่วนที่ 1 เป็นข้อก าหนดที่ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้
ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมประจ าศาล หากบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวดนี้ จะมีการเสนอชื่อของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริหารงานไกล่เกลี่ยประจ าศาล เพ่ือกลั่นกรองและท าความเห็นเบื้องต้นและเสนอต่อผู้รับผิดชอบ
ราชการศาล หากผู้รับผิดชอบราชการศาลเห็นสมควร จึงด าเนินการขึ้นทะเบียนรายชื่อบุคคลดังกล่าว
ให้เป็นผู้ประนีประนอมประจ าศาลต่อไป 

 2.8.1.3  การปฏิบัติตนและจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ข้อก าหนดเรื่องการปฏิบัติตนและจริยธรรมของผู้ประนีประนอมตามที่ได้บัญญัติไว้

ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาหมวดที่ 8 วางหลักไว้ว่า หน้าที่ส าคัญของผู้ประนีประนอม คือ
ช่วยเหลือสนับสนุนการเจรจาระหว่างคู่ความให้บรรลุถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่การ
ระงับข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจของคู่ความทุกฝ่าย และผู้ประนีประนอมจะต้องด ารงตนตาม
ประมวลจริยธรรมที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก าหนด ทั้งนี้ตามประมวลจริยธรรมผู้
ประนีประนอมได้ก าหนดหลักจริยธรรมและการปฏิบัติตนของผู้ประนีประนอมไว้ในหมวดที่ 2 -3  

 โดยในหมวดที่ 2 เป็นเรื่องจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 7 ส่วน 
กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้คือ ผู้ประนีประนอมจะต้องท าการไกล่เกลี่ยภายใต้ความยินยอมของคู่ความโดย
ให้คู่ความเป็นผู้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ จะต้องไม่บังคับหรือใช้อิทธิพลใดๆ กับคู่ความ 
ผู้ประนีประนอมจะต้องวางตนให้เป็นกลางไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และจะต้องเปิดเผย
ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงความเป็นกลางของตนให้คู่ความทราบ และหากผู้ประนีประนอมเคยมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจท าให้ผู้ประนีประนอมเกิดอคติไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ผู้ประนีประนอมจะต้องเปิดเผยความขัดแย้งต่อศาล ผู้ประนีประนอมจะต้องรักษา
ความลับของคู่ความอย่างเคร่งครัด มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จะท าการไกล่เกลี่ย เพราะหากไกล่
เกลี่ยในเรื่องที่ตนไม่เชี่ยวชาญอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการไกล่เกลี่ยได้ ผู้ประนอมที่ขึ้นทะเบียน
รายชื่อไว้กับศาลแล้วเมื่อท าหน้าที่เสร็จสิ้นศาลจะเป็นผู้ออกค่าป่วยการให้แก่ผู้ประนีประนอมดังนั้น
ห้ามมิให้ผู้ประนีประนอมรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินใดๆ จากคู่ความ และห้ามมิให้ผู้ประนีประนอม
ประกาศหรือโฆษณาถึงความเป็นผู้ประนีประนอมของตนเพราะอาจเป็นการกระทบถึงศาลยุติธรรม
ตลอดจนห้ามมิให้ผู้ประนีประนอมใช้ความเป็นผู้ประนีประนอมของตนอวดอ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์อย่างใดๆ  

 และหมวดที่ 3 เป็นเรื่องจริยธรรมเกี่ยวกับการด ารงตนและครอบครัวของผู้
ประนีประนอมอันประกอบด้วย 2 ส่วน กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้คือ ผู้ประนีประนอมจะต้องเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย อยู่ในกรอบศีลธรรม วางตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ผู้ประนีประนอม มีความ
พยายามอุตสาหะ อุทิศเวลาส่วนตัวเพ่ือส่วนรวมเพราะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นอาจใช้ระยะ
เวลานานหรืออาจต้องใช้เวลาในการไกล่เกลี่ยหลายครั้ง และผู้ประนีประนอมต้องระลึกอยู่เสมอว่าการ
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ปฏิบัติหน้าที่ของตนมีความส าคัญมากในการอ านวยความยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนที่มีความ
เดือดร้อน ตลอดจนจะต้องให้เกียรติ นับถือ และเชื่อฟังผู้รับผิดชอบราชการศาลและผู้พิพากษา 

 
2.8.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 19,20 และ 20 ทวิ 
นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยนั้นได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 20 ทวิ28 แต่จะต้องท าความเข้าใจก่อนว่าส าหรับในคดีแพ่งนั้น 
คู่ความหมายถึง “บุคคลผู้ยื่นค าฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาล และเพ่ือประโยชน์แห่งการด าเนิน

กระบวนการพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระท าการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายหรือในฐานะ
ทนายความ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1(11) แต่บทบัญญัติว่าด้วยการไกล่
เกลี่ยตามมาตรา 19, 20 และ 20ทวิ นั้นค าว่าคู่ความให้หมายความถึงเฉพาะตัวความเท่านั้น ไม่ได้
หมายความรวมถึงทนายความด้วย 

ในการพิจารณาคดีศาลมีอ านาจสั่งให้คู่ความมาศาลด้วยตนเอง ซึ่งหมายความถึงศาลมีค าสั่ง
“คู่ความ”เท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมถึงพยานหรือบุคคลภายนอก หรือทนายความ ส าหรับ
ระยะเวลาในการสั่งให้คู่ความมาศาลนั้นกฎหมายมิได้ก าหนดไว้ว่าศาลจะต้องสั่งเมื่อใด แต่อย่ างไรก็
ตามต้องสั่งก่อนศาลมีค าพิพากษา 

การที่ศาลใช้อ านาจสั่งให้คู่ความมาศาลด้วยตนเองนั้นก็เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยในข้อ
พิพาทแห่งคดี เพราะคดีแพ่งนั้นเป็นคดีที่พิพาทกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแพ่ง คู่ความ
อาจประนีประนอมยอมความกันได้เสมอ ดังนั้นศาลจึงเปิดโอกาสให้ตัวความได้พบปะและท าความ
เข้าใจกันซึ่งจะน าไปสู่ช่องทางที่จะท าให้คู่ความตกลงกัน  

แต่ทั้งนี้เมื่อศาลสั่งให้คู่ความฝ่ายใดมาศาล คู่ความดังกล่าวมาศาลแต่ไม่ยอมตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความกัน ศาลจะบังคับในทางใดหาได้ไม่ คงท าได้แต่ด าเนินกระบวนการพิจารณา
คดีต่อไป แต่หากคู่ความยอมตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันศาลจะพิพากษาหรือมีค าสั่งตาม
ยอมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 138 วรรคที่ 1 29 โดยท าค าพิพากษาตาม
ยอมนั้น แล้วชี้ขาดบังคับคดีไปตามที่คู่ความตกลงกัน 
                                                           

 28 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
    มาตรา 19 ศาลมีอ านาจสั่งได้ตามที่เห็นสมควรให้คู่ความทุกฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมา
ศาลด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าคู่ความนั้นๆ จะมีทนายความว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้วก็ดี อนึ่งถ้าศาลเห็นว่าการที่
คู่ความมาศาลด้วยตนเองอาจยังให้เกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตราต่อไปนี้ ก็ให้ศาลสั่งให้คู่ความมาศาลด้วยตนเอง 
    มาตรา 20 ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด าเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลมีอ านาจที่จะไกล่เกลี่ย
ให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาทนั้น 
    มาตรา 20 ทวิ เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยเมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งร้องขอศาลจะสั่งให้ด าเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยจะให้มีทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได ้. . . 
 29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
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2.8.3  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851 และ 85230 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น หากไกล่เกลี่ยส าเร็จจะจบลงที่การท าสัญญาประนีประนอมยอม

ความ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญญาประนีประนอมยอมความบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา มาตรา 850-852 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้31 

 2.8.3.1  เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีคู่สัญญาสองฝ่าย 
  1) ต้องมีคู่สัญญา ตามหลักเรื่องสัญญาต้องมีคู่สัญญาสองฝ่ายขึ้นไปตกลง

ยินยอมกัน โดยฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็นค าเสนอ และอีกฝ่ายแสดงเจตนาเป็นค าสนองทีถูกต้อง
ตรงกันกับค าเสนอ เช่นนี้จึงเกิดเป็นสัญญา 

  2) วัตถุประสงค์ของสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย คือต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่เป็นการพ้นวิสัย จึงท าให้สัญญา
นั้นสมบูรณ ์

  3) คู่สัญญาต้องมีความสามารถในการท าสัญญา ส าหรับในเรื่องการท า
สัญญาประนีประนอมยอมความนั้น กฎหมายได้ให้ความส าคัญไว้ในเรื่องความสามารถของบุคคลไว้
โดยเฉพาะ คือเรื่องผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งปกติคนเสมือนไร้ความสามารถท านิติกรรมต่างๆได้ 
แต่ในการท าสัญญาประนีประนอมยอมความก าหนดให้คนเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อน และในเรื่องของผู้เยาว์ที่ให้ผู้มีอ านาจปกครองต้องได้รับความยินยอมจาก
ศาลเสียก่อนจึงจะท าสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ได้ ถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตจากศาลย่อมไม่ผูกพันผู้เยาว์นั้น 

  4)  คู่ สัญญาต้อง ไม่บกพร่องเรื่ องการแสดงเจตนา  ดั งนั้น  สัญญา
ประนีประนอมยอมความที่คู่สัญญาได้ท าขึ้นจะต้องเป็นการตกลงของคู่กรณีที่เข้าท าสัญญาด้วยความ
                                                           

    มาตรา 138 วรรคที่ 1 ในคดีท่ีคู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็น
แห่งคดีโดยมิได้มีการถอนค าฟ้องนั้น และข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอม
ความเหล่านั้นไว้ แล้วพิพากษาไปตามนั้น 
 30 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    มาตรา 850  อันว่าประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ หรือ จะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน 
    มาตรา 851  อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มี หลักฐานเป็นหนังสืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้ บังคับคดีหาได้ไม่ 
    มาตรา 852 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมท า ให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละ
ฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และท าให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน 
 31 มาลี  สุรเชษฐ, วิวิธ วงศ์ทิพย์ และปรัชญา อยู่ประเสริฐ, “การระงับข้อพิพาท,” ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2554), หน้า 5-29. 
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สมัครใจ กล่าวคือ สัญญาที่เกิดขึ้นต้องไม่เกิดจากการแสดงเจตนาโดยส าคัญผิด ในสิ่งซึ่งเป็น
สาระส าคัญแห่งนิติกรรมหรือจะต้องไม่เกิดจากกลฉ้อฉล ข่มขู่ หรือในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์
นั้น 

 2.8.3.2  คู่สัญญาสองฝ่ายได้ท าสัญญาระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไป 
  1) การระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ให้เสร็จไป คือคู่สัญญามีข้อพิพาทกันอยู่แล้ว 

แต่คู่สัญญาได้ตกลงกันท าสัญญาประนีประนอมยอมความให้ข้อพิพาทที่มีอยู่ระงับไป เช่น นางกั้งและ
นางน้ าผึ้งต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในที่นาแปลงA ภายหลังทั้งสองได้ตกลงท าสัญญากันที่อ าเภอ
ว่านางกั้งยอมให้ที่นาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางน้ าผึ้ง แต่นางน้ าผึ้งต้องให้ข้าวเปลือกแก่นางกั้งเป็นราย
ปีตลอดไป เป็นการท าสัญญาประนีประนอมยอมความเพ่ือระงับข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่นา 

  2) ระงับข้อพิพาทที่จะมีขึ้นให้เสร็จไป คือข้อพิพาทนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่
อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า คู่สัญญาก็อาจตกลงกันท าสัญญาประนีประนอมยอมความเพ่ือระงับข้อ
พิพาทไว้ล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีมูลหนี้แล้วแต่ยังไม่มีข้อพิพาทและคู่กรณีได้ตกลงกันที่จะระงับข้อ
พิพาทในอนาคต เช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1609/1512 มารดาโจทก์ จ าเลยตาย โจทก์ จ าเลยได้รับ
โอนมรดกที่พิพาทร่วมกันต่อมาได้ตกลงแบ่งแยกกันครอบครอง ถือว่าเป็นการตกลงเพ่ือระงับข้อ
พิพาทซึ่งจะมีข้ึนให้เสร็จไป เข้าลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ  

 2.8.3.3  เป็นสัญญาซึ่งคู่สัญญาต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน  
 เมื่อคู่สัญญาได้ท าสัญญาซึ่งมีลักษณะที่ระงับข้อพิพาทแล้ว ข้อความในสัญญานั้นจะ

ระบุให้คู่สัญญาปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนข้อพิพาทท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ เช่น นายนิ่งได้เขียนเช็คให้นายไวฉบับหนึ่งเพ่ือช าระหนี้ค่าซื้อรถยนต์ แต่
เมื่อนายไวได้น าเช็คที่นายนิ่งออกให้ไปข้ึนเงินที่ธนาคาร ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เพราะเงินในบัญชี
ไม่พอจ่าย นายไวได้แจ้งให้นายนิ่งทราบ นายนิ่งจึงขอท าสัญญาขึ้นใหม่ในลักษณะที่ขอผ่อนช าระเงิน
ตามเช็คซึ่งนายไวยินยอมตามที่นายนิ่งเสนอ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการที่คู่กรณีตกลงผ่อนผันให้แก่กัน
เข้าลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ 

 2.8.3.4  ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่ระหว่างคู่สัญญา 
 สัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่สัญญาได้ท าขึ้นเพ่ือระงับข้อพิพาท โดยต่าง

ยินยอมผ่อนผันให้แก่กัน จะก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่ในระหว่างคู่สัญญาอันเป็นสิทธิตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองต้องปฏิบัติตาม หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่
ปฏิบัติตามอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิจะไม่ปฏิบัติตามได้ซึ่งเข้าลักษณะสัญญาต่างตอบแทน  

 ในเรื่องวิธีบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของสัญญา
ซึ่งแบ่งพิจารณาได้ดังนี้ 

  1) สัญญาประนีประนอมยอมความที่ท ากันโดยทั่วไป คือเมื่อคู่สัญญาได้ท า
สัญญาประนีประนอมยอมความกันถูกต้องตามกฎหมาย สัญญานั้นก็ใช้บังคับตามหลักสัญญาต่างตอบ
แทนทั่วไป คือท าให้แต่ละฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องซึ่งกันและกัน โดยต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกัน
และกัน หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง คู่สัญญาอีกฝ่ายจะบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน 
บังคับให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการไม่ได้ ท าได้เพียงฟ้องศาลบังคับให้คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติ
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ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและจะต้องเป็นการฟ้องร้องตามมูลหนี้ในสัญญาประนีประนอม
ยอมความเท่านั้น 

  2) สัญญาประนีประนอมยอมความที่ท ากันในศาล ซึ่งศาลจะบังคับให้
คู่ความในคดีปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และเมื่อศาลได้พิพากษาตามยอมแล้วจะ
เกิดผลบังคับให้คู่กรณีต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามค าพิพากษาของศาล ถ้า
คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามอีกฝ่ายมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลให้บังคับคดีกับคู่ความฝ่ายนั้นได้
ทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีใหม่ 

 
2.8.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2)  
ในคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้นั้น เมื่อได้มีการถอนค าร้องทุกข์ ถอน

ฟ้อง หรือยอมความโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว สิทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) 

การยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวนั้น32 เป็นข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท า
ความผิด โดยจะต้องมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนแล้ว โดยอาจจะมีการยอมความกันก่อนหรือหลังการ
ร้องทุกข์ก็ได้ และไม่จ าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เพราะการยอมความนั้นไม่ใช่การท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 850 จึงไม่จ าต้องท าเป็น
หนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา851 และการยอมความในคดีแพ่งโดยไม่ได้ตกลง
ให้ความผิดอาญาระงับไปด้วย หรือมิได้มีการสละสิทธิในการด าเนินคดีอาญาด้วย ไม่ถือว่าการยอม
ความในคดีแพ่งนั้นมีผลผูกพันท าให้คดีอาญายอมความกันไปด้วย การยอมความบางกรณีเป็นการยอม
ความแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือให้จ าเลยต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเสียก่อน เช่นนี้ถือว่าไม่เป็นการ
ยอมความกันโดยเด็ดขาด สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับก็ต่อเมื่อจ าเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นแล้ว  

ตัวอย่างเช่นค าพิพากษาศาลฎีกา เลขฎีกาที่ 480/2518 การประนีประนอมยอมความกันใน
คดีแพ่งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แสดงความประสงค์ที่จะสละสิทธิในการคดีอาญาต่อจ าเลยหรือไม่ จะถือ
ว่าสิทธิด าเนินคดีอาญาของโจทก์ระงับไปด้วยหาได้ไม่ การยอมความกันในคดีแพ่งที่จะมีผลให้
คดีอาญาระงับไปด้วยนั้น จะต้องเป็นกรณีที่โจทก์ตกลงสละสิทธิในการด าเนินคดีอาญาต่อจ าเลยด้วย 
หรือ เลขที่ฎีกาที่ 897/2515 โจทก์ฟ้องคดีอาญาขอให้ลงโทษจ าเลยฐานฉ้อโกง ต่อมาได้ฟ้องจ าเลย
เป็นคดีแพ่งเรียกเงินคืน และเรียกเอาค่าเสียหายฐานละเมิดโดยฉ้อโกงโจทก์ แล้วโจทก์จ าเลยตกลง
ประนีประนอมยอมความท าให้คดีแพ่งเลิกคดีกันโดยไม่ได้ตกลงเลิกคดีส่วนอาญาด้วย ดังนั้นคดีอาญา
ที่ได้ยื่นฟ้องไว้แล้วยังคงมีอยู่ หาได้ระงับไปไม่ เป็นต้น 

 
 
 

                                                           

 32 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการด าเนินคดีใน
ขั้นตอนก่อนการพิจารณา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: พลสยามพริ้นติ้ง, 2553), หน้า 193-
200. 
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2.8.5 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมก่อให้เกิดการกระท าความผิดทางอาญาที่ไม่ร้ายแรงเป็นการกระท าความผิดเพียงเล็กน้อยหรือ
ความผิดที่เกิดจากการกระท าโดยประมาทขึ้นเป็นจ านวนมาก  ท าให้เกิดเป็นคดีอันจะต้องน าตัว
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษ ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการด าเนินคดีอาญาตั้งแต่ชั้นจับกุม
จนกระทั่งการลงโทษผู้กระท าความผิดก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของทั้งคู่ความและภาครัฐ 
และการลงโทษผู้กระท าความผิดก็มิได้เป็นวิธีการชดใช้ที่ดีที่สุดแก่ผู้เสียหาย ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาจะตราขึ้นมาเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจโดยไม่
ต้องถูกจ าคุก และผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้ตามความประสงค์ของตนอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อคู่กรณีและระบบงานยุติธรรม 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาประกอบด้วย 2 หมวด ได้แก่หมวดที่ 1 
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาและหมวดที่ 2 การชะลอฟ้อง ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะหมวดที่ 1 เรื่องการ
ไกล่เกลี่ยคดีอาญา 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญามาตราที่ 1-9 เป็นบทบัญญัติทั่วไป ซึ่งใน
มาตราที่ 3 บัญญัติถึงนิยามของการไกล่เกลี่ยไว้ว่า การไกล่เกลี่ยหมายความว่าการไกล่เกลี่ยคดีอาญา 
โดยการจัดให้คู่กรณีในคดีอาญามีโอกาสเจรจาเพ่ือตกลงเรื่องความเสียหาย และการชดใช้เยียวยา
ความเสียหาย โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นอิสระท าหน้าที่ในการจัดให้มีการเจรจา และผู้ไกล่เกลี่ ยตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้หมายความถึงผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา และเมื่อมีค าสั่งให้ใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญากับคดีใด ให้อายุ
ความของคดีนั้นสะดุดหยุดอยู่ จนกว่าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไป
จึงเริ่มนับอายุความในการด าเนินคดีต่อจากเวลานั้นทั้งนี้ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการ
ฟ้องคดีอาญามาตรา 6 และพยานหลักฐาน ค ารับสารภาพ หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาจะน ามารับฟังเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีไม่ได้ ทั้งนี้ตามร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญามาตรา 9 

หมวดที่ 1 ส่วนที่ 1 มาตราที่ 10-16 ว่าด้วยบททั่วไปของการไกล่เกลี่ยคดีอาญา เป็นการ
บัญญัติถึงการเริ่มต้นของการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญา โดยให้มีการไกล่เกลี่ยคดีอาญาได้
เมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสมัครใจและประสงค์จะท าการเจรจาเรื่องความผิด ความเสียหาย เพ่ือตกลง
ชดใช้เยียวชาความเสียหายอันจะส่งผลให้คดีอาญาระงับ และการไกล่เกลี่ยในคดีอาญานั้นให้ท าการ
ไกล่เกลี่ยได้ในคดีความผิดดังต่อไปนี้ 

1. คดีความผิดอันยอมความได้ 
2. คดีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
3. คดีความผิดที่มีโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปีโดยความผิดที่มีโทษจ าคุกดังกล่าวมีโทษปรับ

ด้วย โทษปรับนั้นต้องไม่เกิน 100,000 บาท 
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ทั้งนี้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะต้องมีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยคดีอาญาภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง และให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยภายใน 7 วัน
นับแต่วันมีค าสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยคดีอาญา 

ส่วนที่ 2 มาตราที่ 17 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไกล่เกลี่ย และส่วนที่ 3 
มาตรา 18-27 บัญญัติเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญา โดยให้ผู้ไกล่เกลี่ยก าหนดวันเวลาและ
สถานที่นัดไกล่เกลี่ยคดีอาญาภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และ
ด าเนินการแจ้งให้คู่ความทราบ ก่อนเริ่มด าเนินการไกล่เกลี่ยผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอธิบายให้คู่ความทราบ
ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี ลักษณะของการไกล่เกลี่ย กระบวนการและผลทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ย
ตลอดจนสิทธิต่างๆที่คู่ความพึงมีในขณะท าการไกล่เกลี่ยและหลังจากที่การไกล่เกลี่ยคดีอาญาสิ้นสุด
ลง และให้ผู้ไกล่เกลี่ยจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อคู่ความและ
ผู้ไกล่เกลี่ยไว้ เมื่อคูความมีการตกลงกัน โดยข้อตกลงนั้นจะต้องเป็นการแสดงเจตนาของคู่กรณีในการ
ที่จะชดใช้เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย และผู้เสียหายก็จะถอนค าร้องทุกข์เมื่อมีการชดใช้
เยียวยาความเสียหายหรือเมื่อมีการปฏิบัติตามข้อตกลงครบถ้วนแล้ว ซึ่งการชดใช้เยียวยาความ
เสียหายนั้น อาจกระท าด้วยวิธีการชดใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน หรือปฏิบัติการอย่างใดๆภายใน
ระยะเวลาที่คู่กรณีตกลงกันก็ได้  

และส่วนสุดท้ายของหมวดที่ 1 คือส่วนที่ 4 มาตรา 28-31 เรื่องผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญา 
เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ มีค าสั่งให้ท าการไกล่เกลี่ย ห้ามมิให้ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อ
ศาลจนกว่าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไปได้ หากปรากฏว่าคดี
นั้นผู้เสียหายได้ฟ้องไว้ก่อนที่จะมีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยคดี ให้ศาลสั่งจ าหน่ายคดีนั้นเสียก่อน กรณีผู้ต้องหา
จงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการต้องมี
ค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไป และไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีด้วยตนเอง  ทั้งนี้การไกล่เกลี่ย
คดีอาญาไม่เป็นการตัดอ านาจพนักงานสอบสวนที่จะท าการสอบสวนต่อไป จนกว่าจะได้รับแจ้งว่าการ
ไกล่เกลี่ยคดีอาญาเป็นผลส าเร็จและคู่ความได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว  

 
2.9  ประเภทคดีที่สามารถท าการไกล่เกลี่ยได้  
        
 เนื่องจากการไกล่เกลี่ยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการยุติข้อพิพาท ดังนั้นคดีที่สามารถน าวิธีการ
ไกล่เกลี่ยมาใช้เพ่ือระงับข้อพิพาทได้ต้องมีลักษณะที่สามารถยอมความกันได้ หรือท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันได้ ดังนี้ 
 
 2.9.1  คดีแพ่ง 

คดีแพ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง มีทั้งคดีที่มีข้อพิพาท
และคดีที่ไม่มีข้อพิพาท คดีแพ่งที่มีข้อพิพาทส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เงินทองเช่นคดี
บังคับตามสัญญา ยืม ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ านอง จ าน า หนี้ ฟ้องหย่า เรียกค่าเลี้ยงดู คดีละเมิด 
เป็นต้น คดีแพ่งที่ไม่มีข้อพิพาทเช่น ขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก ขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ เป็นต้น  
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คดีแพ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนที่มีความเท่าเทียมกัน โดยค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งนั้นจะ
ตกเป็นของเอกชน แตกต่างกับคดีอาญาที่เงินค่าปรับนั้นตกเป็นของแผ่นดิน33 ในคดีที่ไม่มีข้อพิพาท 
เป็นกรณีที่ไม่มีคู่ความมีเพียงแต่ผู้เข้าร่วมคดี (Participants) เพราะการด าเนินกระบวนการพิจารณา
ทางแพ่งนั้นการเข้าร่วมในการด าเนินคดีถูกก าหนดกรอบโดยกฎหมายและภายใต้คุณสมบัติที่กฎหมาย
ก าหนดโดยบางคดีอาจเข้าร่วมในฐานะคู่ความหลัก (Partie Principale) หรือในฐานะบุคคลอ่ืน
นอกจากคู่ความ เช่นผู้ร้องสอดเป็นต้น34 

ซึ่งค าว่า “คู่ความ” กฎหมายไม่ได้ก าหนดค านิยามไว้อย่างชัดเจน แต่ถือว่าเป็นที่เข้าใจกัน
โดยปริยาย ซึ่งมักเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าความหมายของค าว่าคู่ความ หมายไปในทางด้านรูปแบบวิธี
พิจารณา35 โดยอาจกล่าวได้ว่า โจทก์ (คู่ความฝ่ายรุก) เป็นผู้ร้องขอความคุ้มครองทางวิธีการพิจารณา
จากศาลโดยบังคับเอาแก่จ าเลย (คู่ความฝ่ายรับ) 

ทั้งนี้คดีแพ่งนั้นสามารถใช้วิธีการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทได้ทุกคดี 
 
2.9.2  คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
การท าความผิดในคดีอาญาบางครั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสียต่อทรัพย์สิน

หรือต่อตัวผู้เสียหายเช่น ท าให้ถึงตายหรือบาดเจ็บ ความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินหรือต่อชีวิต
ร่างกายย่อมท าให้ผู้เสียหายหรือฝ่ายที่ต้องเสียหายเกิดสิทธิเรียกร้องเอาจากจ าเลย และสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวคือความเสียหายส่วนแพ่งสามารถแยกออกจากความรับผิดทางอาญาได้ 

ยกตัวอย่างเช่น นางกั้งขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้นางน้ าผึ้งถึงแก่ความตาย และท าให้
รถยนต์ของนางน้ าผึ้งเสียหาย และยังเสียหลักไปชนเสาไปฟ้าของการไฟฟ้า ความประมาทของนางกั้ง
เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายเป็นคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ ส่วนความเสียหายใน
ส่วนรถยนต์ของผู้ตาย ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่นางน้ าผึ้งไม่ตายในทันที ค่าขาดไร้อุปการะที่ทายาท
ของนางน้ าผึ้งขาดผู้เลี้ยงดู รวมถึงค่าปลงศพนางน้ าผึ้งผู้ตาย รวมถึงเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายนั้น 
เป็นความผิดในทางแพ่งทายาทของผู้ตายและการไฟฟ้าอาจยอมผ่อนผันแก่จ าเลยเท่าใดก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ว่าคู่ความจะสามารถท าการไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันได้มากน้อยเท่าใด 

 
2.9.3 คดีอาญาความผิดที่อาจยอมความกันได้ 
คดีอาญาคือการกระท าความผิดที่กฎหมายก าหนดบทลงโทษไว้ โทษในทางอาญาอาทิเช่น 

ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน คดีอาญานั้นอาจแยกเป็นคดีอาญาที่สามารถยอมความ
กันได้ซึ่งทั้งหมดจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวกับคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินซึ่งคู่ความไม่สามารถยอม
ความกันได ้
                                                           

 33 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคการด าเนินคดี, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), หน้า 47. 
 34 วรรณชัย บุญบ ารุง, ธนกร วรปรัชญากูล และสิริพันธ์ พลรบ, หลักและทฤษฎี กฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2556), หน้า 219. 
 35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 220. 
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คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวที่คู่ความสามารถยอมความกันได้นั้น ในกฎหมายจะ
บัญญัติไว้ชัดเจนว่าให้คู่ความยอมความกันได้ ดังนี้ 

1. ความผิดต่อเสรีภาพ ข่มขืนใจผู้อ่ืน ให้กระท าการใดไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใด
โดยท าให้เกิดความกลัว“ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท าการใด ไม่กระท าการใดหรือจ ายอมต่อสิ่งใด โดย
ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง
หรือของผู้อื่น หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้น ไม่กระท าการนั้นหรือจ า
ยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษ. . .”36  

หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืน “ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อ่ืน หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อ่ืน
ปราศจากเสรีภาพในร่างกายต้องระวางโทษ. . .”37  

กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง “ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการ
กระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวาง
โทษ. . .”38 

2.  ความผิดฐานเปิดเผยความลับ39 เป็นฐานความผิดอันยอมความได้ทั้งหมด  
3.  ความผิดฐานหมิ่นประมาท40 เป็นความผิดอันยอมความได้ทั้งหมด  

                                                           

 36 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 วรรคที่ 1 
 37 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 วรรคที่ 1 
 38 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 311 วรรคที่ 1 
 39  ประมวลกฎหมายอาญา 
     มาตรา 322 ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อ่ืน
ไป เพ่ือล่วงรู้ข้อความก็ดี เพ่ือน าข้อความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็ดี 
ถ้าการกระท านั้นน่าจะเกิด ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
     มาตรา 323  ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืน โดยเหตุ ที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช 
หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบ อาชีพนั้น แล้ว
เปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
     ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับ ของผู้อ่ืน อันตนได้
ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการ ที่น่าจะเกิดความเสียหายแต่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกัน  
     มาตรา 324 ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ วิชาชีพ หรือ อาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ 
ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืนเกี่ยว กับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์ 
เปิดเผยหรือ ใช้ความลับนั้น เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 40  ประมวลกฎหมายอาญา 
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4. ความผิดฐานฉ้อโกง เป็นความผิดอันยอมความได้ทั้งหมด ยกเว้นความผิดฐานฉ้อโกง
ประชาชน41 

5.  ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้42 เป็นความผิดอันยอมความได้ทั้งหมด 
6.  ความผิดฐานยักยอก43 เป็นความผิดอันยอมความได้ทั้งหมด 
7.  ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ในส่วนความผิดอันยอมความได้มี 2 มาตรา ได้แก่ประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 358 และ 35944 
                                                           

     มาตรา 326  ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท า 
     ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่น
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
     มาตรา 327  ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้น น่าจะเป็นเหตุให้ บิดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 326 นั้น  
 41 ประมวลกฎหมายอาญา 
    มาตรา 343 ถ้าการกระท าความผิดตาม มาตรา 341 ได้กระท า ด้วยการแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
    ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะ ดังกล่าวใน มาตรา 
342 อนุมาตรา หนึ่งอนุมาตราด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้ง
แต่หนึ่งพัน บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 42 ประมวลกฎหมายอาญา 
    มาตรา 349 ผู้ใดเอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่ง
ทรัพย์อันตนจ าน าไว้แก่ผู้อ่ืน ถ้าได้กระท า เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
    มาตรา 350 ผู้ใดเพ่ือมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อ่ืนได้รับช าระ หนี้ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล ให้ช าระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้นหรือโอนไปให้ผู้อ่ืน
ซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จ านวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวาง โทษ. . .  
 43 ประมวลกฎหมายอาญา 
    มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืน หรือซึ่งผู้อ่ืน เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย 
เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคล ที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานยักยอก ต้อง
ระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
    มาตรา 353 ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือ ทรัพย์สินซึ่งผู้อ่ืนเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วย ประการใดๆ โดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html#326
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8.  ความผิดฐานบุกรุกเป็นความผิดอันยอมความได้ เว้นแต่ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 36545 

9.  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา46 เป็นความผิดอันยอมความได้ 
10. ความผิดฐานกระท าอนาจาร47 เป็นความผิดอันยอมความได้ จะเป็นความผิดอันยอม

ความไม่ได้ก็ต่อเมื่อความผิดนั้นกระท าต่อหน้าธารก านัล ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย 
หรือกระท าต่อผู้สืบสันดาน ศิษย์ หรือผู้อยู่ในความดูแล  

                                                           

 44 ประมวลกฎหมายอาญา 
    มาตรา 358  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์
ของผู้อ่ืนหรือผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่ เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
    มาตรา 359 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 358 ได้กระท าต่อ  
    (1) เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม  
    (2) ปศุสัตว์  
    (3) ยวดยานหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณหรือในการประกอบกสิกรรมหรือ
อุตสาหกรรม 
    (4) พืชหรือพืชผลของกสิกร  
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ" 
 45 ประมวลกฎหมายอาญา 
    มาตรา 365 ถ้าการกระท าความผิดตาม มาตรา 362 มาตรา 363 หรือ มาตรา 364 ได้
กระท า 
    (1) โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 
    (2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป หรือ 
    (3) ในเวลากลางคืน 
    ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 46 ประมวลกฎหมายอาญา 
    มาตรา 276  ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้ อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลัง
ประทุษร้ายโดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็น
บุคคลอื่นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 47 ประมวลกฎหมายอาญา 
    มาตรา 278 ผู้ใดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดย ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 
โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้บุคคลนั้นเข้าใจ
ผิดว่า ตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ 
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11.ความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร เป็นการกระท าอนาจารโดยการพาหญิงไปโดยใช้
อุบาย ใช้ก าลังบังคับใช้อ านาจครอบง า หรือข่มขืนใจด้วยประการใดๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 284  

12. ความผิดฐานเอาชื่อหรือยี่ห้อในทางการค้าของผู้อ่ืนมาใช้ โดยมีลักษณะการกระท า
ความผิดดังนี้ 

 1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อ่ืนมาใช้ 
เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้นั้น 

 2)  เปลี่ยนป้ายเพ่ือเจตนาเช่นข้อ 1 
 3)  ไขข่าว แพร่หลายซึ่งข้อความเท็จ เพื่อให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้าของ

ผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์การค้าของตน 
13. ความผิดที่กฎหมายยอมให้ยอมความกันได้เพราะคู่กรณีผูกพันกันด้วยความเป็นญาติ คือ 
 1)  ผู้บุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดาน 
 2)  ผู้สืบสันดานกระท าต่อผู้บุพการี 
 3)  พ่ีหรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท าต่อกัน 
ทั้งสามกรณีแม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้ยอมความกันได้ แต่ให้ถือว่าเป็นความผิดอันยอมความ

กันได้โดยระบุไว้ชัดเจนในตัวบท ความผิดดังกล่าว ได้แก่ ความผิดฐาน ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ฉ้อโกง
ทรัพย์ โกงเจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ รับของโจร ท าให้เสียทรัพย์  

14. ความผิดอาญาลหุโทษที่มีโทษเพียงเล็กน้อย (มีโทษปรับสถานเดียว)48 แม้ว่าผู้เสียหายจะ
ไม่ติดใจด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดก็ไม่เป็นเหตุให้คดีระงับไปได้เพราะความผิดลหุโทษนี้เจ้า
พนักงานยังสามารถเปรียบเทียบปรับได้ ทั้งนี้คดีระงับได้ก็ต่อเมื่อมีการช าระค่าปรับ ส่วนคดีอาญา
แผ่นดินนั้นเป็นข้อพิพาทซึ่งไม่อาจใช้วิธีไกล่เกลี่ยได้แม้ผู้ เสียหายจะไม่ติดใจเอาความก็ตาม เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดอาญาที่กระทบกระเทือนต่อรัฐหรือสังคมเป็นส่วนรวม 

นอกจากนี้ยังมีความผิดตามกฎหมายอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้ยอมความกันได้ ได้แก่ความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 อีกด้วย  
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บทท่ี 3 

 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 

 
การไกล่เกลี่ยนอกจากจะเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกระบวนการอย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เหมาะกับคดีบางประเภทซึ่งมี
ลักษณะพิเศษ มีข้อจ ากัดในการด าเนินคดี เช่นคดีนักท่องเที่ยว ดังนั้นในบทที่ 3 ผู้เขียนจึงขอน าเสนอ
ถึง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว โดยเริ่มจากความเป็นมาและหลักการ
ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีทั่วไป ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวและความเสียหายที่มักเกิดแก่นักท่องเที่ยว โดยเสนอถึงความจ าเป็นที่จะต้องน าวิธีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาใช้กับกับคดีนักท่องเที่ยวและศึกษาถึงกระบวนการและคุณสมบัติของผู้
ไกล่เกลี่ยในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว ตลอดจนศึกษาถึงกรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องที่เกิดขึ้น
จริงในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาต่อไป  
 
3.1  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี 

 
จุดมุ่งหมายของกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ว่าจะระบบใดหรือผู้อ านวยความยุติธรรมจะเป็น

ใคร เป้าหมายสุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดคือการรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรม แต่การจะท าให้
การอ านวยความยุติธรรมนั้นสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย จ าต้องอาศัยวิธีการที่แตกต่างและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ดังนั้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพ่ือให้การอ านวย
ความยุติธรรมเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
3.1.1  ความเป็นมาและหลักของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี  
การไกล่เกลี่ยนั้นอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลานับตั้งแต่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น เช่นนายด าชกหน้านาย

ขาว นายสีสดเห็นเหตุการณ์จึงวิ่งเข้ามาห้าม เกลี้ยกล่อมให้ทั้งคู่ใจเย็นและพูดคุยกันจนได้ข้อยุติที่ว่า 
นายด ากล่าวค าขอโทษนายขาวและพานายขาวไปโรงพยาบาลและออกค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด 
ส่วนนายขาวก็ตกลงว่าจะไม่แจ้งความด าเนินคดีกับนายด า เช่นนี้ก็ถือว่ามีการไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นโดยมี
นายสีสดเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งอาจเป็นการไกล่เกลี่ยที่ไม่เป็นทางการไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ท าให้
ข้อพิพาทระงับลงได้ด้วยการเจรจาโน้มน้าว และเกิดข้อตกลงโดยความสมัครใจของคู่กรณีย่อมถือว่า
เป็นลักษณะของการไกล่เกลี่ยแล้ว  
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การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีนั้น เป็นการไกล่เกลี่ยที่ เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการน าคดีเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของศาล 49 เป็นการไกล่ เกลี่ยซึ่ งคู่กรณีที่ เกิดข้อพิพาทกันยินยอมให้
บุคคลภายนอก หรือองค์กรบุคคลภายนอกท าการไกล่เกลี่ยให้โดยศาลไม่ได้เข้ามารับรู้ถึงกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยนั้นด้วย ดังนั้นพอจะสรุปหลักของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องได้ ดังนี้50 

 3.1.1.1 เกิดจากความยินยอมของคู่พิพาท ซึ่งหลักความยินยอมนี้เป็นหลักเดียวกัน
กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยทั่วไป และจะต้องเป็นความยินยอมที่แท้จริง โดยคู่พิพาทมีความ
ประสงค์จะใช้การไกล่เกลี่ยเป็นทางออกในการยุติข้อพิพาทโดยแท้จริง ดังนั้นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
คดีจึงต้องอาศัยความยินยอมที่แท้จริงของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย 

 3.1.1.2 ผู้ไกล่เกลี่ยกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ บุคคลใดก็ตามที่คู่พิพาท
ร้องขอ หรือยินยอมให้ท าการไกล่เกลี่ย ก็ย่อมมีอ านาจที่จะด าเนินการไกล่เกลี่ยได้ ทั้งนี้การปฏิบัติตน
ของผู้ไกล่เกลี่ยก็เป็นไปตามหลักการปฏิบัติตนของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีทั่วไป แต่ความเป็นทางการในการ
ด าเนินกระบวนการอาจน้อยลง  

 3.1.1.3 เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ท ากันโดยทั่วไป คือหากมีการท า
สัญญาประนีประนอมยอมความกัน สัญญานั้นก็ใช้บังคับตามหลักสัญญาต่างตอบแทนทั่วไป กล่าวคือ
แต่ละฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องซึ่งกันและกัน โดยต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกัน หากคู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง คู่สัญญาอีกฝ่ายจะบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน บังคับให้กระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการไม่ได้ ท าได้ เพียงฟ้องศาลบังคับให้คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความและจะต้องเป็นการฟ้องร้องตามมูลหนี้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ
เท่านั้น 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องนั้นอาจท าได้โดยคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ได้บัญญัติให้ในหมู่บ้านหนึ่งมีคณะกรรมการ
หมู่บ้านคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
โดยต าแหน่ง และผู้ซึ่งราษฎรเลือกตั้งให้เป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนตามที่นายอ าเภอจะ
เห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองคนและไม่เกินสิบคน และให้คณะกรรมการหมู่บ้านดังกล่าวมีหน้าที่
เสนอแนะและให้ค าปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการจัดกิจการที่จะปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าของราษฎรภายในหมู่บ้าน มีหน้าที่และอ านาจ
ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร ท าให้ราษฎรอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก  

แม้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่จะไม่ได้บัญญัติให้ผู้ใหญ่บ้านสามารถท าการไกล่
เกลี่ยได้ก็ตาม แต่ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่และอ านาจอันจะต้องท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้านจึงอาศัยอ านาจดังกล่าวในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ยุติโดย
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ไมต่้องด าเนินคดีในชั้นศาลอันจะท าให้เป็นการเสียเวลา และค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญา 
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นประเภทคดีที่สามารถใช้การไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาทได้เท่านั้น 

นอกจากผู้ใหญ่บ้านแล้ว อ าเภอ ก็มีอ านาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยเช่นกัน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 61/1, 61/2 และ
61/3 โดยมีคณะบุคคลเป็นผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดก และข้อ พิพาททาง
แพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  ให้
นายอ าเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลที่จ าท าหน้าที่ไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 

เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่ความเลือกใช้วิธีการไกล่เกลี่ยให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเลือกบุคคล
จากบัญชีรายชื่อฝ่ายละหนึ่งคนเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะผู้ไกล่เกลี่ย พร้อมด้วยนายอ าเภอ หรือพนักงาน
อัยการประจ าจังหวัดหรือปลัดอ าเภอคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อคู่พิพาท
ทั้งสองตกลงกันได้คณะผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องจัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ และข้อตกลง
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นให้มีผลผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่าย หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการและ
ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลที่มเีขตอ านาจ เพ่ือให้ศาลออกค าบังคับตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความดังกล่าวได้ทันที 

กรณีความผิดที่มีโทษทางอาญา หากเป็นความผิดอันยอมความได้และไม่ใช่ความผิดที่
เกี่ยวกับเพศ ถ้าคู่พิพาทยินยอมหรือแสดงความจ านงจะท าการไกล่เกลี่ย ให้นายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอดังกล่าวมอบหมายท าการไกล่เกลี่ย และเมื่อคู่พิพาทได้ยินยอมเป็นหนังสือ
ตามท่ีไกล่เกลี่ยและได้ปฏิบัติตามค าไกล่เกลี่ยแล้วให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

 
3.2  การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

 
ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวหลายหลายประเภท เช่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สืบเนื่องจากประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงได้
มีการส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ พ.ศ.2479 โดยกระทรวงเศรษฐการในสมัยนั้น
ได้เสนอโครงการบ ารุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีวัตถุประสงค์
ให้เกิดการโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว การรับรองนักท่องเที่ยว และการบ ารุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่
พัก51 

                                                           

 51 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ประวัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ค้นวันที่ 8 
มิถุนายน 2557 จาก http://thai.tourismthailand.org/about-tat 

http://thai.tourismthailand.org/about-tat
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ตลอดจนปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้มีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ จนท าให้มีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศนิยมเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับนักท่องเที่ยวระหว่างที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
หรือเกิดเป็นข้อพิพาทอันจะต้องด าเนินกระบวนการทางศาล  

ด้วยข้อจ ากัดหลายประการของนักท่องเที่ยว เช่นเรื่องการสื่อสาร หรือเรื่องระยะเวลาอัน
จ ากัด ส่งผลให้การด าเนินกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไม่เหมาะกับลักษณะคดีที่มีนักท่องเที่ยว
เป็นคู่ความ ผู้เขียนมีความเห็นว่า วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง 
เป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อจ ากัดต่างๆ ของนักท่องเที่ยว 

ดังนั้นผู้ เขียนจึงขออธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ของการท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยว ความเสียหายที่มักเกิดกับนักท่องเที่ยว และข้อจ ากัดในการด าเนินคดีที่มีนักท่องเที่ยว
เป็นคู่ความเสียก่อน ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงความจ าเป็นของการน าวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมา
ใช้กับคดีนักท่องเที่ยว 

 
3.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว  
การท่องเที่ยว (Tourism) ได้มีการนิยามความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้52 
องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้น ณ 

กรุงโรม ประเทศอิตาลีเมื่อปี พ.ศ.2506 ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางที่
มีเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้ 

1. การเดินทาง หมายถึงการเดินทางโดยไม่ถูกบังคับหรือมีค่าจ้าง และมีการวางแผนจาก
สถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะในการน าไปอาจเป็นระยะทางใกล้หรือระยะทางไกลก็
ได ้

2. จุดหมายปลายทาง หมายถึงเป้าหมายแห่งการเดินทาง ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ซึ่งไปพ านัก
เป็นการชั่วคราวเท่านั้นแล้วจะเดินทางกลับถิ่นฐานเดิม จุดหมายปลายทางนี้อาจเป็นสถานที่ที่
แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้วต้องมีลักษณะที่สามารถรองรับการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวได้ 

3. ความมุ่งหมาย จะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวได้นั้น การเดินทางนั้นนอกจากจะมีจุดหมาย
ปลายทางแล้วยังต้องมีความมุ่งหมายต่อจุดหมายปลายทางนั้นด้วย ซึ่งอาจมีความมุ่งหมายที่แตกต่าง
และหลากหลาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช่เดินทางไปสถานที่นั้นๆเพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้  

นอกจากนีส้มาคมระหว่างประเทศแห่งความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว (International 
Association of Scientific Experts in Tourism) ได้ให้ลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวไว้ 5 
ประการ คือ 

1. การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางของผู้คนจากที่ท่ีเคยอยู่ถาวรไปสู่สถานที่ต่างๆ 
2. การท่องเที่ยวจะต้องมีส่วนส าคัญหลัก 2 ประการ คือ การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง

และการพักค้างคืน 

                                                           

 52 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (กรุงเทพมหานคร: เพรส แอนด์  
ดีไซน์, 2548), หน้า 11-12. 
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3. การเดินทางและการพักค้างคืนนั้นจะต้องไม่ใช่สถานที่ที่อยู่หรือที่ท างานประจ า และใน
การท ากิจกรรมระหว่างพักจะต้องแตกต่างไปจากผู้คนในท้องถิ่นนั้น 

4. การเดินทางไปจุดหมายปลายทางต้องเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาสั้นและมีแผนจะ
เดินทางกลับ 

5. จุดหมายปลายทางท่ีเดินทางไปจะต้องเพ่ือการท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อการท างานหรืออยู่ถาวร  
จากความหมายดังกล่าวผู้เขียนจึงสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวคือการเดินทางอย่างมีจุดหมาย

ปลายทางและมีความมุ่งหมายในการเดินทางนั้นๆ และจะต้องไม่เป็นการเดินทางเพ่ือหารายได้หรือ
อาศัยอยู่สถานที่นั้นเป็นการถาวรหรือเพ่ือท าธุรกิจใดๆ  

 
3.2.2 ความหมายของนักท่องเที่ยว 
นิยามค าว่า นักท่องเที่ยวนั้นในอดีตประเทศต่างๆ ใช้ไม่เหมือนกัน ท าให้ยากต่อการน าสถิติ

นักท่องเที่ยวนานาชาติมาเปรียบเทียบกัน ดังนั้นองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism 
Organization: WTO) จึงให้ความหมายของนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 
 นักท่องเที่ยว หรือ Tourist หมายความถึง ผู้เยี่ยมเยือนชั่วคราวและมาพักผ่อนอย่างน้อย 24 
ชั่วโมงในประเทศที่เยี่ยมเยือนและมีเหตุจูงใจ คือ 
 1. การใช้เวลาว่างเพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือการพักผ่อน เพ่ือสุขภาพร่างกาย เพ่ือการศึกษา 
เพ่ือการศาสนา และเพ่ือการกีฬา  
 2. การด าเนินธุรกิจ การปฏิบัติเกี่ยวกับครอบครัว การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายและ
การประชุมต่างๆ 
 พิมพรรณ สุจารินพงค์ ได้ให้ความหมายว่า “นักท่องเที่ยว” หมายความถึง กลุ่มบุคคลที่
ต้องการเดินทางจากที่อยู่ปกติของตนไปยังท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ความเพลิดเพลินจากแหล่งท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังต้องมีความยินดีที่จะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการท่องเที่ยว53 

ดังนั้นความหมายของนักท่องเที่ยวในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงหมายความถึงผู้มาเยี่ยมเยือน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความเพลิดเพลิน ในลักษณะชั่วคราว ด้วยใจสมัคร และมิใช่เข้า
มาเพ่ือท างานโดยรับค่าจ้าง 

 
3.2.3 ความส าคัญของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย นักท่องเที่ยวน ารายได้มหาศาลมาสู่ประเทศไทย โดยในปี พ .ศ.2556 ประเทศไทยมี

                                                           

 53 พิมพรรณ สุจารินพงค์, มัคคุเทศก์ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2554), หน้า 6. 
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รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 1.17 ล้านล้านบาท54 การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวนั้นเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่สวยงามมีคุณค่าทั้งด้านธรรมชาติและ
วัฒนธรรม อีกท้ังอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ และความมีมิตรไมตรีของคนไทย ล้วนเป็นสิ่งจูงใจที่ท า
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้นนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว
ถือว่ามีความส าคัญต่อประเทศไทยในหลายๆด้าน ดังนี้55 

 3.2.3.1  การท่องเที่ยวช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น เมื่อ
สถานที่ใดถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท้องเที่ยว สถานที่นั้นจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เกิดการกระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่คนในท้องถิ่น ท าให้การ
ด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 3.2.3.2  การท่องเที่ยวช่วยสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น กล่าวคือเมื่อท้องถิ่น
นั้นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ย่อมเกิดการพัฒนาเพ่ือให้เหมาะสมแก่การใช้รองรับนักท่องเที่ยว เช่น
เกิดสิ่งปลูกสร้างหรือบริการต่างๆเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว หรือเกิดเป็นโครงการ
พัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น ท าให้ประชากรในท้องถิ่นมีโอกาสที่จะได้รับความสะดวกสบายตลอดจน
ท าให้ท้องถิ่นมีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึน 

 3.2.3.3  การท่องเที่ยวช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือเมื่อ
สถานที่ใดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่อมได้รับการฟ้ืนฟูและดูแลในด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการดูแลใน
เรื่องความสะอาดหรือการปรับปรุงให้สถานที่นั้นมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ขึ้น ตลอดจนการอนุรักษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิม เพราะวัฒนธรรมไทยถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่ งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว 
และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 3.2.3.4 การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา เมื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการบุคลากรที่จะมารองรับนักท่องเที่ยวก็ตามมา เกิด
สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้นักศึกษาไทยมีทางเลือกในการศึกษาเพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและนักท่องเที่ยว อันจะ
ท าให้การศึกษาของไทยพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป 

 3.2.3.5  การท่องเที่ยวลดปัญหาการอพยพเข้าไปแออัดในเมือง คนส่วนใหญ่ทิ้งถิ่น
ฐานบ้านเกิดเข้าไปท างานในเมือง เพราะบ้านเกิดของตนขาดฐานงานจึงไม่เกิดรายได้  ดังนั้นเมื่อ
สถานที่นั้นถูกพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่อมเกิดการพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนใน
ท้องถิ่น เช่นผู้ที่ท าอาชีพประมงจากเดิมมีรายได้แค่จากการท าประมง อาจเพ่ิมรายได้จากการน า

                                                           

 54 กองบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ, “ปิดฉากปี 56 ท่องเที่ยวไทยยังเป็นพระเอก,” 
ฐานเศรษฐกิจ (29 ธันวาคม 2556-1 มกราคม 2557) ค้นวันที่ 8 มิถุนายน 2557 จาก 
http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2123
43:56-&catid=136:--a-tourism&Itemid=448#.VBfe0PmSz4Y 
 55 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, เรื่องเดิม, หน้า 29-30. 

http://www/
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นักท่องเที่ยวล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ าเป็นต้น หรือจากแม่บ้านที่ไม่มีรายได้อาจประดิษฐ์ของ
ที่ระลึกจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น56 

  
3.3 ความเสียหายที่เกิดกับนักท่องเที่ยว 

 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างรายได้มหาศาลให้แก่

ประเทศไทย เห็นได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ตามรายงานของกลุ่มสถิติและเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย พ.ศ.2555 จ านวนทั้งหมด 19,918,437 คน และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.2556 เป็นจ านวน 
24,137,568 คน ท าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความส าคัญและส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว
มากขึ้น การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวนั้นท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นพัฒนาตามไป
ด้วย เป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น 

นอกจากจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านต่างๆแล้วนั้น ควร
ส่งเสริมให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยว โดยความเสียหายที่มักเกิดแก่นักท่องเที่ยวมี ดังนี้ 

 
3.3.1   ความเสียหายในทางแพ่ง 
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายมักหา

ช่องทางเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยกลวิธีต่างๆ ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย ซึ่งกรณี
ความเสียหายในทางแพ่งที่มักเกิดกับนักท่องเที่ยวมีดังนี้ 

 3.3.1.1 นักท่องเที่ยวถูกเรียกเก็บราคาที่พักโดยไม่เป็นธรรม นักท่องเที่ยวเมื่อ
เดินทางมาถึงสถานท่ีท่องเที่ยว ก็จะมีการเช่าที่พัก ไม่ว่าจะเป็น บ้าน โรงแรม หรืออะพาร์ตเมนต์ เพ่ือ
เป็นที่พักชั่วคราว ซึ่งอาจเกิดปัญหาการเรียกเก็บค่าที่พักเกินกว่าราคาที่แท้จริงหรือเกินกว่าราคาที่ตก
ลงกัน หรือปัญหาทรัพย์สินสูญหายภายในที่พักแต่เจ้าส านักโรงแรมไม่รับผิดชอบ เป็นต้น 

 3.3.1.2  นักท่องเที่ยวถูกเรียกเก็บราคาค่าใช้บริการด้านการขนส่งโดยไม่เป็นธรรม 
เป็นความเสียหายที่เกิดจากผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งหรือธุรกิจให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทาง
บก ได้แก่ รถให้บริการสาธารณะต่างๆ หรือรถที่มีบริการให้เช่า การขนส่งทางน้ า ได้แก่ เรือประเภท
ต่างๆ หรือการขนส่งทางอากาศได้แก่เครื่องบิน เป็นต้น ซึ่งเป็นยานพาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้เพ่ือการ
เดินทางในโอกาสต่างๆ ในบางครั้งนักท่องเที่ยวอาจได้รับความเสียหายจากการเรียกเก็บค่าบริการที่
เกินจริงหรือค่าบริการเกินว่าที่ตกลงกัน หรือกรณีการเช่ายานพาหนะแล้วเกิดการช ารุดบกพร่องท าให้
ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเรียกค่าเสียหายที่เกินความเป็นจริงไม่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว เช่น กรณี
นักท่องเที่ยวถูกเรียกค่าเสียหายที่เกินจริงจากการท าเจทสกีช ารุด โดยกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้เสียหายได้เช่าเรือเจทสกีจากกลุ่มผู้ต้องหาที่บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา 
จังหวัดชลบุรี และได้ขับเรือเจทสกีเฉี่ยวชนกันจนท าให้เรือเจทสกี ได้รับความเสียหาย กลุ่มผู้ต้องหา

                                                           

 56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 29-30. 
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เรียกค่าเสียหายที่สูงกว่าราคาค่าเสียหายที่แท้จริง และตามไปขู่ที่โรงแรมซึ่งกลุ่มผู้เสียหายได้เช่าพักอยู่ 
โดยข่มขู่ว่าหากถ้าไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายตามที่ตนเรียกร้องจะท าร้ายร่างกายกลุ่มผู้เสียหาย เป็นต้น 

 3.3.1.3  นักท่องเที่ยวได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เหมาะสมกับราคา ความ
เสียหายที่เกิดจากการขายสินค้า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยสร้าง
อาชีพในแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอาชีพทางการค้า เช่นการจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่
ระลึก หรือเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น และในบางครั้งผู้ประกอบการอาจฉวยโอกาสเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยวโดยการจ าหน่ายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและราคาสูงกว่าที่ตกลงไว้ หรืออาจหลอกลวงให้
นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น 

 
3.3.2  ความเสียหายในทางอาญา 
ความเสียหายในทางอาญาที่มักเกิดแก่นักท่องเที่ยวคือความเสียหายในทางทรัพย์สินและ

ความเสียหายทางร่างกาย เช่นความเสียหายที่เกิดจากการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ 
ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง หรือท าให้เสียทรัพย์ ท าร้ายร่างกาย ข่มขืนกระท าช าเรา อนาจาร เป็นต้น เช่นกรณี
นักท่องเที่ยวสาวชาวเนเธอร์แลนด์ถูกข่มขืนบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2556 
โดยผู้เสียหายให้การว่าตนเดินทางมาเที่ยวบนเกาะพีพีพร้อมด้วยเพ่ือนสาวอีกคน ตั้งแต่วันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ.2556 และมีก าหนดกลับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2556 เมื่อได้มาถึงก็เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง 
จากนั้นแยกกับเพื่อนไปดื่มกินกันตามล าพังที่บาร์ริมชายหาดจนตนเองเมาไม่ได้สติ ตื่นมาพบว่าตนเอง
นอนอยู่บนชายหาดและถูกผู้ต้องหาข่มขืนกระท าช าเราอยู่ 

หรือเหตุชิงทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ต ในคืนวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 ขณะที่ นางมิเชล อลิ
ซาเบธ และนางลิน แทมม่ี ลี นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ก าลังเดินทางกลับที่พัก โรงแรมกะตะธานี 
ต าบลกะรน ได้มีคนร้ายวัยรุ่นชาวไทย 2 คนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาประกบแล้วกระชากกระเป๋า
ถือ นางมิเชลต่อสู่จึงถูกคนร้ายใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนนางลิน 
แทมมี่ ลี ได้รับบาดเจ็บ 

หรือเหตุท าร้ายร่างกายที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556 มีคนร้าย 4 คนบุก
เข้าไปท าร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ภายในห้องพักเลขที่ 1627 ของโรงแรมมิลเลเนี่ยมรี
สอร์ท ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ ศีรษะแตกเลือดอาบร่าง ตามร่างกายถูกท าร้ายมีร่องรอยฟก
ช้ าทัว่ร่าง  

และเหตุชิงทรัพย์บนรถแท็กซี่ เมื่อกลางดึกวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 คนขับแท็กซี่ได้ใช้ปืน
ปลอมจี้เพ่ือชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้โดยสาร บริเวณกลางซอยสุขุมวิท 15 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ซึ่งกรณีความเสียหายต่างๆ สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ เพราะทุกครั้งที่มีข่าวแพร่ออกไปเกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อนัก
ท่องท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวรายอ่ืนเกิดความกลัวและไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัย ส่งผลให้
ตัดสินใจที่จะไม่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ท าให้ประเทศขาดรายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากนานาชาติ ความเสียหายที่เกิดกับ
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นักท่องเที่ยวทั้งทางแพ่งและทางอาญาน าไปสู่ข้อพิพาทเกิดเป็นคดีนักท่องเที่ยวอันจะเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมต่อไป 

 
3.4 คดีนักท่องเที่ยว 

 
จากแนวปฏิบัติของส่วน/กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวศาลแขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร ข้อ.1 “คดี

นักท่องเที่ยว” หมายความว่าคดีแพ่งที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี หรือคดีผู้บริโภคที่มีนักท่องเที่ยวเป็น
คู่กรณีตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค หรือคดีอาญาที่มีนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย 
ผู้ต้องหา หรือจ าเลย 

คดีนักท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในปัจจุบันจึงมีทั้งคดีแพ่ง คดีผู้บริโภค และคดีอาญา หากเป็นคดีที่มี
ทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อยจะได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใน
รูปแบบในการด าเนินคดีเป็นวิธีพิจารณาแบบวิสามัญ57 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. คดีมโนสาเร่ เป็นดีที่มีข้อพิพาทและเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000
บาท หรือคดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกิน
เดือนละ 30,000 บาท58 

2. คดีไม่มีข้อยุ่งยาก เป็นคดีที่มีการพิจารณาไม่สลับซับซ้อน เช่นฟ้องขอให้ช าระเงินจ านวนที่
แน่นอนตามตั๋วเงิน ซึ่งการรับรองหรือการรับช าระเงินตามตั๋วเงินนั้น ได้ถูกปฏิเสธ หรือตามสัญญาเป็น
หนังสือซึ่งปรากฏในเบื้องต้นว่าเป็นสัญญาอันแท้จริง มีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมาย ดังนั้น
การพิสูจน์ว่าเป็นหนี้กันจริงหรือไม่ จึงไม่ต้องสืบพยานบุคคล เพราะโจทก์อ้างเอกสารที่เป็นเช็ค หรือ
ตัวสัญญา เสนอต่อศาลแล้ว ท าให้เชื่อได้ว่าเป็นหนี้กันจริง คดีเหล่านี้จึงไม่มีข้อยุ่งยากในการพิจารณา 
เป็นต้น59 

และนอกจากสองประเภทที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคดีแพ่งอีกประเภทคือคดีมีทุนทรัพย์ เป็นคดีที่
โจทก์มุ่งหมายจะบังคับเอากับทรัพย์โดยเฉพาะซึ่งสามารถค านวณเป็นเงินได้ เช่นค่าเสียหายจากการ
ท าละเมิด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน เงินกู้ยืม การฟ้องบังคับจ านอง เป็นต้น 

ส าหรับความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนั้ นเป็นได้ทั้งคดีที่มีทุนทรัพย์ คดี
มโนสาเร่ และคดีท่ีไม่มีข้อยุ่งยาก  
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 ภัทริน รินทร์ธราศรี, มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ได้รับ
ความเสียหายในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2552), หน้า 28. 
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ส่วนคดีอาญาที่เกิดกับนักท่องเที่ยวนั้นมีทั้งประเภทที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอัน
ยอมความได้ และคดีประเภทที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดอันยอมความมิได้ โดยฐาน
ความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีเกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี ดังนี้60 

1.  กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ซึ่งประกอบด้วยความผิดดังต่อไปนี้  ฆ่าผู้ อ่ืนโดย
เจตนามีเหตุฉกรรจ์, ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, ลักพาตัวเรียกค่าไถ,่วางเพลิง 

2.  กลุ่มคดีความผิดต่อ ชีวิต ร่างกาย และเพศซึ่งประกอบด้วยความผิดดังต่อไปนี้  ฆ่าผู้อ่ืน
โดยเจตนา, ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา, ท าให้คนตายโดยประมาท, พยายามฆ่า, ท าร้ายร่างกาย, ข่มขืน
กระท าช าเรา, กระท าอนาจาร 

3.  กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยความผิดดังต่อไปนี้  ลักทรัพย์, ปล้นทรัพย์, 
ชิงทรัพย์, วิ่งราวทรัพย์, กรรโชกทรัพย์, ฉ้อโกงทรัพย์, ยักยอกทรัพย์, ท าให้เสียทรัพย์, รีดเอาทรัพย์, 
รับของโจร 

นอกจากคดีแพ่งและคดีอาญาแล้ว เหตุพิพาทท่ีเกิดแก่นักท่องเที่ยวยังเป็นคดีผู้บริโภคอีกด้วย 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ อันจะต้องได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2556 โดย
นักท่องเที่ยวจะได้รับความคุ้มครองในสิทธิต่างๆ ดังนี้61 

1.  สิทธิในการได้รับข่าวสาร การเลือกซื้อสินค้าและบริการนัก นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจจาก
ข้อมูลที่แสดงไว้ในสื่อต่างๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นความจริงให้แก่
นักท่องเที่ยวในทุกข้ันตอน เพราะการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เพียงพออาจท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิด
และตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  

2.  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ นักท่องเที่ยวจะต้องมีอิสระเต็มที่ในการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ ไม่ถูกหลอกลวง หรือตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเพราะขาดข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน  

3.  สิทธิได้รับความปลอดภัย นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับความปลอดภัยจากสินค้า และการใช้
บริการเสมอ โดยผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบดูแลในเรื่องความปลอดภัยในตัวสินค้า และบริการ 
มิให้มีเหตุบกพร่องอันจะน าไปสู่อันตรายแก่นักท่องเที่ยว 

4.  สิทธิได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา สัญญาเป็นตัวก าหนดคุณภาพของสินค้าและ
บริการ ดังนั้นข้อสัญญาที่เกิดขึ้นจะต้องมีความเป็นธรรม ชัดเจน ไม่เอาเปรียบหรือหลอกลวง
นักท่องเที่ยว  

5.  สิทธิได้รับการพิจารณาและรับชดเชยค่าเสียหาย เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการซื้อสินค้าและบริการ นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมทางใดทางหนึ่ง
เสมอ จึงจะถือว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีสมบูรณ์ 

 
 

                                                           

 
60

 ภัทริน รินทร์ธราศรี, เรื่องเดิม, หน้า 43. 
 61 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2556  มาตรา 4  
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3.4.1  การระงับข้อพิพาทคดีนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ในเรื่องของการระงับข้อพิพาทนี้ผู้เขียนจะน าเสนอถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทในประเทศ

ไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการทางศาล ดังนี้ 
 3.4.1.1  การระงับข้อพิพาทในคดีแพ่งโดยกระบวนการทางศาล 
 คดีแพ่งคือคดีความที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนและเอกชนด้วยกัน โดยการกระท าของ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าให้สิทธิของอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย เช่นการฟ้องให้ผู้กู้ช าระเงินตามสัญญากู้ การฟ้อง
เรียกให้ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีแพ่งนั้นมุ่งบังคับในด้าน
ทรัพย์สินของจ าเลย เช่นให้จ าเลยคืนทรัพย์ หรือใช้ราคาทรัพย์ เป็นต้น โดยมิได้มุ่งที่จะให้จ าเลยได้รับ
โทษทางด้านเนื้อตัวร่างกายดังเช่นคดีอาญา คดีแพ่งนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องที่พิพาทกันแล้ว อาจเป็น
เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาลเพ่ือรับรองคุ้มครองสิทธิของตน62  

 คดีแพ่งซึ่งเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์พิพาทหรือทุนทรัพย์ (จ านวนเงิน) ที่ฟ้องคดีไม่เกิน 
300,000 บาท อยู่ในอ านาจการพิจารณาคดีของศาลแขวงให้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวง คดีนักท่องเที่ยวใน
คดีท่ีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันเพียงเล็กน้อย การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีจึงอยู่ในอ านาจของศาล
แขวง ซึ่งอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลแขวงตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 
17 ให้ผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีได้  

 กระบวนการด าเนินคดีแพ่งที่อยู่ในอ านาจของศาลแขวงมิได้มีการบัญญัติหลักปฏิบัติ
ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นการพิจารณาคดีแพ่งที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในอ านาจของ
ศาลแขวง อันถือได้ว่าเป็นคดีที่พิพาทกันเพียงเล็กน้อย จึงด าเนินกระบวนการเช่นคดีมโนสาเร่  ซึ่งคดี
มโนสาเร่คือ คดีที่มีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
หรือไม่ เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา หรือ คดี ฟ้องขับไล่บุคคลใดๆ ออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นค าฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทหรือไม่
เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 
189 

 โดยคดีมโนสาเร่จะมีวิธีการยื่นฟ้อง 2 ลักษณะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 191 ดังนี้  

 1.  ยื่นฟ้องเป็นหนังสือ โดยค าฟ้องของโจทก์จะต้องแสดงข้อหาและค าขอบังคับโดย
ชัดแจ้ง ตลอดจนข้ออ้างเพ่ือสนับสนุนข้อหาของตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 172 

 2.  แถลงด้วยวาจาต่อศาล โดยโจทก์ต้องแถลงข้อหาต่อหน้าศาลด้วยตนเอง จากนั้น
ศาลจะบันทึกค าแถลงของโจทก์ และอ่านให้โจทก์ฟังอีกครั้ง เมื่อโจทก์เห็นว่าถูกต้องแล้วก็ให้ลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง เพ่ือด าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป 

 เนื่องจากคดีมโนสาเร่นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คดีเสร็จไปจากศาลอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 193 ในวันนัดพิจารณาศาลจะต้อง

                                                           

 62  กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, เรื่องเดิม, หน้า 60. 
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ด าเนินการไกล่เกลี่ยเพ่ือให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาทที่เกิดขึ้น หาก
คู่ความไม่สามารถตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้ ให้ศาลสอบถามค าให้การจ าเลยต่อไป  

  ส่วนคดีที่มีทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์ที่พิพาทเกินกว่า 300,000 บาท หรือคดีที่ฟ้อง
ขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจค านวณเป็นราคาได้ หรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาท เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาของศาลจังหวัด จึงต้องฟ้องคดีนักท่องเที่ยวนั้นต่อศาลจังหวัดโดยการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีตั้งแต่การส่งค าคู่ความ การยื่นค าให้การและฟ้องแย้ง การชี้สองสถาน การนัดพิจารณา 
การสืบพยาน ตลอดจนศาลมีค าพิพากษา จะด าเนินกระบวนพิจารณาเหมือนกับคดีแพ่งทั่วไปทุก
ประการ  

 3.4.1.2  การระงับข้อพิพาทในคดีอาญาโดยกระบวนการทางศาล 
 เมื่อข้อพิพาททางอาญาเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ถูก

กล่าวหาว่ากระท าความผิด หรือเป็นผู้ ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดทาง
อาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นจะเริ่มจากการที่ผู้เสียหายแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ว่ามี
ผู้กระท าความผิดขึ้น โดยจะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการกระท าความผิดนั้นก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นว่านี้ผู้เสียหายมีเจตนาให้ผู้กระท าความผิดได้รับการ
ลงโทษ ค ากล่าวหาดังกล่าวนี้คือการร้องทุกข์63 เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจรับแจ้งเหตุแล้วจึงท าการ
สืบสวน64และสอบสวน65 เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานจัดท าส านวนคดีโดยเจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจ
ดังนี้ 

 1.  แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน 
 2.  ค้นตัวบุคคล และค้นสถานที่ต่างๆ 
 3.  จับกุมผู้ต้องหามาด าเนินคด ี
 4.  ออกหมายเรียกพยานและผู้ต้องหามาสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน 
 5.  ควบคุมตัวผู้ต้องหา 
 6.  ให้ประกันตัวผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวน 
 7.  สรุปส านวนการสอบสวนพร้อมท าความเห็น66 
 ส่วนของการฟ้องคดีนักท่องเที่ยวที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ ให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาคดีของ
ศาลแขวง นักท่องเที่ยวต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลแขวง หากในความผิดนั้นกฎหมายก าหนดอัตราโทษไว้
เกินกว่าที่กล่าวมานี้จะอยู่ในอ านาจการพิจารณาคดีของศาลจังหวัด ในชั้นพิจารณานั้นการพิจารณา
และสืบพยานในศาล จะกระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย โดยศาลจะอ่านและอธิบายค าฟ้องให้จ าเลย
ฟัง และถามจ าเลยว่าจ าเลยกระท าผิดจริงหรือไม่ แล้วจดบันทึกค าให้การจ าเลยไว้ 67 กรณีที่จ าเลยให้

                                                           

 63 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) 
 64 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) 
 65 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) 
 66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 140-142 
 67 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 
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การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาคดีโดยไม่ต้องสืบพยานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีอัตราโทษ
อย่างต่ าให้จ าคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจ
ว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษจ าเลย68 กรณีจ าเลยให้การปฏิเสธ ศาลจะด าเนิน
กระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์และพยานจ าเลยต่อไป โดยศาลจะนัดสืบพยานโจทก์ก่อน เสร็จ
แล้วจึงนัดสืบพยานจ าเลยหลังจากสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นแล้วจึงนัดฟังค าพิพากษา69 

 การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีนักท่องเที่ยวตั้งแต่ชั้นจับกุม ชั้น
สอบสวน ชั้นพิจารณา ตลอดจนการพิพากษาบังคับคดี มีขั้นตอนและกระบวนการเหมือนกับคดีทั่วไป
ทุกประการ 

 หากเกิดข้อพิพาทข้ึนกับนักท่องเที่ยวระหว่างที่พ านักอยู่ในประเทศไทยจะต้องระงับ
ข้อพิพาทโดยน าคดีข้ึนสู่ศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดี แต่การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลยุติธรรมนั้นมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีทั่วไป เช่นคดีที่มี
คู่ความเป็นชาวไทยทั้งสองฝ่าย หรือคดีที่คู่ความเป็นชาวต่างชาติซึ่งมีถิ่นฐานหรือประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย เพราะการด าเนินกระบวนการในศาลยุติธรรมนั้นจะต้องด าเนินการหลายขั้นตอน ยุ่งยาก
และซับซ้อน และจะต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการพอสมควร จึงไม่อาจเป็นวิถีทางที่
เหมาะสมในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว เพราะกว่าคดีจะพิจารณาเสร็จสิ้น 
นักท่องเที่ยวก็เดินทางกลับประเทศไปแล้ว 

 ดังนั้นการระงับข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยวโดยวิธีด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ในศาลยุติธรรมจึงเป็นรูปแบบการอ านวยความยุติธรรมที่ไม่เหมาะสมกับคดีนักท่องเที่ยว ปัญหาเช่นนี้
การน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาใช้นับเป็นทางออกที่ดี 
เพราะหากการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องประสบความส าเร็จ ข้อพิพาทจะระงับลงภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว เกิดการเยียวยาความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับประเทศ 
วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวนี้นอกจากจะเป็นการระงับข้อพิพาทอย่าง
ทันท่วงทีแล้ว ยังเป็นการลดคดีที่จะขึ้นสู่ศาล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กระบวนการยุติธรรมและ
ประเทศไทย  

 
3.4.2 ข้อจ ากัดในการด าเนินคดีนักท่องเที่ยว 
การด าเนินคดีที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลา เพราะนักท่องเที่ยวจะพ านักในสถานที่เกิดเหตุเป็น
การชั่วคราวและจ าเป็นต้องเดินทางกลับประเทศหรือสถานที่ท้องเที่ยวแห่งอ่ืนต่อไป อีกประการคง
เป็นข้อจ ากัดในเรื่องของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนในท้องที่หรือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
เพ่ือด าเนินคดีในขั้นตอนต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ล าบาก ส่งผลให้การอ านวยความยุติธรรมต่อนักท่องเที่ยว
ไม่ทันท่วงทีอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดต่างๆ และปัญหาที่ส าคัญคือเมื่อนักท่องเที่ยวตกเป็นผู้เสียหาย
และเขาไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหลักได้หรือได้รับการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่

                                                           

 68 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 
 69 กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, เรื่องเดิม, หน้า 54. 
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ล่าช้า นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้เสียหายก็จะไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและทันท่วงที เกิดความรู้สึก
ในทางลบกับกระบวนการยุติธรรมและประเทศไทย ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและท า
ให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ดังนั้นการน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการยุติข้อพิพาทใน
คดีนักท่องเที่ยวจึงเป็นทางออกที่ดี เพราะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ไม่
ยุ่งยากและซับซ้อน ไม่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอนค่อนข้างมีความยืดหยุ่น และสามารถ
ด าเนินการที่ใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสมัครใจของคู่ความ อีกทั้งการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทใช้เวลาในการด าเนินการไม่นานมากนัก หากคู่ความสามารถตกลงกันได้ข้อพิพาทก็เป็นอันยุติ 
แต่หากตกลงกันไม่ได้ก็จะต้องด าเนินกระบวนการพิจารณา หรือฟ้องคดีต่อศาลต่อไป อีกทั้งการไกล่
เกลี่ยใช้วิธีการเจรจาต่อรองโดยผู้ไกล่เกลี่ยจะท าการโน้มน้าวให้คู่ความทุกฝ่ายเปิดใจเจรจากัน เสนอ
ความต้องการของตนและต่อรองเพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน จึงท าให้ไม่เกิดความรู้สึกว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใด
ชนะ แต่เป็นการหาทางออกร่วมกันมากกว่า ลักษณะดังกล่าวของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นลักษณะ
ที่เหมาะสมกับคดีนักท่องเที่ยวและข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยวในเรื่องของระยะเวลา ดังนั้นเมื่อเกิดคดี
กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าเขาจะตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหรือเป็นผู้เสียหายก็ตาม หากน า
วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ จะท าให้ข้อพิพาทระงับไปอย่างทันท่วงทีและกรณีที่นักท่องเที่ยวเป็น
ผู้เสียหายก็จะได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เหมาะสมและทันท่วงทีก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทาง
กลับประเทศ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมไทยและประเทศไทย  

 
3.5 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 

 
3.5.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว 
การไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวนั้นจะเกิดขึ้นก่อนมีการฟ้องคดี หรือหลังจากที่ฟ้องคดีแล้วก็

ได้  ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลนั้นเป็นกรณีที่คู่ความ
สมัครใจให้บุคคลภายนอกหรือผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยส านักระงับข้อพิพาทส านักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น  

ส่วนกรณีการไกล่เกลี่ยเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายในศาลนั้น 
คู่พิพาทอาจตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศาลเห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้70 
การไกล่เกลี่ยในศาลนี้อาจเกิดขึ้นได้เสมอตราบที่ศาลยังมิได้มีค าพิพากษา และสามารถด าเนินการได้ 
2 ระยะ71 คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนวันนัดเป็นการด าเนินการไกล่เกลี่ยเชิงรุก เพราะศาลต้องการ
ให้ข้อพิพาทยุติไปอย่างรวดเร็ว โดยศาลจะสอบถามความสมัครใจของคู่ความ หากคู่ความประสงค์จะ
ท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลก็จะจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนวันนัดครั้งแรกของศาล และ
ระยะที่สองคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างการด าเนินกระบวนการพิจารณาของศาล อาจมีการนัด

                                                           

 70 รายละเอียดโปรดดูภาคผนวก ก ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย 
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 2 ข้อที่ 6 
 71 ภัทริน รินทร์ธราศรี, เรื่องเดิม, หน้า 53. 
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ไกล่เกลี่ยระหว่างการสืบพยานของศาล แต่ทั้งนี้ศาลจะมีการก าหนดระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
เพ่ือไม่ให้คู่ความฉวยโอกาสในการประวิงคดี 

แต่ด้วยข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยวในเรื่องของระยะเวลา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี
จึงเป็นวิธีการยุติข้อพิพาทที่เหมาะสมที่สุด ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์เรือโดยสารข้ามฟากล่มกลาง
ทะเล โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10.30 นาฬิกา นายอภิชาต เทพหนู ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ท าหน้าที่ผู้ประนีประนอม ด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดี
นักท่องเที่ยวหมายเลขคดีด าที่ 16/2556 กรณีเรือโดยสารข้ามฟาก พัทยา-เกาะล้าน ล่มกลางทะเล 
ผลการเจรจาปรากฏกว่าคู่กรณีสามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนกันได้ และทุกฝ่ายพอใจในผลการ
เจรจาไกล่เกลี่ย  

คดีนี้ยุติลงด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่าย ฝ่ายผู้เสียหายซึ่งเป็นทายาทของนักท่องเที่ยวผู้ตาย
ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและรวดเร็ว เป็นการยุติคดีโดยไม่ต้องมีการด าเนินกระบวนการพิจารณา
และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  

 
3.5.2. ศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว (Tourist Protection Section) 
ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 หมวดที่ 2 เรื่องการ

ด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยได้วางหลักไว้ว่า เมื่อผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษา
เห็นสมควรให้ท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและคู่ความอีกฝ่ายตก
ลงด้วยที่จะท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจะต้องจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนั้น ทั้งนี้การ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 ซึ่งผู้เขียนได้
อธิบายรายละเอียดไว้ในบทที่ 2 ของวิทยานิพนธ์นี้ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท จากข้อก าหนดดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าทุกศาลจะต้องมีการด าเนินการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้แก่คู่ความ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความประสงค์และยินยอมให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่
ในส่วนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีนั้นขึ้นอยู่กับศาลว่าได้วางนโยบายให้มีการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทก่อนฟ้องหรือไม่  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวของศูนย์ไกลเกลี่ยคดีโดยทั่วไปนั้นจะ
ประสบปัญหาเช่น การจัดหาล่าม การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือการขอข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการ เป็นต้น ดังนั้นศาลยุติธรรมจึงมีนโยบายที่ จะเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวขึ้น เพ่ือ
ด าเนินงานในส่วนคดีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

การเปิดศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องของการจัดช่องทางพิเศษ ด้วยข้อจ ากัดในด้าน
ต่างๆ ของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลา ข้อจ ากัดในเรื่องการสื่อสาร เป็น
ต้น การจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวเป็นวิธีการบริหารจัดการคดีที่มีลักษณะพิเศษแต่ไม่ได้ใช้กฎหมายที่
พิเศษหรือแตกต่างไปจากคดีทั่วไป โดยศาลยุติธรรมได้มีนโยบายเปิดส่วนคดีนักท่ องเที่ยวในศาล
ยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เพ่ืออ านวยความ
ยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวเช่น นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกท าร้ายร่างกาย หรือทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวสูญหาย คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของนักท่องเที่ยว รวมถึงคนไทยหรือผู้ประกอบการที่เป็น
คนไทยด้วย  
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ภารกิจส าคัญของส่วนคดีนักท่องเที่ยวได้แก่ การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวใน
การด าเนินคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หรือในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องรีบเดินทางกลับก็จะสืบพยาน
นักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าและอาจแต่งตั้งให้ผู้แทนของส่วนราชการที่เก่ียวข้องช่วยดูแลคดีและแจ้งผลให้
นักท่องเที่ยวทราบต่อไป หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และประสงค์จะให้สถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลประเทศของตนท าการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบเพ่ือประสานงานต่อไป  

โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 ศาลจังหวัดพัทยาได้เปิดท าการส่วนคดีนักท่องเที่ยวขึ้น
เป็นแห่งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก มีคดีที่นักท่องเที่ยวเข้าร้องเรียนต่อ
ส่วนคดีนักท่องเที่ยวรวม 22 คดี ตลอดปี พ.ศ.2556 ซึ่งในส่วนของคดีแพ่งได้ด าเนินการไกล่เกลี่ยก่อน
ฟ้องให้แก่คู่ความโดยเร็วที่สุด โดยส่วนใหญ่สามารถไกล่เกลี่ยเป็นผลส าเร็จ เช่นกรณีคดีเรือ สปีด
โบ๊ทชนกับเรือขนส่งนักท่องเที่ยวที่แหลมบาลีฮาย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิต 2 คน ซึ่งศาล
จังหวัดพัทยาในส่วนคดีนักท่องเที่ยวได้ด าเนินการไกล่เกลี่ยคดีก่อนฟ้องจนได้ข้อยุติเป็นที่พอใจของ
คู่ความโดยใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งวัน จากกรณีดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์แก่คู่ความ แต่ยัง
แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เป็นผลดีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2556 ศาลจังหวัดภูเก็ตก็ได้เปิดท าการส่วนคดี
นักท่องเที่ยวขึ้น และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2557 ศาลแขวงปทุมวันได้เปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวขึ้น
เป็นแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ตามด้วยศาลแขวงดุสิตที่เปิดท าการส่วนคดีนักท่องเที่ยวไปเมื่อวันที่ 
11 มีนาคม พ.ศ.2557 และนอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวที่ศาลจังหวัดเกาะ 
สมุย ศาลแขวงเชียงใหม่ และ ศาลจังหวัดกระบี่   

ซึ่งการด าเนินงานในส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นจะเป็นกระบวนการด าเนินคดีที่ได้มาตรฐานและ
รวดเร็ว ดังนั้นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีคดีจึงเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ส่วนคดีนักท่องเที่ยวน ามาใช้เพ่ือระงับ
ข้อพิพาทและยุติคดี โดยเฉพาะส่วนคดีนักท่องเที่ยวของศาลจังหวัดพัทยาได้มีการออกประกาศเรื่อง
แนวปฏิบัติในการด าเนินคดีนักท่องเที่ยวโดยให้ความส าคัญกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ดังนี้  

 ในการการด าเนินคดีแพ่ง เมื่อนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะฟ้องคดี ให้เจ้าหน้าที่แนะน า
และช่วยเหลือในการจัดท าค าฟ้อง รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และในกรณีที่นักท่องเที่ยว
มอบอ านาจให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินคดีแทน ให้สอบถามสถานที่อยู่และวิธีการติดต่อผู้รั บมอบอ านาจ
แล้วบันทึกลงไว้ในหนังสือมอบอ านาจให้ชัดเจน และก่อนจะด าเนินกระบวนการดังกล่าว ให้เริ่มด้วย
การนัดไกล่เกลี่ยทุกคดี โดยให้นัดไกล่เกลี่ยในวันรุ่งขึ้นที่ศาลเปิดท าการหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
และให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันเวลานัดให้นักท่องเที่ยว หรือ ผู้รับมอบอ านาจทราบ รวมทั้งประสานงานกับ
ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือแจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้จ าเลยทราบด้วย 

โดยให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมห้องไกล่เกลี่ยประสานงาน และแจ้งวันเวลานัดให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบ 
ถ้าคู่ความไม่ได้แสดงความประสงค์ว่าจะให้บุคคลใดเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก็ให้จัดผู้ประนีประนอมของศาลท า
การไกล่เกลี่ย ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ล่ามในการไกล่เกลี่ย ก็ให้แจ้งผู้แทนกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการจัดหาล่ามให้ทันในวันนัดไกล่เกลี่ย  
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3.5.3 กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 ได้มีการจัดตั้งส่วนคดีนักนักท่องเที่ยวขึ้นแล้วใน 4 ศาลได้แก่ 

ศาลจังหวัดพัทยา ศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงดุสิต โดยทุกศาลได้ออกประกาศ
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการด าเนินคดีนักท่องเที่ยวในเรื่องการไกล่เกลี่ยไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ
เมื่อนักท่องเที่ยวประสงค์จะฟ้องคดี ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและแนะน าในการจัดท าค าฟ้องรวมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และในกรณีนักท่องเที่ยวมอบอ านาจให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินคดีแทน 
ให้สอบถามสถานที่อยู่และวิธีการติดต่อผู้รับมอบอ านาจแล้วบันทึกลงไว้ในหนังสื อมอบอ านาจไว้ให้
ชัดเจน โดยการด าเนินคดีนั้น ให้เริ่มด้วยการนัดไกล่เกลี่ยทุกคดีโดยให้นัดไกล่เกลี่ยในวันรุ่งขึ้นที่ศาล
เปิดท าการหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันเวลานัดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับ
มอบอ านาจกรณีที่มีผู้รับมอบอ านาจ รวมทั้งประสานงานกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพ่ือแจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้จ าเลยทราบด้วย  

คดีนักท่องเที่ยวเป็นคดีที่มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลา นักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายจ าต้อง
ได้รับการเยียวยาอันรวดเร็วเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น ดังนั้นแนวทางปฏิบั ติในการ
ด าเนินคดีนักท่องเที่ยวจึงให้ความส าคัญกับการไกล่เกลี่ยก่อนพิจารณาคดี โดยในการด าเนินคดีให้เริ่ม
ด้วยการนัดไกล่เกลี่ยทุกคดี ซึ่งการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 หมวด 2 ข้อที่ 6-10 เรื่องการด าเนินให้มีการไกล่เกลี่ย 
กล่าวคือเมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาล หากผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาเห็นสมควร หรือเมื่อ
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและคู่ความฝ่ายอ่ืนตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยให้ด าเนินการให้มีการไกล่
เกลี่ย และในการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยนั้นศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาลอาจเชิญชวนหรือให้
ค าแนะน าแก่คู่ความ ทนายความหรือผู้เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย การด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย
และวิธีการร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ยตลอดจนข้อมูลอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์แก่คู่ความ และเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดให้มีการไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจประกาศก าหนดลักษณะหรือ
ประเภทของคดีท่ีให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาลด าเนินการเชิญชวนคู่ความให้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย โดยการ
ก าหนดลักษณะหรือประเภทของคดีดังกล่าวจะไม่เป็นการจ ากัดลักษณะหรือประเภทของคดีอ่ืนๆที่
สามารถท าการไกล่เกลี่ยได้  

และหมวดที่ 4 เรื่องการไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 4 ข้อ 24-34 ว่าด้วย
กระบวนการไกล่เกลี่ย มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. เมื่อมีการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมข้ึนแล้ว การประสานงานระหว่างผู้ประนีประนอมกับศาล
ให้เป็นไปตามที่ศาลก าหนด โดยการไกล่เกลี่ยจะท าขึ้นด้วยวิธีใด ณ วันเวลาสถานที่ใดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีศาลก าหนด โดยศาลต้องแจ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ 

2. ในการไกล่เกลี่ยนั้นผู้ประนีประนอมสามารถก าหนดขั้นตอนหรือแนวทางการไกล่เกลี่ยได้
ตามที่ตนเห็นสมควร โดยจะต้องค านึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีและความประสงค์ของคู่ความเป็นหลัก  ผู้
ประนีประนอมต้องปฏิบัติต่อคู่ความด้วยความเป็นธรรมและจะต้องพยายามให้มีการระงับข้อพิพาท
อันรวดเร็ว โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นจะต้องด าเนินเป็นการลับและไม่มีการบันทึกรายละเอียด
ต่างๆ ไว้ เว้นแต่คู่ความจะได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  
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3. ผู้ประนีประนอมจะต้องด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งก าหนด แต่ทั้งนี้อาจขยายระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทออกไปอีกได้ หากการขยายระยะเวลานั้นจะเป็นประโยชน์แก่คู่ความ 

4. เมื่อการไกล่เกลี่ยส าเร็จผู้ประนีประนอมสามารถจัดท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
ให้แก่คู่ความได้ หรือจะให้ทนายความของคู่ความหรือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยเป็นผู้จัดท า
สัญญาประนีประนอมยอมความให้ก็ได้ โดยทั้งนี้การด าเนินการไกล่เกลี่ยนั้นจะต้องค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของคู่ความ  

 
3.5.4 คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยคดีนักท่องเที่ยว 
ผู้ไกล่เกลี่ยคือคนกลางที่ช่วยท าให้คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถหาทางออกจากข้อพิพาทที่

เกิดขึ้นร่วมกันได้ สิ่งส าคัญที่สุดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคือความสมัครใจหรือความต้องการที่จะ
ระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยของคู่ความทั้งสองฝ่าย ดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจึงมีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะต้องแสดงให้คู่ความตระหนักถึงผลดีที่ได้จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ไกล่เกลี่ยต้องให้
ความรู้แก่คู่ความเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแก่
คู่ความและท าให้คู่ความปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อมีการไกล่เกลี่ยเกิดขึ้น จากนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจะต้อง
คอยก าหนดแนวทางของพฤติกรรมในการเจรจาระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้จะต้องคอยควบคุม
พฤติกรรมการเจรจาของคู่ความโดยอ้อมพยายามโน้มน้าวให้คู่ความเจรจาให้ตรงประเด็นเผยความ
ต้องการของตนเอง และควบคุมมิให้คู่ความใช้อารมณ์ในการเจรจามากเกินไป โดยผู้ไกล่เกลี่ยอาจใช้
วิธีการเจรจากับคู่ความทั้งสองฝ่ายเพ่ือส่งเสริมทัศนคติและความเข้าใจท าให้คู่ความทั้งสองฝ่ายมี
ทัศนคติต่อกันในทางที่ดีขึ้น ท าให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่นแสดงให้คู่ความเห็นถึงความเป็นกลาง
ของตน ผู้ไกล่เกลี่ยควรหมั่นสร้างข้อสงสัยต่างๆ แก่คู่ความ เพ่ือท าให้จุดยืนที่จะไม่ตกลงด้วยของ
คู่ความอ่อนตัวลง สนับสนุนให้มีการมองหาทางเลือกอ่ืนและกระตุ้นให้คู่ความยื่นข้อเสนอต่างๆ ให้แก่
กัน และผู้ไกล่เกลี่ยควรแนะน าช่วยเหลือคู่ความในการประเมินค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะต้องเสียไปหาก
คู่ความเลือกที่จะด าเนินคดีทางศาล ตลอดจนชี้ให้คู่ความเห็นถึงประโยชน์ทุกด้านที่จะเกิดแก่คู่ความ
เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จ  

จะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคู่ความ เป็น
บทบาทที่ส าคัญส่งผลโดยตรงถึงความส าเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยควรมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการไกล่เกลี่ยในแต่ละคดี เพ่ือท าให้การไกล่เกลี่ยในทุกๆคดีมีแนวโน้มที่จะ
ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน  

คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวนั้น เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 
พ.ศ.2554 หมวดที่ 7 ส่วนที่ 1 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน ในข้อที่ 51 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอม โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมหรือผู้ไกล่
เกลี่ยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

1.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมหรือ
ผู้ไกล่เกลี่ยนั้นมีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วพอสมควร สามารถรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได ้
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2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการท างานมาไม่น้อยกว่า 
5 ปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสาขาต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยไม่น้อย
กว่า 10 ปี ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้นั้นจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรืออีกประการคือไม่จ าต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแต่จะต้องมีประสบการณ์ในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการไกล่เกลี่ยไม่น้อย
กว่า 10 ปี  

3.  เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่ส านักงานศาลยุติธรรมจัดหรือ
รับรอง เพราะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นมีขึ้นตอนและเทคนิคต่างๆซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องท าความ
เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

4.  มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยในศาลหรือในส านักระงับข้อพิพาทส านักงาน
ศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่า 10 คดี เพ่ือท าให้ผู้ไกล่เกลี่ยเรียนรู้ขั้นตอนตลอดจนอุปสรรคของการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยตนเอง 

5.  เป็นผู้มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจ าศาล เพราะการไกล่
เกลี่ยในบางคดีนั้นต้องใช้เวลาในการไกล่เกลี่ยหลายครั้ง และผลของการไกล่เกลี่ยนั้นไม่ใช่จะส าเร็จ
เสมอไป ดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาบางส่วนเพื่อช่วยเหลือคู่ความและศาล 

6.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เพราะสิ่งส าคัญที่ส่งผล
ต่อความร่วมมือของคู่ความ คือความไว้ใจความเคารพที่คู่ความมีต่อผู้ไกล่เกลี่ย หากผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้มี
ความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศีลธรรม คงเป็นการยากในการเจรจาโน้มน้าวจิตใจของคู่ความ 

7.  ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระท ากิจการใดอันอาจกระทบกระเทือนถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจ าศาลหรืออาจเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันศาลยุติธรรม 
ทั้งนี้เพราะผู้ไกลเ่กลี่ยเป็นเสมือนตัวแทนของสถาบันศาลยุติธรรม การที่ผู้ไกล่เกลี่ยประกอบอาชีพหรือ
กระท าการอันใดไปในทางมิชอบ ย่อมเสื่อมเสียถึงสถาบันศาลยุติธรรมด้วย 

8.  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะภาพลักษณ์ที่ดีส่งผลให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีความน่าเชื่อถือ เป็น
ผลดีต่อการเจรจาไกล่เกลี่ย การมีหนี้สินล้นพ้นตัวแสดงถึงความบกพร่องของผู้ไกล่เกลี่ยในหลายด้าน 
จึงยากในการสร้างความเชื่อถือต่อบุคคลอื่น 

9.  ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เพราะการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นจะต้องแบกรับความกดดันจาก
สถานการณ์และปัญหาต่างๆ ดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจึงต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง 
สามารถรับมือกับความกดดันในรูปแบบต่างๆได้ดี  

10.  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เพราะผลจากการต้องโทษจ าคุกในการกระท าความผิดโดยเจตนา
และไม่ใช่ความผิดลหุโทษนั้น อาจกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ไกล่เกลี่ย ท าให้การ
เจรจาเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจของคู่ความได้ ตลอดจนกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของสถาบันศาลยุติธรรม  

11.  ไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม 
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12.  ไม่เป็นผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ .ศ.2539 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 

 
3.5.5  กรณีศึกษา คดีนักท่องเที่ยวที่มีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี  ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ย

ประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดพัทยา  
 เนื่องจากศาลจังหวัดพัทยาได้ส่งเสริมให้คู่กรณียุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมีการ
ฟ้องคดีต่อศาล โดยมีผู้ประนอมหรือผู้พิพากษา เป็นคนกลางให้ความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ย จึง
ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เพ่ือสร้างสันติและความสมานฉันท์ให้กลับคืนสู่
คู่กรณีอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นศาลจังหวัดพัทยาจึงได้มีการจัดท าหนังสือเชิญคู่ความเพ่ือเข้าร่วมประชุมไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ือให้คู่ความทุกฝ่ายเข้าร่มเจรจาเพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน 
  3.5.5.1  ค าร้องที่ 1 ระหว่าง มิสเตอร์โทนี่ (นามสมมุติ) ผู้ร้อง กับ นางสาวสุดสวย 
(นามสมมุติ )ผู้ถูกร้อง โดยมีนายจิรายุทธ จิรากูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการได้ท าการนัดไกล่
เกลี่ยก่อนฟ้อง ความว่า 
  ตามที่ผู้ร้องได้มาติดต่อขอค าปรึกษาคดีนักท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพัทยา 
โดยผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้พักอาศัยอยู่ด้วยกันที่นิรันดร์ แกรนด์วิว พัทยา และผู้ถูกร้องได้เอาทรัพย์สิน
ของผู้ร้องไปหลายรายการ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สร้อยคอทองค า โดยไม่มี
เหตุสมควร ท าให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผู้ร้องจึงประสงค์ขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ถูกร้องเพ่ือหาทาง
ยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยยังไม่มีการด าเนินคดีใดๆกับผู้ถูกร้อง 
  ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ผู้ถูกร้องไม่มาศาลเพ่ือการไกล่เกลี่ย จึงไม่
สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ ให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และแนะน าว่า หากผู้ร้องประสงค์
จะด าเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้องต่อไป ให้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
  ค าร้องที่ 1 เป็นกรณีที่ผู้ร้องซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องได้ลักทรัพย์ของ
ผู้ร้องไป ซึ่งเป็นการกระท าความผิดทางอาญา และผู้ร้องไม่ประสงค์สงจะร้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีอาญา
กับผู้ถูกร้องแต่อย่างใด อาจเนื่องด้วยความสัมพันธ์อันดีที่ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเคยมีร่วมกัน ดังนั้นผู้ถูก
ร้องจึงเดินทางมาที่ศาลจังหวัดพัทยาในส่วนคดีนักท่องเที่ยวเพ่ือที่ศาลจะได้ออกหนังสือเชิญผู้ถูกร้อง
มาท าการเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น แม้ค าร้องนี้จะไม่ได้ยุติไปด้วยดารไกล่เกลี่ย
เนื่องจากผู้ถูกร้องไม่มาศาลเพ่ือท าการไกล่เกลี่ยตามค าเชิญ แต่กรณีดังกล่าวท าให้ทราบถึงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เพราะเม่ือเกิดข้อพิพาทข้ึนนักท่องเที่ยวเลือกใช้วิธีการไกล่เกลี่ยคดีก่อนฟ้อง
แทนการร้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีทางอาญา อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวต้องการเพียงแค่ทรัพย์สินคืน
หรือไม่ต้องการเสียเวลากับการด าเนินคดีในชั้นศาล และการไกล่เกลี่ยยังเป็นการรักษาสัมพันธภาพอัน
ดีกับคู่กรณีต่อไปอีกด้วย  
  3.5.5.2  ค าร้องที่ 2 ระหว่าง มิสเหมยลี่ (นามสมมุติ) ผู้ร้อง กับ บริษัท ล่องเรือ 
จ ากัด(นามสมมุติ) ผู้ถูกร้อง โดยนางสาวพรรณชาพร ธนนิติจิรนนท์ เจ้าพนักงานศาลจังหวัดพัทยานัด
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ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง โดยมีผู้สังเกตการณ์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และล่าม
แปลภาษาไทย-อังกฤษ เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556   
  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 สถานที่เกิดเหตุห่างจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย 
200 เมตร โดยเกิดอุบัติเหตุเรือเร็ว โชคสุวรรณี 17 แล่นไปเกี่ยวเชือกโยงสมอเรืออีกล าซึ่งจอดอยู่
ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เป็นสาเหตุให้เกิดการชนกัน นักท่องเที่ยวชาวจีนตกลงไปในน้ า ถูกของมีคมบาด
ร่างกายเสียชีวิต 2 รายทายาทโดยธรรมของผู้ตายหรือผู้ร้องจึงยื่นค าร้องประสงค์ที่จะท าการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดพัทยาในส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
   ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ผู้ประนีประนอมและเจ้าพนักงานคดีไกล่
เกลี่ยแล้ว คู่กรณีตกลงกันได้ โดยในวันดังกล่าวบริษัทล่องเรือ จ ากัด ผู้ถูกร้อง โดยนาย ก (นามสมมุติ) 
และนาย พ (นามสมมุติ) ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจจัดการแทนบริษัท ยินยอมช าระเงินให้ผู้ร้องซึ่ง
เป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายและในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรทั้งสองของผู้ตาย เป็นเงิน
จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 หากผู้ถูกร้องไม่
สามารถช าระเงินให้แก่ผู้ร้องตามวันเวลาดังกล่าว ผู้ถูกร้องยินยอมช าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง
จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)โดยทั้งสองฝ่ายขอถือเอารายงานการไกล่เกลี่ยฉบับนี้เป็น
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อกัน 
  ทุกฝ่ายพอใจในผลการเจรจาไกล่เกลี่ย และหากได้รับช าระเงินครบถ้วนแล้ว ผู้ร้อง
จะไม่ติดใจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆต่อผู้ถูกร้องอีก ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีผู้บริโภค 
  ค าร้องที่ 2 เป็นกรณีที่ผู้ร้องเป็นทายาทของนักท่องเที่ยวผู้ตาย โดยผู้ร้องได้เดินทาง
มาประเทศไทยเพ่ือจัดการเรื่องศพของผู้ตายและท าการไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีผู้ถูกร้อง โดยได้ท าการไกล่
เกลี่ยในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  และผู้ถูกร้องตกลงที่จะช าระเงินให้ผู้ร้องเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายจ านวน 1,000,000 บาทภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 กล่าวคือก าหนดช าระเงินใน
วันถัดจากวันไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งท าให้ผู้ร้องได้รับการเยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็ว และการ
ด าเนินกระบวนการในชั้นศาลนั้นเป็นการไม่สะดวกแก่ผู้ร้องอย่างยิ่งเพราะผู้ร้องเป็นชาวต่างชาติและ
ต้องเดินทางกลับประเทศของตน ดังนั้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องจึงท าให้ผู้ร้องได้รับเงินเยียวยา
ในจ านวนที่ผู้ร้องพึงพอใจ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาลต่อไปอีก  
  3.5.5.3  ค าร้องที่ 3 ระหว่าง มิสเตอร์ทอมสัน และพวก (นามสมมุติ) ผู้ร้องกับ
บริษัท บ้านสวย จ ากัด (นามสุมมุติ) ผู้ถูกร้อง โดยมีนายจิรายุทร จิรากูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานคดี
ปฏิบัติการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง โดยผู้ร้อง ล่าม และผู้ถูกร้องมาศาล 
  ความว่า ผู้ร้องตกลงซื้อห้องชุดจากผู้ถูกร้อง โดยช าระเงินให้แก่ผู้ถูกร้องครบถ้วน
แล้ว แต่ผู้ถูกร้องไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้องตามสัญญา โดยผู้ถูกร้องอ้างว่าเนื่องจากมีพ้ืนที่ห้องเพ่ิมขึ้น
จาก 104 ตารางเมตรเป็น 114 ตารางเมตร ผู้ร้องจะต้องช าระเงินเพ่ิมอีกจ านวน 1,200,000 บาท แต่
ผู้ร้องไม่ประสงค์จะช าระเงินจ านวนดังกล่าวจึงขอเจรจากับผู้ถูกร้องโดยผู้ร้องเสนอให้ผู้ถูกร้องโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ผู้ร้อง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ร้องไม่เกิน 100,000 บาท 
และผู้ร้องจะไม่ติดใจเรียกร้องใดๆจากผู้ถูกร้องอีกต่อไป  
  ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี  นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนัดแรกวันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ผู้ถูกร้องไม่มาศาลแต่แจ้งทางโทรศัพท์ว่าผู้มีอ านาจในการตัดสินใจอยู่
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ต่างประเทศจึงขอเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยออกไปก่อน นัดที่สองวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 คู่ความทั้ง
สองฝ่ายไม่มาศาล โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องจึงไม่สามารถท าการไกล่เกลี่ยได้จึงจ าหน่ายคดีออกจาก  
สารบบความ 
  ค าร้องที่ 3  เป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ถูกร้องผิดสัญญาจะซื้อจะขาย โดยผู้ถูกร้องไม่
ยอมโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่ผู้ร้องเมื่อผู้ร้องช าระเงินครบถ้วนแล้ว โดยผู้ถูกร้องยกเรื่องพ้ืนที่ที่
เพ่ิมขึ้นของห้องชุดเพ่ือเป็นข้ออ้างที่จะยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่ผู้ร้อง กรณีนี้มีการนัดไกล่
เกลี่ยถึงสองครั้ง โดยครั้งที่สองไม่มีคู่ความฝ่ายใดมาศาลเพื่อท าการไกล่เกลี่ยศาลจึงได้จ าหน่ายคดีออก
จากสารบบความ แม้การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องจะไม่ส าเร็จแต่การที่ผู้ร้องไม่มาศาลเพ่ือท าการไกล่เกลี่ยใน
นัดที่สองนั้นแสดงให้เห็นว่าความเสียหายของผู้ร้องอาจได้รับการเยียวยาแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด 
และการที่ศาลได้ท าการส่งหนังสือเชิญแก่ผู้ถูกร้องและผู้ถูกร้องได้มาร่วมท าการไกล่เกลี่ยในนัดแรกนั้น
คงท าให้ผู้ถูกร้องเกรงกลัวอ านาจศาลอยู่บ้างจึงได้ด าเนินการ เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องต่อไป  
  3.5.5.4  ค าร้องที่ 4 ระหว่าง มิสแอนนี่ (นามสมมุติ) ในฐานะผู้แทนของเด็กชายบ ี
(นามสมมุติ) และมิสซี (นามสมมุติ)  นายศักย์ศรณ์ สีตธรรมโม ผู้ถูกร้อง โดยมีนายจิรายุทธ จิรากูล
สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่คดีปฏิบัติการนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ความว่า 
  โดยบุตรชายและมารดาของผู้ร้องถูกรถยนต์ที่ผู้ถูกร้องขับมาชนจนได้รับบาดเจ็บ 
และอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา แต่ผู้ถูกร้องยังคงค้างช าระค่ารักษาพยาบาล
ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงประสงค์จะเจรจากับผู้ถูกร้อง โดยนัดไกล่เกลี่ยสองนัด นัดแรกในวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ.2556 และนัดที่สองในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2556  ความว่าผู้ถูกร้องแจ้งว่าได้ท า
ประกันภัยไว้กับ บริษัท แสนดีประกันภัย จ ากัด (นามสมมุติ) และผู้ร้องประสงค์ที่จะย้ายผู้บาดเจ็บทั้ง
สองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ ซึ่งผู้ถูกร้องและบริษัท แสนดีประกันภัย จ ากัด จะพิจารณาความ
เสียหายและรับผิดไม่เกินวงเงินประกัน  
  ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ผู้ถูกร้องตกลงช าระเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ร้อง
จ านวน 100,000 บาท ซึ่งผู้ร้องได้รับเงินจ านวนดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2556  หรือวันนัด
ไกล่เกลี่ยนัดที่สอง และผู้ประสานงานจากส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการยื่น
เอกสารเพ่ือให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จ านวน 100,000 บาท แล้ว และบริษัทแสนดีประกันภัยจ ากัดได้ช าระค่ารักษาพยาบาลให้กับเด็ก 
ชายบี จ านวน 1,000,000 บาทแล้ว และช าระค่ารักษาพยาบาล มิสซี จ านวน 585,000 บาทแล้ว 
และจะช าระค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมอีกจ านวน 70,000 บาทให้แก่ มิสซี และเมื่อผู้ร้องได้รับช าระ
เงินค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนดังกล่าวแล้วผู้ร้องจะไม่ติดใจด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับ
ผู้ถูกร้องและบริษัท แสนดีประกันภัย จ ากัด อีกต่อไป  
  ค าร้องที่ 4 เป็นกรณีผู้ร้องในฐานะผู้แทนของบุตรและมารดาของผู้ร้อง เรียก
ค่าเสียหายกรณีบุตรและมารดาของผู้ร้องได้รับบาดเจ็บจากการกระท าของผู้ถูกร้อง โดยผู้ถูกร้อง และ
บริษัทที่ผู้ถูกร้องท าประกันภัยไว้ ได้ตกลงชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องตามผลการไกล่เกลี่ย
ข้างต้น และนอกจากนี้ศาลยังได้ประสานไปยังผู้ประสานงานส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชลบุรีให้ด าเนินการยื่นเอกสารเพ่ือให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย กรณีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนี้จึงเป็นการยุติข้อพิพาทลงด้วยความพึง
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พอใจของทุกฝ่าย ท าให้ผู้ร้องได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลด
จ านวนคดีที่จะเข้าสู่ศาล สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทยให้แก่นักท่องเที่ ยวและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย  
  3.5.5.5  ค าร้องที่ 5 ระหว่าง มิสเตอร์แดเนี่ยล (นามสมมุติ) ผู้ร้อง กับ มิสเตอร์เอ 
(นามสมมุติ) ผู้ถูกร้อง โดยมีนายจิรายุทธ จิรากูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการนัดไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทก่อนฟ้องคดี ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 
  โดยผู้ร้องอ้างว่าเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2556 ได้ตกลงท าสัญญาเช่าห้องพักกับผู้
ถูกร้อง และขณะที่สัญญาเช่ายังไม่สิ้นสุดนั้น ผู้ถูกร้องกับพวกประมาณ 10 คน ได้ท าการข่มขู่ ท าร้าย
และขับไล่ผู้ร้องออกจากห้องพัก อันเป็นการผิดสัญญาเช่า ท าให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายผู้ร้องจึง
ประสงค์จะท าการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ถูกร้องเพ่ือหาทางยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น 
  ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกร้องไม่มาศาลเพ่ือการไกล่เกลี่ย 
จึงไม่สามารถท าการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีได้ ศาลจึงจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยได้
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเจ้าของคดีที่ผู้ร้องได้แจ้งความไว้ และได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของ
ต ารวจเจ้าของคดีแก่ผู้ร้องไว้ เพ่ือติดต่อประสานงานต่อไป  
  ค าร้องที่ 5 เป็นกรณีที่ผู้ร้องเป็นนักท่องเที่ยวอ้างว่าผู้ถูกร้องซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ชาวต่างชาติผิดสัญญาเช่า โดยผู้ถูกร้องและพวกได้ท าการข่มขู่ ท าร้าย และขับไล่ให้ผู้ร้องออกจากห้อง
เช่า โดยยังไม่ถึงก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาเช่าตามสัญญา ท าให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย โดยผู้ถูกร้องไม่
มาในวันนัดไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีจึงไม่ส าเร็จ และศาลได้ท าการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเจ้าของคดีพร้อมทั้งให้หมายเลขติดต่อแก่ผู้ร้องไว้ ดังนั้นการที่ผู้ร้องเข้ามาพบ
เจ้าหน้าที่ศาลเพ่ือท าการไกล่เกลี่ยจึงท าให้ผู้ร้องได้ข้อมูลและแนวทางในการที่จะด าเนินคดีกับผู้ถูก
ร้องต่อไป  
 
 3.5.6   ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
  3.5.6.1  ประเด็นเรื่องการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมอันตั้งอยู่  

            ณ แหล่งท่องเที่ยว 
  ศิริมา ชุมพาลี72 ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต มีความเห็นว่า “คดี
นักท่องเที่ยวเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพ านัก
อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นสถานที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลาสั้นๆ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดให้มี
ระบบงานพิเศษขึ้นในศาลยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ดังนั้นการที่ศาล
ยุติธรรมเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวขึ้นมา เพ่ือด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ท าให้
สามารถด าเนินกระบวนการต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
กระบวนการยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย” ซึ่งสอดคล้อง

                                                           

 72 ศิริมา ชุมพาลี, ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต, ศาลจังหวัดภูเก็ต, 4 กรกฎาคม 
2557, การสัมภาษณ์. 
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กับความเห็นของ วรรณา ซื่อต่อตระกูล73 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ได้
กล่าวไว้ว่า “ส่วนคดีนักท่องเที่ยวเป็นส่วนงานที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการ
ได้รับการดูแลและเยียวยาในระยะเวลาอันรวดเร็ว” และจากประเด็นเดียวกันนี้ พันนา สว่างสาลี74 
นิติกรช านาญการและรักษาการหัวหน้าส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลจังหวัดพัทยา มีความเห็นว่า “การมี
องค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที จะท าให้นักท่องเที่ยว
รู้สึกมั่นใจว่าเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งในการด าเนินคดี ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะตกเป็นผู้เสียหายหรือจ าเลยก็
ตาม” และชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์75 นิติกรช านาญการศาลแขวงปทุมวัน มีความเห็นว่า “การจัดตั้ง
ส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการทางด้าน
กระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม อันจะเป็นการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีความเป็นสากลมากข้ึน” 
  ความคิดเห็นข้างต้นของเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ มีความคิดเห็นสอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน คือเห็นด้วยกับการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมอันตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญ โดยให้เหตุผลสนับสนุนใกล้เคียงกัน คือ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับบริการทางด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็น
ธรรม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 
  3.5.6.2   ประเด็นเรื่องการน าวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาใช้กับคดี    
     นักท่องเที่ยวทุกคดีในส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
  ศิริมา ชุมพาลี76 ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต มีความเห็นว่า “เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาการพ านักอาศัยของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ ากัด เมื่อนักท่องเที่ยว
เกิดข้อพิพาทการด าเนินกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายวิธีการพิจารณาความของไทยในบาง
โอกาสอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการยุติคดีความให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที เพราะ
นักท่องเที่ยวต้องรีบเดินทางกลับประเทศ ดังนั้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องถือเป็นการระงับข้อ
พิพาทวิธีหนึ่งก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล ท าให้ข้อพิพาทยุติลงได้ด้วยความรวดเร็ว สะดวก ประหยัด 
และเป็นธรรม” ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของพันนา สว่างสาลี77 นิติกรช านาญการและรักษาการ
หัวหน้าส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลจังหวัดพัทยา ได้กล่าวไว้ว่า “การใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน

                                                           

 73 วรรณา ซื่อต่อตระกูล, ผู้อ านวยการส านักอ านวยการศาลจังหวัดภูเก็ต, ศาลจังหวัดภูเก็ต, 
19 มิถุนายน 2557, การสัมภาษณ์.  
 74 พันนา สว่างสาลี, นิติกรช านาญการและรักษาการหัวหน้าส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลจังหวัด
พัทยา, ศาลจังหวัดพัทยา, 6 มกราคม 2557, การสัมภาษณ์. 
 75 ชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์, นิติกรช านาญการศาลแขวงปทุมวัน, ศาลแขวงปทุมวัน, 21 
มิถุนายน 2557, การสัมภาษณ์. 
 76 ศิริมา ชุมพาลี, เรื่องเดิม. 
 77 พันนา สว่างสาลี, เรื่องเดิม. 
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ฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวเป็นวิธีที่ดีที่สุด ณ ตอนนี้จากบรรดากระบวนการยุติธรรมทางเลือกต่างๆ ซึ่ง
สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้จริง รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม” และ วรรณา ซื่อต่อตระกูล78 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดภูเก็ต มีความเห็นในประเด็นนี้ว่า “การน าวิธีการไกล่
เกลี่ยก่อนฟ้องมาใช้กับคดีนักท่องเที่ยวทุกคดีเป็นวิธีการที่เหมาะสม แต่ควรมีข้อบังคับที่ชัดเจน โดย
จะน าหลักสมัครใจที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยคดีทั่วไปมาใช้กับคดีนักท่องเที่ยวมิได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา” ใกล้เคียงกับ  ชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์79 นิติกรช านาญการศาล
แขวงปทุมวัน ซึ่งมีความเห็นว่า “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาท
อย่างหนึ่งที่สามารถเยียวยาความเสียหายหรือยุติข้อพิพาทให้แก่นักท่องเที่ยวในเบื้องต้นได้ ทั้งการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องยังท าให้คู่ความมีโอกาสเจรจากัน อันจะส่งผลให้สามารถยุติคดีได้โดยไม่ต้อง
ฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และสามารถยุติคดีลงอย่าง
รวดเร็ว แต่ข้อตกลงที่ได้อาจจะไม่สามารถใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาได้อย่างแท้จริงหากมีการผิด
เงื่อนไขตามข้อตกลง อาจจะต้องใช้เวลาในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามขั้นตอนของศาล
อีก ซึ่งท าให้เสียเวลาในการด าเนินคดี” 
  วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี จาก
ความเห็นข้างต้นของเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม รวดเร็ว 
และเป็นธรรม แต่ทั้งนี้จะต้องมีข้อกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างชัดเจน และอาจประสบปัญหาเรื่อง
ข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไม่สามารถใช้บังคับระหว่างคู่กรณีได้อย่างแท้จริง เพราะหาก
นักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาตามข้อตกลง ก็จะต้องกลับไปใช้วิธีการด าเนินคดี
ทางศาลซึ่งจะท าให้เป็นการเสียเวลาในการด าเนินคดี 
  3.5.6.3  ประเด็นเรื่องคุณสมบัติด้านภาษาต่างประเทศของผู้ไกล่เกลี่ย 
  ศิริมา ชุมพาลี 80 ผู้ พิพากษารองหัวหน้าศาลจั งหวัดภู เก็ต มีความเห็นว่ า 
“ภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว เช่นภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากเมื่อผู้ ไกล่เกลี่ยต้องท าหน้าที่ ไกล่เกลี่ยในคดีที่มีนักท่องท่องเที่ยวเป็นคู่ พิพาท เมื่อ
นักท่องเที่ยวใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแต่ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเลยหรือมีน้อย
มาก การไกล่เกลี่ยจ าต้องมีล่ามเข้ามาช่วยเหลือในการแปลความ ท าให้นักท่องเที่ยวอาจเกิดความไม่
เชื่อมั่นในความเป็นกลางของล่าม เกรงว่าล่ามจะแปลเข้าข้างคู่ความอีกผ่ายที่เป็นชาวไทย ดังนั้นหากผู้
ไกล่เกลี่ยมีทักษะด้านภาษาในระดับดีก็จะท าให้นักท่องเที่ยวปราศจากอคติในเรื่องความเป็นกลางของ
ล่าม” ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ วรรณา ซื่อต่อตระกูล81 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ า
ศาลจังหวัดภูเก็ต มีความเห็นว่า “ทักษะด้านภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็น แม้การไกล่เกลี่ยในคดี
นักท่องเที่ยวหรือคดีที่มีคู่ความเป็นชาวต่างชาติจะมีล่ามช่วยแปล แต่การพูดคุยเบื้องต้นระหว่างผู้ไกล่

                                                           

 78 วรรณา ซื่อต่อตระกูล, เรื่องเดิม. 
 79 ชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์, เรื่องเดิม. 
 80 ศิริมา ชุมพาลี, เรื่องเดิม. 
 81 วรรณา ซื่อต่อตระกูล, เรื่องเดิม. 
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เกลี่ยและคู่ความเป็นเรื่องจ าเป็นมาก” ในประเด็นเดียวกันนี้ พันนา สว่างสาลี82 นิติกรช านาญการ
และรักษาการหัวหน้าส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลจังหวัดพัทยา ได้กล่าวไว้ว่า “คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย 
ถูกก าหนดไว้โดยข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ .ศ.2554 ทั้งเรื่องอายุ วุฒิ
ภาวะ ประสบการณ์ต่างๆ ความประพฤติ ตลอดจนจะต้องผ่านการอบรมจากส านักระงับข้อพิพาท
ส านักงานศาลยุติธรรมด้วย คุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเพียงพอ แต่ส าหรับคดีนักท่องเที่ยวคุณสมบัติหนึ่งที่
ต้องเสริมเข้ามาคือทักษะด้านภาษาต่างประเทศ” และชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์83 นิติกรช านาญการ
ศาลแขวงปทุมวัน มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่า “ทักษะด้านภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวหรือคดีที่มีคู่ความเป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากหากผู้ไกล่เกลี่ยไม่
มีทักษะหรือความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ จะท าให้ผู้ ไกล่เกลี่ยเข้าใจความประสงค์ของ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี สามารถแปลข้อมูลที่จ าเป็นและข้อมูลทางกฎหมายเพ่ือใช้ประกอบการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสร้างความเข้าใจแก่คู่ความได้ ส่งผลให้การไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพสามารถยุติข้อ
พิพาทได้เพ่ิมข้ึน 
  ประเด็นเรื่องทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของผู้ไกล่เกลี่ย เจ้าหน้าที่ทุกท่านมี
ความเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คือจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวหรือคดีที่มีคู่ความเป็น
ชาวต่างชาติจะต้องมีความรู้หรือทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการไกล่
เกลี่ย ท าให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในตัวผู้ไกล่เกลี่ย และวางใจที่จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อ
พิพาทมากข้ึน 

3.5.6.4  ประเด็นเรื่องระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน   
            ฟ้องคดีในคดีนักท่องเที่ยว 

  ศิริมา ชุมพาลี 84 ผู้ พิพากษารองหัวหน้าศาลจั งหวัดภู เก็ต มีความเห็นว่ า 
“นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาอันจ ากัดในการพ านักอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นในบางครั้งอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เช่นวันที่เกิดข้อพิพาทตรงกับวันที่นักท่องเที่ยวจะต้อง
เดินทางกลับหรือเกิดก่อนที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางกลับอีกไม่กี่วัน ท าให้การนัดคู่พิพาทอีกฝ่าย
เพ่ือมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องอาจไม่สามารถท าได้” และชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์85 นิติกร
ช านาญการศาลแขวงปทุมวัน มีความเห็นในประเด็นนี้ว่า “เรื่องระยะเวลาอันจ ากัดของนักท่องเที่ยว
อาจมีอุปสรรคบ้าง เนื่องจากการไกลเกลี่ยข้อพิพาทต้องด าเนินการติดต่อกับคู่พิพาทอีกฝ่าย ซึ่ง
คู่พิพาทอีกฝ่ายอาจมีกิจธุระ หรือกรณีที่ข้อพิพาทมีความยุ่งยาก อาจต้องใช้เวลาในการไกล่เกลี่ยหลาย
ครั้ง ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ตลอด” และ วรรณา ซื่อต่อ
ตระกูล86 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดภูเก็ต มีความเห็นว่า “เรื่องระยะเวลาอัน

                                                           

 82 พันนา สว่างสาลี, เรื่องเดิม. 
 83 ชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์, เรื่องเดิม. 
 84 ศิริมา ชุมพาลี, เรื่องเดิม. 
 85 ชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์, เรื่องเดิม. 
 86 วรรณา ซื่อต่อตระกูล, เรื่องเดิม. 
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จ ากัดของนักท่องเที่ยวมีส่วนเป็นอุปสรรคต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง แต่ทั้งนี้สามารถจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพได้” 
  ซ่ึงความเห็นของเจ้าหน้าที่ในประเด็นนี้ มีความเห็นที่คล้ายคลึงกัน คือระยะเวลาอัน
จ ากัดของนักท่องเที่ยวอาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี แต่
สามารถแก้ไขได้โดยจัดการให้เกิดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
  
 คดีนักท่องเที่ยวหมายความถึงคดีแพ่งที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี คดีผู้บริโภคที่มีนักท่องเที่ยว
เป็นคู่กรณี และคดีอาญาที่มีนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจ าเลย ซึ่งคดีนักท่องเที่ยวนั้นมี
ข้อจ ากัดในการด าเนินคดี เช่นข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา ข้อจ ากัดเรื่ องการสื่อสาร เป็นต้น ส่งผลให้มี่
ผ่านมานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตกอยู่ในสถานะผู้เสียหาย ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที ท าให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
ส่งผลเสียต่อระบบงานยุติธรรมและภาพลักษณ์ของประเทศ  
 ศาลยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความเสียหายดังกล่าวจึงได้มีนโยบายเปิดส่วนคดี
นักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมอันตั้งอยู่ ณ พ้ืนที่ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มากเพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวไทยที่เป็นคู่กรณีด้วย โดยศาลจังหวัด
พัทยาได้เปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 และศาลจังหวัดภูเก็ตก็
ได้เปิดท าการส่วนคดีนักท่องเที่ยวเป็นแห่งที่สองเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2556 และหลังจากนั้น
ศาลแขวงปทุมวันและศาลแขวงดุสิตได้เปิดท าการส่วนคดีนักท่องเที่ยวเป็นแห่งที่สามและที่สี่เมื่อวันที่ 
6 และ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 ตามล าดับ นอกจากนี้ศาลยุติธรรมยังมีนโยบายที่จะเปิดส่วนคดี
นักท่องเที่ยวในศาลจังหวัดเกาะสมุย ศาลแขวงเชียงใหม่ และศาลจังหวัดกระบี่ ซึ่งนโยบายการ
ด าเนินงานของส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นจะเป็นการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับ
ระยะเวลาอันจ ากัดของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดี
นักท่องเที่ยว กล่าวคือ ในการด าเนินคดีแพ่งเมื่อนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะฟ้องคดี ให้เจ้าหน้าที่
แนะน าและช่วยเหลือในการจัดท าค าฟ้อง รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และในกรณีที่
นักท่องเที่ยวมอบอ านาจให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินคดีแทนให้เจ้าหน้าที่สอบถามที่อยู่และวิธีการติดต่อ
ผู้รับมอบอ านาจ โดยก่อนจะด าเนินกระบวนการดังกล่าวให้เริ่มด้วยนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนทุกคดี 
โดยเจ้าหน้าที่จะต้องนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวันรุ่งขึ้นที่ศาลเปิดท าการหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
โดยเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการประสานงานแจ้งวันเวลานัดให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่ความทราบ หาก
คู่ความไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้บุคคลใดเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ก็ให้จัดให้ผู้ประนีประนอมประจ าศูนย์ไกล่
เกลี่ยท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย  
 จากค าสัมภาษณ์ของพันนา สว่างสาลี87 นิติกรช านาญการและรักษาการหัวหน้าส่วนคดี
นักท่องเที่ยวศาลจังหวัดพัทยา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557 ตอนหนึ่งมีใจความว่า  
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“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวนั้นไม่ได้แตกต่างกับคดีทั่ วไป 
เพ่ิมเติมอย่างเดียวคือล่ามหากนักท่องเที่ยวประสงค์จะฟ้องคดีทางส่วนคดี
นักท่องเที่ยวจะประสานทนายความให้ หรือประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือรับเรื่อง
ของนักท่องเที่ยวต่อไป แต่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาจมีภาระในส่วนของคดี
อ่ืนๆ จึงไม่สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาอันจ ากัด ดังนั้น ณ ตอนนี้ทางออก
สุดท้ายคือ ส่วนคดีนักท่องเที่ยวที่จะต้องด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
โดยเร็วที่สุด บางกรณีอาจจะต้องใช้วิธีการโทรติดต่อคู่กรณีเพ่ือให้มาท าการไกล่เกลี่ย 
เมื่อคู่กรณีมาศาลเจ้าหน้าที่ของส่วนคดีนักท่องเที่ยวจะด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเกิดขึ้นโดยมีผู้ประนีประนอมประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท เมื่อการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง และประสบความส าเร็จเจ้าหน้าที่จะจัดให้มีการ
ท าบันทึกขอ้ตกลงต่อไป” 

  
 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีในคดีนักท่องเที่ยวนั้นยังมีปัญหาหลาย
ประการ ในทางปฏิบัติการติดตามคู่กรณีเพ่ือนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
เพราะบางกรณีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ทราบข้อมูลของคู่กรณีเลย ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่จะติดต่อ
คู่กรณีได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูล หากนักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลของคู่กรณีเจ้าหน้าที่ก็ไม่
สามารถติดตามคู่กรณีให้มาท าการไกล่เกลี่ยได้ หรือบางกรณีเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อคู่กรณีได้แต่
คู่กรณีไม่ให้ความร่วมมือที่จะมาท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 
ส่วนในทางข้อกฎหมายนั้นผู้เขียนเห็นว่ามีปัญหาอยู่ 3 ประการคือ ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่
เกลี่ยในเรื่องทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท และปัญหาเรื่องข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องไม่มีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย  
  
4.1   ปัญหาเร่ืองคุณสมบัติด้านทักษะภาษาต่างประเทศของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี  
  นักท่องเที่ยว 
  
 ผู้ไกล่เกลี่ยคือบุคคลผู้เป็นสื่อกลางในสถานการณ์ที่เกิดความร้าวฉานระหว่างคู่พิพาทขั้น
รุนแรงอันไม่อาจเจรจาตกลงกันได้ เพราะต่างฝ่ายต่างมีความโกรธ และมีอคติต่อกัน ผู้ไกล่เกลี่ยจะ
หมดหน้าที่ลงต่อเมื่อคู่พิพาทสามารถเจรจาและหาทางออกกันได้เอง นอกเสียจากว่าคู่พิพาทประสงค์
จะให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีส่วนช่วยเหลือในการเจรจาที่จะมีขึ้น เพ่ือท าให้การเจรจามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ พิพาทกับผู้ ไกล่เกลี่ยนั้นเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างคู่พิพาทด้วยกันเอง ดังนั้นสิ่งส าคัญที่สุดคือความปรารถนาดี ความเป็นกลาง 
และความเข้าใจ ที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีต่อคู่พิพาท การไกล่เกลี่ยจะด าเนินไปในแนวทางใดก็เป็นหน้าที่
ของผู้ไกล่เกลี่ยที่จะก าหนดรูปแบบการเจรจาให้เหมาะสมกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ดังนั้นบทบาทหน้าที่ 
และคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประสบความส าเร็จ 
ซึ่งคุณสมบัติของผู้ไกลเกลี่ยพอจะสรุปได้ ดังนี้ 
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 1. คุณสมบัติด้านประสบการณ์ความรู้และความสามารถของผู้ไกลเกลี่ย 
 ประสบการณ์จะท าให้ผู้ไกล่เกลี่ยเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถจัดการกับสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และนอกจากประสบการณ์แล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความรู้และเข้าใจ
กฎหมาย สามารถอธิบายเรื่องสิทธิกระบวนการและผลทางกฎหมายแก่คู่ความได้ เข้าใจใน
กระบวนการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยเฉพาะเป้าหมายหลักของการไกล่เกลี่ยเพ่ือที่ผู้ไกล่เกลี่ย
จะสามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยได้ตรงตามความประสงค์ของคู่ความ อีกทั้งเป็นผู้มีความคิดชัดเจน 
แสดงออกทางด้านท่าทาง และค าพูดอย่างชัดเจนท าให้คู่ความเกิดความเชื่อถือ เป็นผู้มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ควรพูดแต่น้อยและเป็นผู้ฟังที่ดี รู้ว่าขั้นตอนใดควรจะตัดบทหรือหยุดพักหรือเลื่อนการ
เจรจาออกไป และผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องพิพาท โดยท าการศึกษารายละเอียดในเรื่อง
พิพาทและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา และระหว่างการเจรจานั้นอาจมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ เกิดข้ึนได้เสมอผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีไหวพริบสามารถจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้  
 2. คุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความเป็นกลางและรักษาความเป็นกลางได้อย่างสม่ าเสมอ  มีความเป็น
อิสระทั้งด้านความคิดและการกระท า อดทนต่อความกดดันที่มาจากคู่พิพาทหรือจากสถานการณ์การ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพราะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่ละคดีนั้นบางคดีอาจต้องใช้ระยะเวลาในการไกล่
เกลี่ยนานพอสมควร ผู้ไกล่เกลี่ยควรมีความยืดหยุ่นสูง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกับคู่พิพาทไม่รีบร้อนและไม่
วางกรอบหรือเขตในการเจรจามากเกินไป และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องรักษาความลับของ
คู่ความ โดยทิ้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ในห้องไกล่เกลี่ย มีความเมตตา อยากเห็น
คู่พิพาทหาทางออกร่วมกันได้ อันจะเป็นการปลดเปลื้องทุกข์แก่คู่พิพาท และมีความกระตือรือร้น ไม่
เห็นว่าหน้าที่ของตนเป็นแค่งานอาสาชั่วคราว จะต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นงานหลักของตน เพ่ือช่วยให้
คู่พิพาทได้เจรจากันอย่างแท้จริง 
 ที่กล่าวมานั้นเป็นคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ไกล่เกลี่ย แต่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี
นักท่องเที่ยวนั้นผู้เขียนเห็นว่าคุณสมบัติทั่วไปยังไม่เพียงพอที่จะท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได้ เนื่องจากคดีนักท่องเที่ยวเป็นคดีที่มีคู่ความเป็นชาวต่างชาติ และโดยส่วนใหญ่
แล้วไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศของผู้ไกล่เกลี่ยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยวหรือคดีท่ีมีคู่ความเป็นชาวต่างชาติ  
 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผู้วางรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสมส าหรับคู่ความและสถานการณ์ การ
แสดงออกของผู้ไกล่เกลี่ยจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแสดงออกในทางค าพูด หากผู้ไกล่
เกลี่ยมีความรู้หรือทักษะด้านภาษาต่างประเทศในระดับดีจะส่งผลดีต่อความเชื่อถือของนักท่องเที่ยว 
ท าให้นักท่องเที่ยวไว้วางใจที่จะใช้วิธีการไกล่เกลี่ยและเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการไกล่เกลี่ยให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบ และยังท าให้ผู้ไกล่เกลี่ยสามารถควบคุมการไกล่เกลี่ยท าให้การ
ไกล่เกลี่ยมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จมากข้ึน 
 การก าหนดคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวนั้นมิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ แต่
ให้น าข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ .ศ.2554 มาบังคับใช้ แต่ข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยมิได้ก าหนดถึงคุณสมบัติเรื่องทักษะด้านภาษาต่างประเทศของผู้
ไกล่เกลี่ยไว้ มีเพียงการก าหนดไว้อย่างใกล้เคียง ซึ่งก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ส่วนที่ 1 ข้อที่ 51 วงเล็บที่ 
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2 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอม ความว่า  “จะต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการท างานมาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ปี” 
 ข้อก าหนดเรื่องการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานนี้แยกเป็นสองเงื่อนไขกล่าวคือ ผู้ที่
จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมได้นั้นจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมี
ประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเงื่อนไขที่สองคือจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การท างาน
สาขาต่างๆ  อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติเรื่องการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานนี้ถูกบัญญัติขึ้นอย่างกว้าง กล่าวคือมิได้ก าหนดไว้ว่าการส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีนั้นจะต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดหรือด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ และเรื่อง
ประสบการณ์ในการท างานนั้นก็มิได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องเป็นการท างานด้านใด ทั้งนี้เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสาได้เข้ามาท าหน้าที่ เป็นผู้ ไกล่เกลี่ยโดยใช้ความรู้ประสบการณ์และ
ความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในการเจรจาหาทางระงับข้อพิพาท  
 แต่การไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวหรือคดีที่มีคู่ความเป็นชาวต่างชาติ นอกจากผู้ ไกล่เกลี่ย
จะต้องมีคุณสมบัติเรื่องการศึกษาและประสบการณ์การท างานดังที่บัญญัติไว้ในข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกาแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ จากค า
สัมภาษณ์ของ วรรณา ซื่อต่อตระกูล ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ 19 
มิถุนายน พ.ศ.2557 ตอนหนึ่งความว่า “ทักษะด้านภาษาต่างประเทศของผู้ไกล่เกลี่ยในคดี
นักท่องเที่ยวเป็นสิ่งจ าเป็น แม้การไกล่เกลี่ยคดีนักท่องเที่ยวจะมีล่ามอยู่แล้วก็ตาม แต่การพูดคุย
เบื้องต้นระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยกับนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องจ าเป็นมาก” ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ 
ชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์ นิติกรช านาญการประจ าศาลแขวงปทุมวัน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2557 
ตอนหนึ่งความว่า “หากผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวมีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษในระดับดีจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเจรจา ท า ให้เข้าใจความประสงค์ของ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี” 
 ศาลยุติธรรมมีนโยบายจัดตั้ งส่วนคดีนักท่องเที่ยว เ พ่ืออ านวยความยุติธรรมให้แก่
นักท่องเที่ยวและช่วยให้นักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและรวดเร็ว 
ดังนั้นส่วนคดีนักท่องเที่ยวจึงมีนโยบายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเพ่ือแก้ปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ ของ
นักท่องเที่ยว แต่ข้อก าหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาล
ฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยยังไม่รองรับกับนโยบายการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม แม้
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาจะมีการก าหนดและบังคับใช้ก่อนที่ศาลยุติธรรมจะมีนโยบายจัดตั้ง
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว แต่ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจะต้องเป็นการ
สนับสนุนการด าเนินกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นควรก าหนดให้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศเป็นอีก
คุณสมบัติหนึ่งตามกฎหมายของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวหรือคดีท่ีมีคู่ความเป็นชาวต่างชาติ 
 ส่วนการใช้ล่าม ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แม้ล่ามมีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศ แต่ไม่มีความรู้และความช านาญในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และหากล่ามแปล
ความคลาดเคลื่อนจากเจตนารมณ์ของผู้ไกล่เกลี่ยและคู่ความ จะส่งผลให้การไกล่เกลี่ยอาจไม่ประสบ
ความส าเร็จ จึงเป็นการดีอย่างยิ่งหากผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้สื่อสารกับคู่ความโดยตรง ดังนั้นผู้ไกล่เกลี่ยใน
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คดีนักท่องเที่ยวนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเรื่องการศึกษาและประสบการณ์การท างานตาม
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยแล้ว ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศก็เป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้การไกล่เกลี่ยมีโอกาสประสบความส าเร็จมากข้ึน 
 ดังนั้นทักษะด้านภาษาต่างประเทศควรถูกก าหนดให้เป็นคุณสมบัติตามกฎหมายของผู้ไกล่
เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวและคดีที่มีคู่ความเป็นชาวต่างชาติ อันจะท าให้ข้อก าหนดดังกล่าวครอบคลุม
และรองรับกับนโยบายการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม และเป็นข้อก าหนดที่ออกมา
เพ่ือบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของคู่ความและสถานการณ์ปัจจุบัน 
   
4.2  ปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดี 

นักท่องเที่ยว 
  
 ส่วนคดีนักท่องเที่ยวถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที
ภายใต้ข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มาพ านักในประเทศไทยเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ  เมื่อเกิดเหตุพิพาทขึ้นกับนักท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่อง
ยากที่จะอ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวโดยการใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เพราะ
การด าเนินกระบวนการทางศาลนั้นมีหลายขั้นตอนจึงต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการด าเนินคดี 
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากรอด าเนินกระบวนการทางศาลนักท่องเที่ยวคงต้องกลับประเทศไปก่อนที่ศาลจะ
รับฟ้องคดีเสียด้วยซ้ า ส่วนคดีนักท่องเที่ยวจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้แก่
นักท่องเที่ยว โดยการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและรวดเร็วเพ่ือแก้ปัญหาข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาของ
นักท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ซึ่งการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นเป็น
การบริหารจัดการคดีที่มีลักษณะพิเศษแต่ไม่ได้ใช้กฎหมายที่พิเศษหรือแตกต่างจากคดีทั่วไป ดังนั้น
การด าเนินการขั้นตอนและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นจึงเป็นไปตามข้อก าหนดของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ยคดีโดยทั่วไป ดังนี้ 
 ในเรื่องการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยถูกก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 มีหลักว่าการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อศาลเห็นสมควรให้ท าการไกล่เกลี่ยหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและ
อีกฝ่ายตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขึ้น หากคู่ความประสงค์จะท าการไกล่เกลี่ยคู่ความสามารถ
แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยหรือจะเลือกวิธีการแถลงความต้องการต่อศาลก็ได้ กรณีคู่คว าม
แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ย ทางศูนย์ไกล่เกลี่ยจะด าเนินการสอบถามไปยังคู่ความอีกฝ่ายว่า
ประสงค์จะท าการไกล่เกลี่ยหรือไม่ทั้งนี้ตามหลักความสมัครใจ และหากคู่ความทุกฝ่ายประสงค์จะ
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยจะต้องรายงานให้องค์คณะผู้
พิพากษาหรือผู้รับผิดชอบราชการศาลทราบ และจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป แต่หากคู่ความ
แถลงความประสงค์จะไกล่เกลี่ยคดีต่อศาลระหว่างการพิจารณากรณีนี้ผู้พิพากษาอาจท าการไกล่เกลี่ย
เองหรือมีค าสั่งให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยด าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป  
 ซึ่งข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาเรื่องการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยจะเป็นการก าหนดถึง
จุดเริ่มต้นของการไกล่เกลี่ยอันจะต้องเริ่มจากความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่าย และก าหนดถึง
วิธีการที่คู่ความประสงค์จะใช้วิธีการไกล่เกลี่ยในการระงับข้อพิพาท ซึ่งเป็นการก าหนดถึงการ
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ด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยคดีโดยทั่วไป แต่เนื่องจากคดีนักท่องเที่ยวเป็นคดีที่มีความแตกต่างจาก
คดีทั่วไปในเรื่องคู่ความ เนื่องจากเป็นคดีที่มีคู่ความเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีคดีประเภทไหนที่จะมีข้อจ ากัดเรื่องลักษณะของ
คู่ความเช่นเดียวกับคดีนักท่องเที่ยว ดังนั้นการที่ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
มิได้ก าหนดเรื่องระยะเวลาการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยเอาไว้จึงเป็นข้อก าหนดที่ยังไม่ครอบคลุม
ไปถึงคดีที่มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาอย่างเช่นคดีนักท่องเที่ยว  
 ส่วนเรื่องกระบวนไกล่เกลี่ยได้มีการก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 หมวดที่ 4 ส่วนที่ 4 ตั้งแต่ข้อที่ 24 ถึง ข้อที่ 34 ซึ่งก าหนดไว้อย่างละเอียดและ
ชัดเจนถึงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตั้งแต่เริ่มมีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
ประจ าคดี  การแจ้งเวลาและสถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่คู่ความในคดี และการจัดให้คู่ความท า
สัญญาประนีประนอมยอมความกรณีคู่ความสามารถตกลงกันได้ แต่อย่างไรก็ดีข้อก าหนดทั้งสิบข้อ
มิได้มีการก าหนดเรื่องระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยอันจะสามารถแก้ปัญหาข้อจ ากัด
ในการด าเนินคดีนักท่องเที่ยวได้ 
 ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยเรื่องการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย
และเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ย มิได้ก าหนดเรื่องระยะเวลาซึ่งอาจจะต้องน ามาบังคับใช้กับการไกล่
เกลี่ยในคดีที่ต้องการความรวดเร็วในการด าเนินการเช่นคดีนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยและการด าเนินกระบวนการไกล่
เกลี่ยไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้จะท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับส่วนคดีนักท่องเที่ยวในการให้
ข้อมูลหรือการด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้องกับนโยบายการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม ท าให้การด าเนินการไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวด าเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 ในส่วนของคดีอาญาปัจจุบันมีการยกร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา
ขึ้นมา โดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ย และวิธีการชะลอการฟ้อง ซึ่งพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญาในส่วนของวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นมีจุดประสงค์เพ่ือให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจาตกลง
เรื่องความเสียหาย และการชดใช้เยียวยาความเสียหาย อันจะท าให้ผู้กระท าความผิดมีโอกาสกลับตัว
กลับใจโดยไม่ต้องถูกจ าคุก ผู้เสียหายมีโอกาสเลือกวิธีการเยียวยาในรูปแบบที่ตนต้องการ อีกทั้งเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาว่าด้วยเรื่อ งการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญานี้บัญญัติให้คดี 3 ประเภท สามารถใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ดังนี้ 
คดีความผิดอันยอมความได้ คดีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท และคดีความผิดที่มีโทษจ าคุกอย่าง
สูงไม่เกิน 5 ปี หากมีโทษปรับด้วยโทษปรับนั้นจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท และร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยยังได้บัญญัติเรื่องระยะเวลาในการด าเนิน
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
จะต้องมีค าสั่งให้ท าการไกล่เกลี่ยคดีอาญาภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับค าร้องขอหรือคู่กรณีให้ความ
ยินยอม และเมื่อมีค าสั่งให้ท าการไกล่เกลี่ยแล้วให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันมีค าสั่งให้ท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลังจากนั้นให้
ผู้ไกล่เกลี่ยก าหนดนัดไกล่เกลี่ยคดีอาญาภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและแจ้งให้
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คู่ความทราบ และการไกล่เกลี่ยคดีอาญาต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่
วันก าหนดนัดไกล่เกลี่ยคดีอาญานัดแรก แต่ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อคู่กรณีอาจขยายระยะเวลาการไกล่
เกลี่ยออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน  
 ในอนาคตหากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา จะเป็น
ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นผู้กระท าความผิดและผู้เสียหาย เช่นนักท่องเที่ยวถูกท าร้ายร่างกาย 
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 เป็นความผิดที่ไม่อาจยอมความได้ ไม่สามารถ
ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาทได้ แต่ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยบัญญัติให้คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
สามารถท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ นักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายก็สามารถเลือกใช้วิธีกา รไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้รับการเยียวยาตามความประสงค์ของตนก่อนที่จะเดินทาง
กลับประเทศ แต่ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมิได้มีการบังคับใช้ ดังนั้นจึงควรแก้ไขให้
ข้อก าหนดที่บังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบันคือข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย เป็น
ข้อก าหนดที่สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้กับทุกคดีอย่างเหมาะสม  
 นอกจากการแก้ไขข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ผู้เขียนเห็นว่าวิธีการ
ประชุมทางจอภาพ (Video Conference) อาจน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวได้  
 วิธีการประชุมทางจอภาพนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ว่า ศาลยุติธรรมจะต้องอ านวยความ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพมาปรับใช้กับระบบงานคดีของศาล โดยใช้วิธีการประชุมทางจอภาพในการสืบพยานที่ไม่
สามารถมาศาลได้ เช่นพยานที่เป็นชาวต่างชาติ หรือใช้ในการสืบพยานบุคคลประกอบวัตถุพยานที่ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ 88 
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2556 ส านักงานศาลยุติธรรมร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดโครงการห้องสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากนโยบายการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยท าการถ่ายทอดภาพและเสียงในการสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ
ไปยังศาลในภูมิภาคและให้พยานพูดคุยโดยตรงกับผู้พิพากษาผ่านทางจอภาพ ท าให้นักท่องเที่ยว
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม89 
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งของส่วนคดีนักท่องเที่ยว ที่มี
จุดประสงค์หลักให้นักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและรวดเร็ว แต่กรณีที่
                                                           

 88 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 120/4 
      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230/1 

89 “ห้องสืบพยานสุวรรณภูมิ มิติใหม่กระบวนการยุติธรรม,” มติชน (24 กันยายน 2556)  
ค้นวันที่ 25 สิงหาคม 2557 จากhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php? 
newsid=1379998807 
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จะต้องมีการไกล่เกลี่ยหลายครั้งอาจท าให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางกลับประเทศเสียก่อนที่จะท าการ
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ ดังนั้นหากน าวิธีการประชุมทางจอภาพที่ศาลใช้เพ่ือการสืบพยานมาใช้กับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในส่วนคดีนักท่องเที่ยวด้วย จะเป็นวิธีการหนึ่งที่รองรับและสนับสนุนนโยบาย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องของส่วนคดีนักท่องเที่ยว ท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จและท าให้นักท่องเที่ยวซึ่งตกเป็นผู้เสียหายมีโอกาสได้รับการเยียวยามากขึ้น อีกทั้ง
การใช้วิธีการประชุมทางจอภาพกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องยังท าได้ง่ายกว่าการสืบพยาน 
เพราะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนก่อนฟ้องนั้นประสงค์ให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจาเพ่ือหาทางออก
ร่วมกัน จึงไม่มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ เคร่งครัดดังเช่นการสืบพยาน และยังเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยเป็นสากลออกสู่สายตาของนานาประเทศ 
 นอกจากปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการแล้ว ความไม่ชัดเจนในนิยาม
ความหมายของค าว่านักท่องเที่ยวก็ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน
ฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวเช่นกัน  
 ศาลอันเป็นที่ตั้งของส่วนคดีนักท่องเที่ยวมีการออกประกาศและแนวปฏิบัติของส่วนคดี
นักท่องเที่ยว แต่มิได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่านักท่องเที่ยวตามความหมายของส่วนคดีนักท่องเที่ยว
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีเพียงแนวปฏิบัติของส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลแขวงดุสิตที่ให้ค าจ ากัดความของค า
ว่าคดีนักท่องเที่ยวไว้ว่า “คือคดแีพ่งที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี คดีผู้บริโภคท่ีมีนักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค และคดีอาญาที่มีนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา 
หรือจ าเลย” และให้ค าจ ากัดความค าว่านักท่องเที่ยวไว้ว่า “คือบุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นที่อยู่โดย
ปกติของตนไปยังท้องที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพ่ือ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่นการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง หรือการอ่ืน
ใด” 
 การที่มิได้ก าหนดไว้ให้ชัดเจนถึงความหมายของค าว่านักท่องเที่ยวของส่วนคดีนักท่องเที่ยว
อาจท าให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจว่านักท่องเที่ยวนั้นหมายความรวมถึงชาวไทยซึ่งไป
ท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวอันมิใช่ถิ่นที่อยู่ของตนด้วย เช่นนายองอาจเป็นชาวสงขลา ไปเที่ยวที่
พัทยา หากนายองอาจได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้ประกอบการขณะท่องเที่ยวที่พัทยา 
นายองอาจสามารถใช้บริการของส่วนคดีนักท่องเที่ยวประจ าศาลจังหวัดพัทยาเพ่ือด าเนินเรื่องฟ้องคดี
หรือเพ่ือท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีได้หรือไม่  
 ส่วนคดีนักท่องเที่ยวจัดตั้งขึ้นเพ่ือเปิดช่องทางพิเศษในการแก้ไขข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยว 
เช่นข้อจ ากัดในเรื่องภาษาและการสื่อสาร เรื่องระยะเวลาอันจ ากัดของนักท่องเที่ยว เป็นต้น เมื่อ
พิจารณาจากที่มาและวัตถุประสงค์ดังกล่าว ค าว่านักท่องเที่ยวจึงหมายความถึงชาวต่างชาติที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้นนายองอาจจึงไม่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
อีกท้ังความเสียหายของนายองอาจมิได้เกิดจากการกระท าของนักท่องเที่ยว กรณีดังกล่าวนายองอาจ
จึงไม่ใช่นักท่องเที่ยว และกรณีพิพาทของนายองอาจก็ไม่ใช่คดีนักท่องเที่ยว จึงไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
 ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนและเพ่ือความสะดวกของส่วนคดีนักท่องเที่ยวในการด าเนินนโยบาย
อ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง 



76 
 

ส่วนคดีนักท่องเที่ยวควรก าหนดให้ชัดเจนถึงความหมายของค าว่านักท่องเที่ยวตามนโยบายของศาล
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว  
 
4.3  ปัญหาข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องไม่มีสภาพบังคับทาง   
      กฎหมาย 
  
 เมื่อกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีสิ้นสุดลง กรณีที่คู่ความสามารถตกลงกันได้ คู่ความ
หรือผู้ไกล่เกลี่ยจะจัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งระบุถึงข้อตกลงต่างๆ ที่คู่ความมี
ต่อกัน ข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันคู่ความทั้งสองฝ่าย กล่าวคือหากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงคู่ความอีกฝ่ายสามารถฟ้องคดีต่อศาลตามมูลหนี้แห่งสัญญาประนีประนอมยอม
ความได้  
 แต่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2550 มาตรา 61/2 วรรค 7 เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยอ าเภอ วางหลักไว้ว่า คดีแพ่งที่
พิพาทเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาทหรือมากกว่า
นั้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ที่ได้รับการไกล่เกลี่ยโดยคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ประนีประนอม
ข้อพิพาทประจ าอ าเภอ เมื่อการไกล่เกลี่ยส าเร็จคณะบุคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะต้องจัดให้มีการท า
สัญญาประนีประนอมยอมความ กรณีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความ คู่ความอีกฝ่ายสามารถยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการ ขอให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาล
เพ่ือให้ออกค าบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ โดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีกันอีก ท าให้
คู่ความได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที  
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะผู้ไกล่เกลี่ยประจ าอ าเภอนั้นเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนมีการฟ้อง
คดี โดยหลักแล้วหากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่ความอีกฝ่ายจะต้องฟ้องคดีต่อศาล
ตามมูลหนี้แห่งสัญญาประนีประนอมยอมความ ไม่สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลบังคับตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความได้ทันที ดังนั้นบทบัญญัติมาตรา 61/2 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 จึงเป็นการบัญญัติยกเว้นหลัก
กฎหมาย อาจเป็นเพราะว่ากฎหมายเห็นว่าการไกล่เกลี่ยของอ าเภอนั้นเป็นการไกล่เกลี่ยที่มีการวาง
ระบบและขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยก็เป็นบุคคลที่นายอ าเภอคัดเลือกมาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด ดังนั้นข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยย่อมเป็นข้อตกลงที่มี
ความเป็นธรรมกับคู่ความทั้งสองฝ่าย เกิดจากกระบวนการที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน จึงยกเว้นให้
คู่ความสามารถยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการเพ่ือพนักงานอัยการจะได้ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ออกค า
บังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีอีก 
 การยกเว้นหลักกฎหมายดังกล่าวจะท าให้ผู้ เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว 
วัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีนั้นคือต้องการให้คู่ความสามารถตกลงกันได้ แต่ที่
ส าคัญยิ่งกว่าคือผู้เสียหายจะต้องได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงอย่างรวดเร็ว การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนฟ้องคดีเกิดขึ้นเพ่ือเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เพ่ือช่วยลดคดีที่จะเข้าสู่ศาลยุติธรรม 
และวัตถุประสงค์ส าคัญคือการที่ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นส่วนคดีนักท่องเที่ยวจึง
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ผลักดันให้เกิดการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวเพ่ือที่นักท่องท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายจะ
ได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที แต่ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรื อตามบันทึก
ข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องของส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นยังไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
ให้คู่ความสามารถยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือบันทึกข้อตกลง
นั้นได้ กล่าวคือหากผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงผู้เสียหายจะต้องฟ้องคดีอีกครั้ง 
 การด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยตลอดจนการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยของส่วนคดี
นักท่องเที่ยวนั้น ด าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และจะจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานที่
ที่เหมาะสมโดยมีผู้ประนีประนอมประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยท าหน้าที่ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ดังนั้นการไกล่
เกลี่ยคดีนักท่องเที่ยวของส่วนงานคดีนักท่องเที่ยวจึงเป็นการด าเนินกระบวนการที่ได้มาตรฐาน กรณีคู่
ความสามารถตกลงกันได้ผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมประจ าศาลหรือเจ้าหน้าที่จะจัดให้คู่ความท า
สัญญาประนีประนอมยอมความหรือบันทึกข้อตกลง ดังนั้นข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความหรือบันทึกข้อตกลงจึงเป็นข้อตกลงที่เกิดจากกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน 
เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ .ศ.2554 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
บทบัญญัติเรื่องการไกล่เกลี่ยในอ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ทั้งเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยก็ดี หรือเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่
เกลี่ยก็ดีข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม
กว่า ทั้งในเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยและเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย ดังนั้นข้อตกลงที่เกิดจากการ
ไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอมประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยก็ควรที่จะมีสภาพบังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกับ
ข้อตกลงที่เกิดจากการไกล่เกลี่ยโดยคณะผู้ประนีประนอมประจ าอ าเภอ  
 ศาลยุติธรรมมีนโยบายจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยว และส่วนคดีนักท่องเที่ยวก็มีนโยบายการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหาย
ได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินทางกลับประเทศ ดังนั้นหากส่วนคดีนักท่องเที่ยวด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องจนประสบความส าเร็จมีการจัดให้คู่ความท าบันทึกข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว 
ภายหลังนักท่องเที่ยวที่ เป็นผู้ เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ผู้เสียหายจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาล และคดีนักท่องเที่ยวก็จะกลับเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่านโยบายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องของ
ส่วนคดีนักท่องเที่ยวแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลย  
 ดังนั้นหากข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลงหรือตามสัญญาประนีประนอมยอมความในการไกล่
เกลี่ยก่อนฟ้องที่มีผู้ประนีประนอมประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยมีสภาพบังคับทางกฎหมาย 
กล่าวคือผู้ เสียหายสามารถยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือออกค าบังคับตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้นได้เลยโดยไม่ต้องฟ้องคดีอีก จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักท่องเที่ยวที่
เป็นผู้เสียหาย และจะยังเป็นการรองรับนโยบายการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวของศาลยุติธรรมอีก
ด้วย ซึ่งหากข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโดยผู้ประนีประนอมประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยมีสภาพ
บังคับทางกฎหมายนอกจากจะเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการลดคดี
ที่จะเข้าสู้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได้อย่างแท้จริง  
 



 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
  
 ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งธรรมชาติ และแหล่ง
ชุมชน อีกทั้งยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นต้น จากภาคเหนือจด
ภาคใต้ ภาคตะวันออกจดภาคตะวันตก มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่
สวยงามมีเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย โดยกลุ่มสถิติและ
เศรษฐกิจกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีรายงานจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พ.ศ.2555 จ านวนทั้งหมด 19,918,437 คนและเพ่ิมขึ้นในปี 
พ.ศ.2556 เป็นจ านวน 24,137,568 คน ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ในทุกภาคส่วนของระบบ
เศรษฐกิจไทย 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุม
โลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยว ท าให้
อาชญากรใช้โอกาสดังกล่าวเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรม เอารัดเอาเปรียบ หลอกลวง
นักท่องเที่ยวโดยใช้วิธีการต่างๆ ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เสียหายที่เกิดจากการกระท าของผู้ประกอบการ โดยนักท่องเที่ยวบางรายถูกเรียกเก็บค่าที่พักโดยไม่
เป็นธรรม เช่นถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่างๆหลังจากการเข้าพักในราคาที่สูงเกินความ
เป็นจริงหรือมิได้มีการตกลงกันมาก่อน ตลอดจนทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสูญหายภายในที่พัก แต่
เจ้าของที่พักไม่รับผิดชอบโดยอ้างข้อตกลงอันไม่เป็นธรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิด หรือกรณีความ
เสียหายที่นักท่องเที่ยวถูกเรียกเก็บค่าใช้บริการด้านการขนส่งที่ไม่เป็นธรรม เช่นค่าโดยสารหรือค่าเช่า
ยานพาหนะต่างๆ และความเสียหายอันเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มี
คุณภาพไม่เหมาะสมกับราคา เช่นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามการโฆษณา 
เป็นต้น หรือความเสียหานทางอาญาอันเกิดกับเนื้อตัวร่างกายของนักท่องเที่ยว เช่นนักท่องเที่ยวถูก
ข่มขืนกระท าช าเรา ถูกลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ หรือถูกท าร้ายร่างกาย ซึ่งเราจะพบเห็น
ภาพเหตุการณ์ความเสียหายเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งผ่านทางสื่อต่างๆ 
 ความเสียหายเหล่านี้เกิดเป็นข้อพิพาท อันกลายเป็นคดีเข้าสู่ศาล เนื่องจากคดีเหล่านี้เป็นคดี
ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่ความจึงเรียกว่า “คดีนักท่องเที่ยว” ดังที่ส่วนหรือกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวศาล
แขวงดุสิตได้ให้ค านิยามเอาไว้ ซึ่งคดีนักท่องเที่ยวเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษอันเกิดจากข้อจ ากัดของ
นักท่องเที่ยว เช่นข้อจ ากัดเรื่องของระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวจะพ านักอยู่ในประเทศไทย หรือข้อจ ากัด
ในเรื่องของการสื่อสารเป็นต้น การด าเนินกระบวนการทางศาลในคดีแต่ละเรื่องนั้นต้องใช้เวลา
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พอสมควร บางคดีใช้เวลาในการด าเนินคดีหลายเดือน หรือบางคดีหลายปีกว่าคดีจะเสร็จไปจากศาล 
แต่นักท่องเที่ยวเข้ามาพ านักในประเทศไทยเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น จึงไม่อาจรอการด าเนิน
กระบวนการทางศาลได้  และข้อจ ากัดในเรื่องการสื่อสารนั้นถือว่าเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่ส่งผลให้การด าเนินคดีนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยากล าบาก เพราะตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามี
นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวจึงใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ยิ่ง
นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้ว ยิ่งท าให้ยากต่อการสื่อสารท าความเข้าใจ 
 จากที่ผู้เขียนได้ท าการสัมภาษณ์ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
จึงสรุปได้ว่า คดีนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์พิพาทเพียงเล็กน้อย จึงใช้วิธีด าเนิน
กระบวนการทางศาลเช่นเดียวกับคดีมโนสาเร่ ดังนี้ 
 1. การฟ้องคดีมโนสาเร่จะต้องเสียค่าขึ้นศาลไม่เกิน 1,000 บาท แต่ค่าธรรมเนียมส่วนอ่ืนๆ ก็
ยังคงต้องเสียเหมือนคดีแพ่งทั่วไป  
 2. โจทก์สามารถยื่นฟ้องต่อศาลเป็นหนังสือ หรือโจทก์จะไม่ท าค าฟ้องเป็นหนังสือแต่มาแถลง
ต่อศาลด้วยวาจาก็ได้เช่นกัน ซึ่งหากเป็นกรณีที่โจทก์แถลงฟ้องด้วยวาจาจะต้องมีการจดรายงานไว้
ด้วยว่าโจทก์ฟ้องด้วยวาจาไว้อย่างไรบ้าง 
 3. หลังจากที่ศาลรับฟ้องแล้วศาลจะก าหนดวันนัดพิจารณาโดยออกหมายเรียกให้จ าเลยมา
ศาลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และให้สืบพยานในนัดพิจารณาและโจทก์จะต้องมาศาลในวันนัด
ด้วย ซึ่งการไกลเกลี่ยในระยะนี้เป็นการไกล่เกลี่ยหลังจากที่โจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแล้ว 
 4. ในวันนัดพิจารณาเมื่อโจทก์กับจ าเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลท าการไกล่เกลี่ยก่อน หาก
โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ศาลจะถือว่าโจทก์ไม่
ประสงค์จะด าเนินคดอีกต่อไปและให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
 ส่วนการด าเนินคดีอาญาในคดีที่มีนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหายนั้น มีหลักว่าการพิจารณาและ
สืบพยานจะต้องกระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย โดยศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟังแล้ว
ถามจ าเลยว่ากระท าความผิดจริงหรือไม่ แล้วจดค าให้การของจ าเลยเอาไว้ กรณีจ าเลยให้การรับ
สารภาพในชั้นพิจารณาศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานต่อไปก็ได้ แต่ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพใน
คดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างต่ าตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปหรือโทษสถานหนักกว่านี้ โจทก์จะต้องสืบพยานจนกว่า
ศาลจะพอใจว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษจ าเลยได้ แต่หากจ าเลยให้การ
ปฏิเสธ ศาลจะด าเนินการสืบพยานโจทก์และพยานจ าเลยต่อไป 
 เห็นได้ว่าขึ้นตอนการด าเนินคดีนักท่องเที่ยวในชั้นศาลใช้วิธีการเดียวกันกับการด าเนินคดีแพ่ง
และคดีอาญาทั่วไป การใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในการด าเนินคดีนักท่องเที่ยว จ าต้อง
อาศัยระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการต่างๆ นานพอสมควร การด าเนินกระบวนการในชั้นศาลจึง
ไม่อาจเป็นวิถีทางที่เหมาะสมแก่การอ านวยความยุติธรรมแก่นักท่องเที่ยว  
 ผู้เขียนมีความเห็นว่าคดีนักท่องเที่ยวเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษอันเกิดจากข้อจ ากัดต่างๆของ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลา และไม่มีคดีประเภทใดที่มีข้อจ ากัด
เช่นเดียวกับคดีนักท่องเที่ยว เพราะคดีโดยทั่วไปจะมีคู่ความเป็นชาวไทยทั้งสองฝ่าย หรือเป็นคดีที่มี
ชาวต่างชาติเป็นคู่ความ ซึ่งชาวต่างชาติเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้พ านักในประเทศไทยเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร เช่นกรณีพ านักอยู่ในประเทศไทยเพ่ือประกอบอาชีพครูหรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
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ในสถานศึกษา กรณีศึกษาในสถานศึกษา กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน กรณีเป็นครอบครัวของผู้มี
สัญชาติไทย หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในประเทศไทยดัง
เหตุผลที่กล่าวมานี้จะได้รับอนุญาตให้พ านักในประเทศไทยครั้งละไม่เกิน 1 ปี  
 ดังนั้นวิธีการระงับข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยวโดยการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาล
ยุติธรรมจึงไม่ใช่วิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นการน ากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก โดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาใช้น่าจะเป็นวิธีที่สามารถตอบโจทก์เรื่อง
ข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยวได้ดีกว่า เพราะหากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องประสบความส าเร็จ ข้อ
พิพาทจะระงับลงก่อนที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนักท่องเที่ยวเป็น
ผู้เสียหาย นักท่องเที่ยวจะได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที เช่นกรณีศึกษาคดีนักท่องเที่ยวที่มีการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดพัทยา ค าร้องที่ 2 ใน
วิทยานิพนธ์นี้ คดีเรือชนกันที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิต การไกล่
เกลี่ยก่อนฟ้องคดีดังกล่าวประสบความส าเร็จทายาทของนักท่องเที่ยวผู้ตายได้รับการเยียวยาความ
เสียหายถัดจากวันไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพียงหนึ่งวัน ซึ่งผู้ร้องได้รับการเยียวยาตามจ านวนที่ผู้ร้องพึง
พอใจโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินคดีในชั้นศาลอีก  
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) สามารถท าได้หลายช่วงเวลา ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงการ
ไกล่เกลี่ยซึ่งด าเนินการโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส านักงานศาลยุติธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งเป็นการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2 ระยะดังนี้ 
 1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี เป็นกรณีที่คู่ความขอความช่วยเหลือจากศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ในการด าเนินการเชิญคู่ความอีกฝ่าย และจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยมีผู้ไกล่
เกลี่ยหรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ประนีประนอมท าหน้าที่เป็นคนกลางประสานให้คู่ความมีข้อตกลงร่วมกัน 
ระงับข้อพิพาทโดยไม่จ าต้องฟ้องคดีต่อศาล 
 2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังจากฟ้องคดีแล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทก่อนวันนัด โดยศาลจะสอบถามความสมัครใจของคู่ความ และจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หรือคู่ความอาจร้องขอต่อศาลให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้ และการไกล่เกลี่ยอีกระยะคือการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทหลังวันนัดหรือระหว่างการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาล เมื่อศาล
เห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและคู่ความอีกฝ่ายเห็นด้วย ให้ศาลจัดให้มีการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทเช่นกัน  
 ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและหลังจากที่ฟ้องคดีแล้วนั้นมีความแตกต่างกล่าวคือ 
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีซึ่งด าเนินการโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีผู้ไกล่เกลี่ยประจ า
ศูนย์ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่คู่ความ หากการไกล่เกลี่ยประสบความส าเร็จ ทางศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทจะจัดการให้คู่ความท าสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งสัญญานี้จะใช้บังคับตามหลัก
สัญญาต่างตอบแทนทั่วไป โดยต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลง คู่ความอีกฝ่ายจะต้องฟ้องต่อศาลบังคับให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความโดยฟ้องร้องตามมูลหนี้ในสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น แต่ในการ
ไกล่เกลี่ยหลังฟ้องคดีแล้วนั้น ผู้พิพากษาอาจท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเองหรือมีค าสั่งให้ศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ าศาลด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนก็ได้ เมื่อการไกล่เกลี่ยประสบ
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ความส าเร็จ จึงจัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อศาลมีค าพิพากษาตามยอมแล้วจึง
เกิดผลบังคับให้คู่ความต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามค าพิพากษา หากคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม คู่ความอีกฝ่ายมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลให้บังคับคดีกับคู่ความฝ่ายที่ผิด
สัญญาได้ทันที ไม่จ าต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลอีก  
 เพ่ือลดความเสี่ยงมิให้นักท่องเที่ยวต้องเข้าสู่กระบวนการด าเนินคดีอันยืดยาวในชั้นศาล 
วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะคดีนักท่องเที่ยว และสามารถแก้ปัญหาข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาของนักท่องเที่ยวได้ดีที่สุด 
 เนื่องจากคดีนักท่องเที่ยวเป็นคดีท่ีมีลักษณะพิเศษ อันเกิดจากข้อจ ากัดต่างๆของนักท่องเที่ยว
และยากต่อการด าเนินคดี ท าให้ศาลยุติธรรมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงออกนโยบายเปิดส่วนคดี
นักท่องเที่ยว (Tourist Protection Section) ในศาลยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ได้มีการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวขึ้นแล้ว
ใน 4 ศาลได้แก่ ศาลจังหวัดพัทยา ศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงดุสิต ตามล าดับ 
ซึ่งเป็นการจัดช่องทางพิเศษเพ่ือที่จะอ านวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว การท างานของส่วนคดี
นักท่องเที่ยวนั้นเป็นการบริหารจัดการคดีที่มีลักษณะพิเศษ ไม่ใช่เป็นการใช้กฎหมายพิเศษหรือ
แตกต่างกับคดีทั่วไป โดยภารกิจของส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวในการด าเนินคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว กล่าวคือเป็นการอ านวยความยุติธรร มแก่
นักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับภูมิล าเนา ดังนั้น
ส่วนคดีนักท่องเที่ยวจึงน าวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง มาใช้
เพ่ือระงับข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว กล่าวคือเมื่อนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะฟ้องคดี ก่อนที่
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดท าค าฟ้องให้แก่นักท่องเที่ยวนั้น ศาลได้วางแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ต้อง
จัดการอย่างใดๆเพ่ือให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเสียก่อน เมื่อผู้ร้องประสงค์จะท าการไกล่เกลี่ย
เจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อผู้ถูกร้องโดยเร็วที่สุด เพ่ือนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวันรุ่งขึ้นที่ศาลเปิดท าการ
หรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ ยกตัวอย่างเช่นส่วนคดีนักท่องเที่ยวศาลจังหวัดพัทยา มีขั้นตอนในการ
ด าเนินไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยว ดังนี้ 
 1. เมื่อผู้ร้องเดินทางมาถึงส่วนคดีนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่นิติกรและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
จะสอบถามรายละเอียดข้อพิพาทที่เกิดข้ึน ท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 2. หากได้ความว่ามีและทราบตัวคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะรีบท าการติดต่อคู่กรณีทุกทางเท่าที่จะ
สามารถท าได้ เช่น โทรศัพท์ถึงคู่ความผู้ถูกร้อง หรือส่งหนังสือเชิญ เป็นต้น พร้อมแจ้งวันเวลานัดไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่ความทราบ 
 3. หากผู้ร้องและผู้ถูกร้องสามารถมาศาลได้ตามวันนัด ส่วนคดีนักท่องเที่ยวจะจัดการให้
คู่ความใช้บริการของส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งจะมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นเวรปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงเช้า 3 คน และผลัดเปลี่ยนในช่วงบ่ายอีก 3 คน  
 4. จากนั้นเจ้าหน้าที่จัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีคู่ความเป็น
นักท่องเที่ยว ระหว่างการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยจะมีล่ามคอยช่วยเหลือเบื้องต้นในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท 
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 5. เมื่อการไกล่เกลี่ยสิ้นสุด และคู่ความสามารถตกลงกันได้จะมีการท าเป็นบันทึกการไกล่
เกลี่ยหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งผูกพันให้คู่ความต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามบันทึกนั้นต่อไป  
 ซึ่งการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้น ผู้เขียนเห็นว่ายังมีปัญหาอยู่ 3 
ประการ ดังนี้ 
 1. ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยว  
 เนื่องจากการก าหนดคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวนั้นเป็นไปตามข้อก าหนด
ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยคดี
โดยทั่วไป ในหมวดที่ 7 ส่วนที่ 1 เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยนั้น ข้อที่ 
51 ได้ก าหนดถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไว้ทั้งหมด 12 
ประการ ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ส าหรับคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีส่วนใหญ่ซึ่ง
มีคู่ความเป็นชาวไทย แต่ส าหรับคดีนักท่องเที่ยวตลอดจนคดีที่มีคู่ความเป็นชาวต่างชาติ ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของผู้ไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องส าคัญมาก แต่ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกายังมิได้มี
การก าหนดถึงคุณสมบัติเรื่องทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้ไกล่เกลี่ยไว้อย่างชัดเจน แม้จะมี
ล่ามท าหน้าที่แปลระหว่างการไกล่เกลี่ยแต่ประสิทธิภาพและความเข้าใจระหว่างคู่ความกับผู้ไกล่เกลี่ย
ไม่อาจถูกต้องและชัดเจนเสมือนผู้ไกล่เกลี่ยสื่อสารกับคู่ความที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติด้วย
ตนเอง ล่ามแปลความได้เฉพาะถ้อยค าแต่ไม่อาจสื่อถึงความปรารถนาดีที่แฝงอยู่ในค าพูดของผู้ไกล่
เกลี่ยได้ ผลส าเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส่วนส าคัญเกิดจากผู้ไกล่เกลี่ย ความเคารพ ความเชื่อมั่น 
ความไว้วางใจ ที่คู่ความมีต่อผู้ไกล่เกลี่ยล้วนมีส่วนท าให้การไกล่เกลี่ยประสบความส าเร็จ ดังนั้นหากผู้
ไกล่เกลี่ยมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศที่ดี จะท าให้การไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวหรือคดีที่มี
คู่ความเป็นชาวต่างชาติมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จมากข้ึน 
 2. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยว  
 การด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวนั้นเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ .ศ.2554 หมวดที่ 2 เรื่องการด าเนินการให้มี
การไกล่เกลี่ย และหมวดที่ 4 ส่วนที่ 4 เรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ย 
 โดยหมวดที่ 2 ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ว่าด้วยเรื่องการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย มีหลักการ
ส าคัญว่าการไกล่เกลี่ยนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อศาลเห็นสมควรให้ท าการไกล่เกลี่ยหรือเมื่อคู่ความฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและคู่ความฝ่ายอ่ืนยินยอม หากคู่ความประสงค์จะท าการไกล่เกลี่ยคู่ความสามารถ
แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาลหรือหากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคู่ความสามารถ
แถลงต่อศาลเพ่ือให้ศาลจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ หากเป็นการแถลงต่อศาลระหว่างการ
พิจารณา ศาลอาจท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยเองหรือมอบหมายให้ผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมประจ าศูนย์
ไกลเกลี่ยเป็นผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้  
 ส่วนขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหมวดที่ 4 ส่วนที่ 4 ในข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นกรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอม และให้น า
ข้อก าหนดดังกล่าวมาบังคับใช้กับการไกล่เกลี่ยข้อพาทโดยผู้พิพากษาโดยอนุโลม ตามข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา พ.ศ.2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 11 วรรคที่ 2  ซึ่งข้อก าหนดเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทนี้ได้วางภาพรวมของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตั้งแต่การประสานงานระหว่างผู้ไกล่
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เกลี่ยกับศาล การก าหนดขั้นตอนการไกล่เกลี่ยโดยผู้ไกล่เกลี่ย หน้าที่ของคู่ความในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท  เวลาและสถานที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และวิธีการด าเนินการเมื่อการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง 
 ซึ่งข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาทั้งในเรื่องการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยก็ดีหรือเรื่อง
กระบวนการไกล่เกลี่ยก็ดี เป็นการกล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการไกล่เกลี่ยคดีแต่ละเรื่อง ขั้นตอนต่างๆตั้งแต่
เริ่มท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตลอดจนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเสร็จสิ้น ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือใช้กับคดี
ทั่วไปที่มีคู่ความเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ แต่ข้อก าหนดดังกล่าวมิได้วางหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลา
ในการด าเนินกระบวนการต่างๆเอาไว้ ซึ่งเมื่อน าข้อก าหนดมาปรับใช้กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน
ฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวอันเป็นคดีที่มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลา ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาจึงยัง
ไม่สมบูรณ์พอที่จะใช้แก้ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวได้  
 3. ปัญหาข้อตกลงไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย  
 สัญญาประนีประนอมยอมความที่เกิดจากผลส าเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้องหรือ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างการพิจารณาคดีนั้น มีผลท าให้คู่ความฝ่ายที่เสียหายจากการไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาของอีกฝา่ยมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลให้บังคับคู่สัญญาอีกฝ่ายโดยไม่ต้องน าคดีขึ้นฟ้องร้องต่อ
ศาลอีก เช่นคู่สัญญานั้นอาจถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพ่ือน ามาขายทอดตลาดช าระหนี้แก่ผู้เสียหาย 
หรือบังคับให้ต้องกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดหรืองดเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นต้น 
 ส่วนสัญญาประนีประนอมยอมความที่เกิดจากผลส าเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง
คดีนั้น ถ้าปรากฏว่าหลังจากท าสัญญาคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา ฝ่ายที่เสียหาย
จะต้องน าสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือบังคับให้คู่สัญญาปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความอีกครั้ง แม้จะเป็นการฟ้องร้องกันตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความแต่อย่างไรก็ตามการด าเนินคดีก็ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักซึ่งจ าต้องใช้เวลา
ในการด าเนินกระบวนการต่างๆนานพอสมควร หากเป็นเช่นนี้การพยายามแก้ปัญหาเรื่องระยะเวลา
ในการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์เลย เพราะถึงอย่างไรหาก
คู่ความไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คดีนักท่องเที่ยวก็ต้องกลับเข้าสู่การด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอยู่ดี  
  
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ .ศ.2554 กรณีศึกษาคดี
นักท่องเที่ยวที่เคยมีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตลอดจนความคิดเห็นและข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน 
คู่ความและผู้เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
การด าเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้นยังไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ได้อันเนื่องมาจากปัญหา 3 ประการได้แก่ ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี
นักท่องเที่ยว ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วน
คดีนักท่องเที่ยว และปัญหาการไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายของข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทก่อนฟ้อง ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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 5.2.1 คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยว  
 เนื่องจากการก าหนดคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวนั้นมิได้มีการก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ แต่ให้น าข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 หมวดที่ 7 ส่วนที่ 
1 ข้อที่ 51 มาใช้ ซึ่งเป็นข้อก าหนดเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 51 ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 1.  มีอายุไม่ต่ ากว่า สามสิบปีบริบูรณ์ 
 2.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการท างานมาไม่น้อย
กว่าห้าปีหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยไม่
น้อยกว่าสิบปี 
 3.  เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่ส านักงานศาลยุติธรรมจัดหรือ
รับรอง 
 4.  มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยในศาลหรือส านักระงับข้อพิพาท ส านักงาน
ศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่าสิบคดี 
 5.  เป็นผู้มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจ าศาล 
 6.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 7.  ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระท ากิจการอันใดอันอาจกระทบกระเทือนถึง
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจ าศาลหรืออาจเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์ศาลยุติธรรม 
 8.  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 9.  ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 10. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดโดยได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 11. ไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม 
 12. ไม่เป็นผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยวนั้นแม้จะมีล่ามช่วยแปลระหว่างการด าเนินการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท แต่ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องรู้และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ได้ในระดับข้ันพื้นฐานถึงระดับเชี่ยวชาญ แต่ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ประนีประนอมทั้ง 12 ข้อมิได้มีการก าหนดถึงทักษะด้านภาษาต่างประเทศของ
ผู้ไกล่เกลี่ยไว้แต่อย่างใด ผู้เขียนเห็นควรเพิ่มเติมข้อก าหนดในข้อที่ 51 วงเล็บที่ 2 และวงเล็บที่ 3 ดังนี้
วงเล็บที่ 2 ก าหนดว่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการท างานไม่
น้อยกว่าห้าปีหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสาขาต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ย
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ไม่น้อยกว่าสิบปี ควรเพิ่มเติมเป็น. . . “และเป็นผู้มีความรู้มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับ
ดี กรณีที่จะต้องท าการไกล่เกลี่ยในคดีที่มีคู่ความเป็นชาวต่างชาติ” 
 และวงเล็บที่ 3 ก าหนดว่า เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่
ส านักงานศาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง ควรเพิ่มเติมเปน็. . . “และเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่
เกลี่ยคดีแก่ชาวต่างชาติที่ส านักงานศาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง กรณีที่จะต้องท าการไกล่เกลี่ยในคดีที่มี
คู่ความเป็นชาวต่างชาติ” โดยส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
  
 5.2.2 ระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวพ านักในประเทศไทยเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อเกิดเหตุพิพาทขึ้นจึงท าให้มี
ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมแก่นักนักท่องเที่ยว วิธีการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกโดยการไกล่เกลี่ยก่อนมีการฟ้องคดีจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้อ านวยความ
ยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีนั้นมิได้มีการ
บัญญัติไว้โดยเฉพาะ แต่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ .ศ.2554 
ซึ่งก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 เรื่องการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย และหมวดที่ 4 ส่วนที่ 4 เรื่อง
กระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งได้ก าหนดไว้อย่างครอบคลุมและค่อนข้างสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ดีข้อก าหนด
ทั้งเรื่องการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยและเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยเมื่อต้องน ามาบังคับใช้กับการ
ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคดีที่มีข้อจ ากัด
ในเรื่องของระยะเวลา จึงท าให้การด าเนินการและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดี
นักท่องเที่ยวยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ผู้เขียนจึงเห็นควรเพิ่มเติมข้อก าหนดในเรื่องของการด าเนินการให้
ให้มีการไกล่เกลี่ยและกระบวนการไกล่เกลี่ย ดังนี้ 
 หมวดที่ 2 เรื่องการด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย ข้อ 7 ก าหนดว่า ในการด าเนินการให้มีการ
ไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาลอาจเชิญชวนให้ค าแนะน าแก่คู่ความ ทนายความหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการไกล่เกลี่ย การด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยและวิธีการร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ย ตลอดจนข้อมูล
อ่ืนใดอันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังกล่าว 
 เพ่ือประโยชน์ในการจัดให้มีการไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจประกาศก าหนด
ลักษณะ หรือประเภทของคดีที่ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาลด าเนินการเชิญชวนคู่ความให้เข้าร่วมการ
ไกล่เกลี่ย ทั้งนี้การก าหนดลักษณะหรือประเภทคดีดังกล่าวไม่เป็นการจ ากัดลักษณะหรือประเภทของ
คดีอ่ืนที่อาจด าเนินการไกล่เกลี่ยได้  
 และให้เพ่ิมเติมต่อไปว่า. . . “กรณีมีคดีนักท่องเที่ยวขึ้นสู่ศาลให้เริ่มด้วยการนัดไกล่เกลี่ยทุก
คดีท่ีสามารถท าการไกล่เกลี่ยได้ตามกฎหมาย”  
 และในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 4 เรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อ 28 ก าหนดว่า การไกล่เกลี่ยจะท า
ด้วยวิธีใด ณ วันเวลาและสถานที่ใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ศาลนั้นก าหนดโดยต้อง
แจ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ และให้เพ่ิมเติมต่อไปว่า. . . “ในกรณีคดีนักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งให้คู่ความ
ทราบถึงการไกล่เกลี่ยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้นับแต่เวลาทราบเรื่อง” 
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 และควรมีการก าหนดไว้ในประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติของส่วนงานคดีนักท่องเที่ยว โดย
ก าหนดให้น าวิธีการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) มาใช้กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน
ฟ้องหรือเพ่ือการอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อการด าเนินกระบวนการต่างๆในคดีนักท่องเที่ยว  
 และประการสุดท้ายผู้เขียนเห็นสมควรให้ทุกส่วนคดีนักท่องเที่ยวก าหนดค าจ ากัดความของ
ค าว่า “นักท่องเที่ยว” ตามความหมายของส่วนคดีนักท่องเที่ยวให้ชัดเจน เช่น “นักท่องเที่ยว 
หมายความถึง บุคคลผู้เดินทางจากที่อยู่ปกติของตนเข้ามาในประเทศไทยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน หรือการพักผ่อน ในลักษณะชั่วคราว และมิใช่เข้ามาเพ่ือการท างาน
โดยรับค่าจ้าง”  
 ทั้งนี้ เ พ่ือป้องกันความสับสนของประชาชน และเพ่ือเป็นการสะดวกต่อการด าเนิน
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องหรือการด าเนินกระบวนการต่างๆ  ในศาลส่วนคดี
นักท่องเที่ยว 
  
 5.2.3  การไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายของข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
                    ก่อนฟ้อง 
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวของส่วนคดีนักท่องเที่ยวนั้น ด าเนินการ
โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจ าศาลที่ส่วนคดีนักท่องเที่ยวตั้งอยู่ จึงเป็นกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยที่ได้มาตรฐาน จัดท าในสถานที่ท่ีเหมาะสม โดยมีผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ได้แก่ผู้
ประนีประนอมประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย หรือในบางกรณีผู้พิพากษาประจ าศาลเข้ามาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ดีข้อตกลงที่เกิดจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องไม่ว่าจะเป็นบันทึก
ข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ ไม่อาจก่อให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมายที่จะใช้บังคับ
แก่คู่ความฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ กล่าวคือหากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความคู่ความอีกฝ่ายจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้
ศาลด าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปซึ่งเป็นหลักทั่วไปของสัญญาประนีประนอมยอมความที่ท ากัน
ก่อนมีการฟ้องคดี  
 แต่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2550 มาตรา 61/2 ว่าด้วยเรื่องการไกล่เกลี่ยในระดับอ าเภอ บัญญัติใจความว่า เมื่อมีข้อพิพาท
ทางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาทหรือ
มากกว่านั้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เกิดขึ้นและคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาในเขต
อ าเภอ และคู่ความตกลงยินยอมจะใช้วิธีการไกล่เกลี่ย ให้คู่ความแต่ละฝ่ายเลือกบุคคลจากบัญชี
รายชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะผู้ไกล่เกลี่ยฝ่ายละ 1 คน และให้นายอ าเภอ หรือพนักงานอัยการ
ประจ าจังหวัด หรือปลัดอ าเภอคนหนึ่งคนใดเป็นประธานการไกล่เกลี่ย 
 หากการไกล่เกลี่ยเป็นผลส าเร็จคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยต้องจัดให้มีการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความระหว่างคู่ พิพาท กรณีคู่ พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงาน
อัยการด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาล เพ่ือให้ศาลออกค าบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดย
ให้น ากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 



87 

 

 ดังนั้นข้อตกลงที่เกิดจากการไกล่เกลี่ยของคณะบุคคลตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 61/2 แม้จะเป็นสัญญประนีประนอม
ยอมความที่ท าขึ้นก่อนมีการฟ้องคดี แต่ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว
ก่อให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมายส่งผลให้คู่ความมีสิทธิยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการ เพ่ือให้พนักงาน
อัยการยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ออกค าบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยไม่ต้องฟ้อง
เป็นคดีอีกต่อไป 
 ผู้เขียนจึงเห็นควรให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นแนวทางในการก าหนดเพ่ิมเติมในส่วนของการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องซึ่งจัดท าโดยศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยควรเพ่ิมเติมข้อก าหนดของประธานศาล
ฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 หมวดที่ 4 ส่วนที่ 5 เรื่องการสิ้นสุดแห่งกระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อ
ที่ 36 ซึ่งก าหนดไว้ว่า เมื่อกระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง ให้ผู้ประนีประนอมรายงานผลของการไกล่
เกลี่ยให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไปโดยเร็ว ให้
เพ่ิมเติมต่อไปว่า. . . “ในกรณีเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโดยผู้ประนีประนอมประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย 
และผู้ประนีประนอมได้จัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้ถือเอาข้อตกลงตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่ความทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาให้คู่ความอีกฝ่ายยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ออกค าบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ”   
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ข้อกําหนดของประธานศาลฎกีา 
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  ทวิ  วรรคสาม  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ออกข้อกําหนดว่าด้วยการไกล่เกลี่ย  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า  “ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย  พ.ศ.  ๒๕๕๔”   
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดนี้  

ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในข้อกําหนดนี้  ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
“คดี”  หมายความว่า  กระบวนพิจารณานับตั้งแต่เสนอคําฟ้องต่อศาล  
“ผู้รับผิดชอบราชการศาล”  หมายความว่า  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลอุทธรณ์  ประธาน

ศาลอุทธรณ์ภาค  อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  ผู้ทําการแทน  หรือผู้ที่บุคคล
ดังกลา่วมอบหมายให้ดําเนินการตามข้อกําหนดนี้ 

“ผู้ประนีประนอม”  หมายความว่า  บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจดําเนินการไกล่เกลี่ย 
ตามข้อกําหนดนี้ 

“ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม”  หมายความว่า  ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
“คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกล่ียประจําศาล”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น

ตามหมวด  ๑๐   
“สํานักระงับข้อพิพาท”  หมายความว่า  สํานักระงับข้อพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม 
“ ผู้ อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้ อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลยุติธรรม   

หรือผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาลยุติธรรม 
“ ผู้อํานวยการสํานักระงับข้อพิพาท”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักระงับข้อพิพาท  

สํานักงานศาลยุติธรรม 
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“ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาล”  หมายความว่า  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจําศาลที่จัดตั้งขึ้น 
ตามหมวด  ๙   

“หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ผู้รับผิดชอบราชการศาล
มอบหมายให้รับผิดชอบงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาล 

“เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  ข้าราชการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการ 
หรือลูกจ้างที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลมอบหมายให้ปฏิบัติงานในศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาล   

ข้อ ๕ ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้รักษาการตามข้อกําหนดนี้ 
หมวด  ๒ 

การดําเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย 
 

 

ข้อ ๖ ในกรณีมีคดีขึ้นสู่ศาล  หากผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษา
เห็นสมควร  หรือเม่ือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและคู่ความฝ่ายอ่ืนตกลงให้มีการไกล่เกลี่ย   
ให้ดําเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยตามข้อกําหนดนี้ 

ข้อ ๗ ในการดําเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย  ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาลอาจเชิญชวนหรือให้
คําแนะนําแก่คู่ความ  ทนายความหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการไกล่เกลี่ย  การดําเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย  
และวิธีการร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ย  ตลอดจนข้อมูลอ่ืนใดอันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังกล่าว   

เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการไกล่เกลี่ย  ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจประกาศกําหนด
ลักษณะหรือประเภทของคดีที่ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาลดําเนินการเชิญชวนคู่ความให้เข้าร่วมการ 
ไกล่เกลี่ย  ทั้งนี้  การกําหนดลักษณะหรือประเภทคดีดังกล่าวไม่เป็นการจํากัดลักษณะหรือประเภท 
ของคดีอ่ืนที่อาจดําเนินการไกล่เกลี่ยได้   

ข้อ ๘ ในกรณีที่คู่ความประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ย  คู่ความอาจแจ้งความประสงค์ต่อศูนย์
ไกล่เกลี่ยประจําศาลหรือแถลงต่อองค์คณะผู้พิพากษาในระหว่างการพิจารณา 

ข้อ ๙ ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดแจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาล  ให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์ไกล่เกลี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการสอบถามความประสงค์ของคู่ความฝ่ายอ่ืน   
หากคู่ความทุกฝ่ายประสงค์จะให้มีการไกล่เกล่ีย  ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยรายงานให้องค์คณะ 
ผู้พิพากษาหรือผู้รับผิดชอบราชการศาลทราบ  ในกรณีนี้  ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยดําเนินการจัดให้มี
การไกล่เกลี่ยตามข้อกําหนดนี้  เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดแถลงขอให้มีการไกล่เกลี่ยต่อองค์คณะผู้พิพากษาในระหว่าง
การพิจารณา  ให้องค์คณะผู้พิพากษาสอบถามคู่ความฝ่ายอ่ืน  หากคู่ความทุกฝ่ายประสงค์จะให้มีการ 
ไกล่เกลี่ยและองค์คณะผู้พิพากษาเห็นสมควร  องค์คณะผู้พิพากษาอาจดําเนินการไกล่เกลี่ยเอง 
หรือมีคําส่ังให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาลดําเนินการจัดให้มีการไกล่เกลี่ยต่อไป  ทั้งนี้  องค์คณะผู้พิพากษา
อาจกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอ่ืนใดเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ 
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หมวด  ๓ 
การไกล่เกลี่ยโดยองค์คณะผู้พพิากษา 
 

 

ข้อ ๑๑ องค์คณะผู้พิพากษาอาจไกล่เกลี่ยด้วยตนเองหรือให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งหรือหลายคน 
ในองค์คณะดําเนินการไกล่เกลี่ยก็ได้   

ในการไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่ง  ให้นําความในหมวด  ๔  ส่วนที่  ๔  ถึงส่วนที่  ๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การแต่งตั้งผู้ประนีประนอม 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ต้องดําเนินการไกล่เกลี่ย  ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษา
อาจแต่ งตั้ ง ผู้ ประนี ประนอมเพื่ อช่ วย เหลือศาลในการ ไกล่ เกลี่ ยคดี เ รื่ อ ง ใด เรื่ อ งหนึ่ ง ก็ ไ ด้   
ให้ผู้ประนีประนอมที่ได้รับการแต่งตั้งดําเนินการไกล่เกลี่ยตามข้อกําหนดนี้ 

ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการหรือลูกจ้าง 
ของสํานักงานศาลยุติธรรมคนหนึ่งหรือหลายคนที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลจัดให้เป็นผู้ประนีประนอม 
เป็นการเฉพาะในศาลนั้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลกําหนด 

การแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการหรือลูกจ้างคนหนึ่งหรือหลายคน
ที่รับราชการในศาลอ่ืนให้เป็นผู้ประนีประนอมจะทําได้ต่อเม่ือได้รับความยินยอมจากผู้นั้นและได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบราชการศาลที่ผู้นั้นรับราชการอยู่ 

ข้อ ๑๔ ในการแต่งตั้งผู้ประนีประนอม  ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษา 
พึงคํานึงถึงความเหมาะสมของบุคคลนั้นและความพอใจของคู่ความเท่าที่จะพึงกระทําได้   

ข้อ ๑๕ นอกจากการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมตามข้อ  ๑๓  การแต่งตั้งบุคคลที่มิได้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประนีประนอมตามหมวด  ๗  จะทําได้ต่อเม่ือคู่ความที่จะต้องเข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ได้ให้ความยินยอมและตกลงที่จะรับผิดชอบค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของบุคคลเช่นว่านั้น  ถ้ามี 

ข้อ ๑๖ หากการดําเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยจะเป็นเหตุให้การพิจารณาคดีล่าช้าเกินสมควร  
ศาลอาจสั่งให้ดําเนินกระบวนพิจารณาไปพร้อมกับการไกล่เกลี่ยก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงประโยชน์ 
ของคู่ความทุกฝ่ายเป็นสําคัญ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย  ศาลอาจแต่งตั้งให้ศาลอ่ืนจัดให้มีการไกล่เกลี่ยแทนก็ได้  
ทั้งนี้  จะต้องได้รับความยินยอมจากศาลที่ได้รับการแต่งตั้ง 

กรณีคู่ความประสงค์จะให้ศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ให้คู่ความ 
ลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าผู้พิพากษาในศาลที่ได้รับแต่งตั้ง  และให้ 
ผู้พิพากษาในศาลนั้นลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความพร้อมบันทึกรายงานกระบวน
พิจารณา  แล้วส่งให้ศาลเดิมพิจารณาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

การจัดส่งเอกสารระหว่างศาล  อาจดําเนินการทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนก็ได้   
ทั้งนี้  เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดส่งเอกสารทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่กระบวนการไกล่เกลี่ยส้ินสุดลงเพราะเหตุคู่ความสามารถระงับข้อพิพาท 
ได้ด้วยการถอนฟ้อง  หรือขอให้ศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามข้อ  ๓๕  (๑)  
ผู้พิพากษาที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมในคดีนั้นอาจได้รับมอบหมายให้เป็นองค์คณะผู้พิพากษา
ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็ได้   

ส่วนที่  ๒ 
การเปิดเผยข้อเท็จจริงและการคัดค้านผู้ประนีประนอม 

 
 

ข้อ ๑๙ เม่ือได้รับการแต่งตั้งแล้ว  ผู้ประนีประนอมต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงซ่ึงอาจเป็นเหตุ 
อันควรสงสัยถึงความเป็นกลางของตนให้คู่ความทราบโดยทันที   

นับแต่เวลาที่ได้รับการแต่งตั้งและตลอดระยะเวลาที่กระบวนการไกล่เกลี่ยยังไม่ส้ินสุด   
หากปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งขึ้นภายหลังได้รับการแต่งตั้ง  ผู้ประนีประนอมต้องเปิดเผย
ข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นให้คู่ความทราบโดยทันที  เว้นแต่จะได้แจ้งให้คู่ความทราบแล้ว 

ข้อ ๒๐ คู่ความอาจคัดค้านผู้ประนีประนอมได้  หากปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นเหตุอันควรสงสัย
ถึงความเป็นกลางของผู้ประนีประนอม  แต่คู่ความจะคัดค้านผู้ประนีประนอมซ่ึงตนได้ให้ความยินยอม 
ในการแต่งตั้งมิได้  เว้นแต่คู่ความฝ่ายนั้นไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้านในขณะที่ 
ให้ความยินยอม 

ข้อ ๒๑ คู่ความที่ประสงค์จะคัดค้านผู้ประนีประนอมต้องแจ้ ง เหตุแ ห่งการคัดค้าน 
ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งผู้ประนีประนอมนั้นทราบก่อนเริ่ม
กระบวนการไกลเ่กลี่ย  หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงข้อเท็จจริงตามข้อ  ๑๙  วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้ต้องกระทําก่อนกระบวนการไกล่เกลี่ยส้ินสุดลงตามข้อ  ๓๕ 

การที่ผู้ประนีประนอมถอนตัวไม่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงตามที่คู่ความยกขึ้นคัดค้าน 
ในกรณีที่ มีการคัดค้าน  ให้ ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้ ง 

ผู้ประนีประนอมเป็นผู้พิจารณาและมีคําส่ังตามที่เห็นสมควร 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
การพ้นจากหน้าที่ของผู้ประนีประนอม 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ประนีประนอมพ้นจากหน้าที่ในคดีที่ได้รับแต่งตั้งในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอถอนตัวโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษา 

ที่แต่งตั้ง 
(๒) ถูกจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอมประจําศาล 
(๓) ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งผู้ประนีประนอมมีคําส่ังถอดถอน  

เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
 (ก) มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางในการทําหน้าที่ผู้ประนีประนอม 
 (ข) บกพร่องต่อหน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ประนีประนอม 
 (ค) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้ประนีประนอม 
 (ง) กระทําหรือละเว้นกระทําการตามหน้าที่ของผู้ประนีประนอม  โดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่อจนเป็นเหตุให้คู่ความเสียหาย 
(๔) เม่ือมีเหตุที่ผู้ประนีประนอมมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕๑  (๖)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)   
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ ผู้ประนีประนอมพ้นจากหน้าที่ตามข้อ  ๒๒  ผู้รับผิดชอบราชการศาล 

หรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งผู้ประนีประนอมอาจมีคําส่ังให้กระบวนการไกล่เกลี่ย ส้ินสุดลง 
หรือแต่งตั้งผู้ประนีประนอมคนใหม่ก็ได้  ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษา 
อาจแต่งตั้งผู้ประนีประนอมที่พ้นจากหน้าที่ไปตามข้อ  ๒๒  (๑)  ให้ทําหน้าที่อีกก็ได้ 

ส่วนที่  ๔ 
กระบวนการไกล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ ๒๔ เม่ือมีการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมในคดีใดแล้ว  การรับส่งเอกสาร  สํานวนคดี 
หรือการติดต่อใด ๆ  ระหว่างศาลกับผู้ประนีประนอมให้เป็นไปตามที่ศาลนั้นกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ประนีประนอมประสงค์จะศึกษาเอกสารในสํานวนคดีเพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัว
ไกล่เกลี่ย  ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยจัดเอกสารในสํานวนคดีให้แก่ผู้ประนีประนอมตามหลักเกณฑ์ 
ของศาลนั้นหรือตามที่ศาลเห็นสมควร 

ข้อ ๒๕ คู่ความที่เป็นบุคคลธรรมดาพึงเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้  คู่ความนั้นอาจแต่งตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจ 
และทําสัญญาประนีประนอมยอมความเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยก็ได้ 

คู่ความที่เป็นนิติบุคคลพึงแต่งตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจและทําสัญญาประนีประนอม 
ยอมความเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ย  โดยทําเป็นหนังสือส่งต่อเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไกล่เกลี่ย  เว้นแต่จะได้



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

แต่งตั้งผู้มีอํานาจทําสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ในคดีแล้ว  เม่ือเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไกล่เกลี่ย
ได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
และขอบเขตอํานาจที่ได้รับมอบ  ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจมีข้อบกพร่องหรือมีข้อจํากัดเก่ียวกับ
ขอบเขตอํานาจที่ได้รับมอบ  ให้แจ้งให้ผู้ประนีประนอมทราบ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่คู่ความมิได้ตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน  ผู้ประนีประนอมอาจกําหนดขั้นตอน 
หรือแนวทางในการดําเนินการไกล่เกลี่ยตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี  ความประสงค์
ของคู่ความ  การปฏิบัติต่อคู่ความอย่างเป็นธรรมและความต้องการที่จะระงับขอ้พิพาทด้วยความรวดเร็ว 

ก่อนไกล่เกลี่ย  ให้ผู้ประนีประนอมแจ้งขั้นตอนการไกล่เกลี่ยให้คู่ความทราบว่า  ข้อเสนอและ 
คําแถลงเก่ียวกับข้อเท็จจริงในชั้นไกล่เกลี่ย  ศาลจะเก็บเป็นความลับ  คู่ความไม่มีสิทธิใช้อ้างอิงไม่ว่ากรณีใด ๆ  
และไม่ผูกมัดคู่ความหรือศาลให้ต้องปฏิบัติตาม  และหากคดีไม่สามารถตกลงกันได้ก็ไม่มีผลต่อการ
พิจารณาและคําพิพากษาของศาล 

ข้อ ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย  ผู้ประนีประนอมอาจให้คู่ความเสนอข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูลเบ้ืองต้นแห่งข้อพิพาท  ตลอดจนข้อเสนอในการระงับข้อพิพาทต่อผู้ประนีประนอม 
หรืออาจเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวระหว่างคู่ความก็ได้   

คู่ความอาจขอให้ผู้ประนีประนอมดําเนินการตามความในวรรคก่อนก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้   
ผู้ประนีประนอมจะจัดให้มีการดําเนินการตามที่คู่ความขอหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๒๘ การไกล่เกลี่ยจะทําด้วยวิธีใด  ณ  วันเวลาและสถานที่ใด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่ศาลนั้นกําหนด  โดยต้องแจ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ 

ข้อ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย  ผู้ประนีประนอมอาจอนุญาตให้เฉพาะแต่ตัวความ 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายอยู่ ในการประชุมไกล่เกลี่ยก็ได้  ทั้งนี้ ผู้ประนีประนอมต้องแจ้งถึ ง 
การดําเนินการไกล่เกลี่ยนั้นให้คู่ความฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ตัวแทน  ทนายความ  ที่ปรึกษาของคู่ความหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่ผู้ประนีประนอมอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วย 

ข้อ ๓๐ เ ม่ือผู้ประนีประนอมได้รับข้อมูลอันเก่ียวกับข้อพิพาทจากคู่ความฝ่ายหนึ่ ง   
ผู้ประนีประนอมอาจเปิดเผยสาระของข้อมูลนั้นให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบ  เว้นแต่ข้อมูลที่คู่ความ 
ได้ให้ไว้โดยห้ามมิให้เปิดเผย 

ข้อ ๓๑ กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ดําเนินการเป็นการลับ  และไม่ให้มีการบันทึกรายละเอียด
ของการไกล่เกลี่ยไว้  เว้นแต่คู่ความจะตกลงกันให้บันทึกรายละเอียดของการไกล่เกลี่ยทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนโดยคู่ความเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้ 

ข้อ ๓๒ ผู้ประนีประนอมอาจจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความให้แก่คู่ความ  หรือจะให้
ทนายความของคู่ความหรือเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยเป็นผู้จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความให้ก็ได้   

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น   
ผู้ประนีประนอมอาจขอให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยช่วยตรวจสอบว่าข้อตกลงหรือการ
ประนีประนอมยอมความกันนั้นเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ก็ได้ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

เพื่อประโยชน์ในการประนีประนอมยอมความ  คู่ความอาจขอให้องค์คณะผู้พิพากษา 
ให้ความเห็นเก่ียวกับจํานวนค่าทนายความที่เหมาะสมเพื่อให้คู่ความกําหนดไว้ในสัญญาประนีประนอม
ยอมความ  หากองค์คณะผู้พิพากษาเห็นสมควร  จะให้ความเห็นดังกล่าวก็ได้ 

หากการจัดทําสัญญาดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่คู่ความต้องรับผิดชอบ  ผู้ประนีประนอมจะกระทําได้
ต่อเม่ือได้รับความยินยอมจากคู่ความทุกฝ่ายก่อนและคู่ความตกลงรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายนั้นแล้ว 

ข้อ ๓๓ ผู้ประนีประนอมจะต้องดําเนินการไกล่ เกลี่ย ใ ห้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งกําหนด   

หากผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งเห็นสมควรหรือผู้ประนีประนอม
ร้องขอ  ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งอาจขยายระยะเวลาในการดําเนินการ
ไกล่เกลี่ยออกไปอีกก็ได้  ถ้าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ของคู่ความทุกฝ่ายและมิได้ทํา
ให้การพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้าเกินสมควร 

ในกรณีที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดําเนินการไกล่เกลี่ยโดยมีลักษณะประวิงคดีให้ชักช้า   
ให้ผู้ประนีประนอมรายงานให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๓๔ ผู้ประนีประนอมต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ  
เก่ียวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อให้การไกล่เกลี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของคู่ความ 

ส่วนที่  ๕ 
การสิ้นสุดแห่งกระบวนการไกล่เกลี่ย 
 

 

ข้อ ๓๕ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยส้ินสุดลง 
(๑) คู่ความตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการถอนฟ้อง  หรือขอให้ศาลมีคําพิพากษาตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความ 
(๒) คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ให้ทําการไกล่เกลี่ยอีกต่อไป 
(๓) คู่ความไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) ผู้ประนีประนอมเห็นว่าการดําเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์แก่คดี 
(๕) ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งเห็นว่าการดําเนินการไกล่เกลี่ย

ต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์แก่คดี 
ข้อ ๓๖ เม่ือกระบวนการไกล่เกลี่ยส้ินสุดลง  ให้ผู้ประนีประนอมรายงานผลของการไกล่เกลี่ย

ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาทราบเพื่อดําเนินการต่อไปโดยเร็ว 
ในกรณีที่คู่ความตกลงระงับข้อพิพาทเพียงบางส่วน  หรือตกลงรับข้อเท็จจริงบางประการ 

และยินยอมนําข้อตกลงเช่นว่านั้นไปใช้อ้างอิงในการพิจารณาพิพากษาของศาลได้  ให้ผู้ประนีประนอม
จัดทําบันทึกข้อตกลงและรายงานให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาทราบ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ส่วนที่  ๖ 
การรักษาความลับของข้อมูลในการไกล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่คู่ความไม่ได้ตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้รักษาข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวกับการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นความลับ  เว้นแต่เป็นการใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติหรือบังคับให้เป็นไปตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ 

ข้อ  ๓๘  ห้ามมิให้คู่ความที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย  ผู้ประนีประนอมหรือบุคคลภายนอก  
รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการไกล่เกลี่ย  นําความลับไปอ้างอิง  หรือนําสืบเป็นพยานหลักฐาน   
ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  กระบวนพิจารณาของศาลหรือเพื่อดําเนินการอ่ืนใดไม่ว่าจะนําไปใช้ 
ในรูปแบบใด  เก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ความประสงค์หรือความเต็มใจของคู่ความในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย 
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับข้อพิพาทของคู่ความ 

ในการไกล่เกลี่ย 
(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระทําโดยคู่ความในการไกล่เกลี่ย 
(๔) ข้อเสนอใด ๆ  ที่เสนอโดยผู้ประนีประนอม 
(๕) ข้อเท็จจริงที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะยอมรับข้อเสนอในการไกล่เกลี่ย 
(๖) เอกสารที่จัดทําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้หรือใช้ในการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ 
อนึ่งพยานหลักฐานใดที่ใช้ในการไกล่เกลี่ย  หากเป็นพยานหลักฐานที่นําสืบได้อยู่แล้วใน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  กระบวนพิจารณาของศาล  หรือเพื่อดําเนินการอ่ืนใด  ย่อมไม่ต้องห้าม
ตามความในวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๓๙ การขอให้ศาลมีคําส่ังให้ส่งเอกสารหรือหมายเรียกให้บุคคลใดมาเปิดเผยความลับ 
หรือพยานหลักฐานที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๘  วรรคหนึ่ง  จะกระทํามิได้  เว้นแต่เป็นการกระทําเท่าที่จําเป็น
เพื่อปฏิบัติหรือบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

ส่วนที่  ๗ 
ค่าป่วยการและค่าใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๔๐ ผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนตามหมวด  ๗  ให้มีสิทธิได้รับค่าป่วยการและค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกําหนด   

สําหรับการไกล่เกลี่ยคดีที่ดําเนินการในศาลอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้เบิกจ่ายจากศาลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 
ผู้ประนีประนอมซ่ึงเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการและลูกจ้าง 

ของสาํนักงานศาลยุติธรรมไม่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามข้อกําหนดนี้ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลซ่ึงไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ประนีประนอมประจําศาล 
ตามข้อ  ๑๕  และมีค่าใช้จ่ายหรือค่าป่วยการของบุคคลนั้น  ให้คู่ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการ
ดังกล่าวฝ่ายละก่ึงหนึ่ง  เว้นแต่คู่ความจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้  การวางเงินประกันค่าใช้จ่าย 
และค่าป่วยการให้นําความในข้อ  ๔๒  วรรคสองถึงวรรคสี่มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ผู้ประนีประนอมเห็นว่าจะต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดําเนินการอย่างใด ๆ  
อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ย  ผู้ประนีประนอมจะดําเนินการเช่นว่านั้นได้ต่อเม่ือคู่ความตกลง 
ที่จะรบัผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว   

ให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยจัดให้มีบันทึกความตกลงของคู่ความที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตามวรรคหนึ่งแล้วให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  โดยให้คู่ความวางเงินประกันค่าใช้จ่ายไว้ก่อน
ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากปรากฏว่าเงินประกันค่าใช้จ่ายที่ได้วางไว้ไม่เพียงพอ  
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยอาจให้คู่ความวางเงินประกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ได้ 

หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่วางเงินประกันค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด
และคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมวางเงินประกันแทน  ให้ระงับการดําเนินการว่าจ้างบุคคลภายนอกไว้
จนกว่าจะได้มีการวางเงินประกันครบถ้วนแล้ว  การระงับการดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยยุติลง 

เม่ือดําเนินการดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว  หากปรากฏว่ามีเงินประกันค่าใช้จ่ายเหลืออยู่  ให้คืน 
แก่คู่ความแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ได้วางเงินประกันค่าใช้จ่ายไว้   

หมวด  ๕ 
การไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ ์

 
 

ข้อ ๔๓ นอกจากที่กําหนดไว้ในหมวดนี้  ให้นําความในหมวด  ๒  ถึงหมวด  ๔  มาใช้บังคับกับ
การไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์ภาค
หรือศาลชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้นอาจเชิญชวนให้คู่ความเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ์ก็ได้ 

คู่ความที่ประสงค์จะขอให้มีการไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ์  ให้แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ย
ประจําศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็ได้ 

การไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ์อาจดําเนินการที่ศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลชั้นต้นก็ได้  
ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 
อาจกําหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติมก็ได้เท่าที่ไม่ขัดกับข้อกําหนดนี้ 

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือคําส่ังแล้วและมีการอุทธรณ์  แต่ยังไม่ได้ส่ง
สํานวนไปยังศาลอุทธรณ์  หรือศาลอุทธรณ์ภาค  หากคู่ความประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ย  ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลชั้นต้นอาจมีคําส่ังให้ดําเนินการไกล่เกลี่ยไปก่อนและแจ้งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคทราบ  
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แม้ต่อมาจะได้ส่งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วก็ให้ดําเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปได้   
เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ดําเนินการไกล่เกลี่ยที่ศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 
อาจแต่งตั้ งผู้ประนีประนอมเอง  หรือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลชั้นต้นเป็นผู้แต่งตั้ ง 
ผู้ประนีประนอมก็ได้ 

หากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคได้จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่ผู้ประนีประนอม
ในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไว้  ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลชั้นต้นแต่งตั้งผู้ประนีประนอม 
จากบัญชีดังกล่าว  หากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไม่ได้จัดทําบัญชีดังกล่าวไว้หรือได้จัดทําไว้ 
แต่บุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อไม่อาจไปปฏิบัติหน้าที่ในคดีที่จะต้องดําเนินการไกล่เกลี่ยได้  ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลชั้นต้นอาจแต่งตั้งผู้ประนีประนอมจากบัญชีรายชื่อของศาลชั้นต้นก็ได้ 

ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนตามหมวด  ๗  สําหรับการไกล่เกลี่ย
คดีชั้นอุทธรณ์ที่ดําเนินการในศาลชั้นต้น  ให้เบิกจ่ายจากศาลชั้นต้น 

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ดําเนินการไกล่เกลี่ยที่ศาลชั้นต้น  หากคู่ความประสงค์จะให้ศาลอุทธรณ์ 
หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ให้คู่ความลงลายมือชื่อในสัญญา
ประนีประนอมยอมความต่อหน้าผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลชั้นต้นมอบหมาย  
และให้ผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความพร้อมทํารายงานกระบวน
พิจารณา  แล้วให้รีบดําเนินการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ  ไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อพิจารณา
และพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยเร็ว 

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่คู่ความประสงค์จะให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคําพิพากษา 
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ศาลชั้นต้นอาจส่งรายงานกระบวนพิจารณาและสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ทําขึ้นตามข้อ  ๔๗  พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคโดยทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  และหากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเห็นควร  
ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคอาจจัดส่งคําพิพากษาตามยอมในคดีดังกล่าวไปยังศาลชั้นต้น 
ทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  ทั้งนี้  เลขาธิการอาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดส่งเอกสาร
ทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนดังกล่าวก็ได้ 

หมวด  ๖ 
การไกล่เกลี่ยคดีชั้นฎีกา 

 
 

ข้อ ๔๙ ให้นําความในหมวด  ๕  มาใช้บังคับแก่การไกล่เกลี่ยคดีชั้นฎีกาด้วยโดยอนุโลม 
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หมวด  ๗ 
ทะเบียนผู้ประนีประนอม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๕๐ ให้เลขาธิการจัดให้มีทะเบียนผู้ประนีประนอมขึ้นโดยให้คํานึงถึงความจําเป็นของแต่ละศาล 
กรอบอัตราผู้ประนีประนอมที่แต่ละศาลเสนอขอให้ขึ้นทะเบียนตามหมวดนี้  ให้เป็นไปตาม

ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม   
ข้อ ๕๑ ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทํางานมาไม่น้อยกว่าห้าปี  

หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานสาขาต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่าสิบปี 
(๓) เป็นผู้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่สํานักงานศาลยุติธรรมจัด 

หรือรับรอง 
(๔) มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยในศาลหรือในสํานักระงับข้อพิพาท  สํานักงาน

ศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่าสิบคดี 
(๕) เป็นผู้มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจําศาล 
(๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๗) ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทํากิจการใดอันอาจกระทบกระเทือนถึงการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจาํศาลหรืออาจเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันศาลยุติธรรม 
(๘) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(๙) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคําส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม 
(๑๒) ไม่เป็นผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์ สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  พ .ศ .   ๒๕๓๙   
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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ข้อ ๕๒ ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมต่อผู้อํานวยการ  พร้อมแนบ
หลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๓) สําเนาแสดงคุณวุฒิ 
(๔) สําเนาหลักฐานรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ย 
(๕) หลักฐานการรับรองจํานวนคดีที่ได้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ย 
(๖) หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางาน 
ในกรณีผู้ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ประนีประนอมแล้วและประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอีก   

อาจขอใช้เอกสารหลักฐานเดิมก็ได้ 
ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้ามและเอกสารหลักฐานของผู้ขอขึ้น

ทะเบียนแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจําศาลเพื่อกลั่นกรองและทําความเห็น
เบ้ืองต้นเสนอต่อผู้รับผิดชอบราชการศาล  หากผู้รับผิดชอบราชการศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม  
ให้ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขึ้นทะเบียนตามหมวดนี้   

ในกรณีที่มีผู้ขอขึ้นทะเบียนหลายคนเกินกว่ากรอบอัตราผู้ประนีประนอมที่กําหนดตามข้อ  ๕๐  
วรรคสองและผู้ขอขึ้นทะเบียนเหล่านั้นมีคุณสมบัติและความเหมาะสมใกล้เคียงกัน  ให้ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาลพิจารณาผู้ที่มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมก่อน 

ข้อ ๕๓ ให้ผู้อํานวยการรวบรวมรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลเห็นควร 
ให้ได้รับการเสนอชื่อจัดส่งไปยังสํานักระงับข้อพิพาทไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นผล 
ตามข้อ  ๕๕ 

การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมเพิ่มเติมให้ทําได้เฉพาะเท่าที่จําเป็น
เพื่อประโยชน์แก่ราชการศาลที่ยังไม่มีผู้ประนีประนอมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานในศาลนั้นหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  โดยให้ผู้อํานวยการดําเนินการตามข้อ  ๕๒  วรรคสามโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักระงับข้อพิพาทตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  แล้วทํา
ความเห็นเบ้ืองต้นเสนอเลขาธิการ 

ในการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนบุคคลใดเป็นผู้ประนีประนอมให้เป็นดุลพินิจของเลขาธิการ   
คําวินิจฉัยของเลขาธิการให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๕๕ ให้ทะเบียนผู้ประนีประนอมสิ้นผลลงทุกสองปีนับแต่วันจัดทําทะเบียนโดยไม่ต้อง 
คํานึงว่าผู้มีชื่อในทะเบียนได้รับการขึ้นทะเบียนไว้  ณ  เวลาใด 

การที่ทะเบียนผู้ประนีประนอมสิ้นผลตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการแต่งตั้งผู้ประนีประนอม 
ในคดีที่ได้ดําเนินการไปแล้วและให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  เว้นแต่ผู้รับผิดชอบราชการ
ศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวมีสิทธิได้รับ 
ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กําหนด 
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ในกรณีที่การจัดทําทะเบียนใหม่ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ทะเบียนเดิมได้ส้ินผล   
ให้ถือว่าบุคคลในทะเบียนเดิมยังคงเป็นผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนอยู่จนกว่าทะเบียนใหม่จะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๕๖ ผู้ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ประนีประนอมแล้วและไม่ได้เป็นผู้ที่เคยถูกจําหน่ายชื่อ
ออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอมเพราะเหตุใด ๆ  นอกเหนือจากการลาออกอาจขอขึ้นทะเบียนได้อีก   

ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่ เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ประนีประนอมเพื่อขึ้นทะเบียนอีก   
ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวในรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน 
ที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  อุทิศเวลามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประพฤติตน
และดํารงตนในฐานะผู้ประนีประนอมอย่างเหมาะสมหรือไม่  และต้องได้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่า 
ปีละยี่สิบคดี   

ข้อ ๕๗ เพื่อประโยชน์แก่คู่ความในการแต่งตั้งผู้ประนีประนอม  หากผู้รับผิดชอบราชการ 
ศาลเห็นสมควร  อาจจัดให้มีบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะทําหน้าที่ผู้ประนีประนอมเพื่อดําเนินการ 
ไกล่เกลี่ยในศาล  บุคคลในบัญชีรายชื่อดังกล่าวอาจเป็นผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนอยู่หรือไม่ก็ได้  
บุคคลในบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้มีจํานวนไม่เกินสี่เท่าของกรอบอัตรากําลังผู้ประนีประนอมที่กําหนดให้
สําหรับศาลนั้นตามข้อ  ๕๐  วรรคสอง 

ในการจัดทําบัญชีรายชื่อดังกล่าว  ให้คํานึงถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประนีประนอม 
ที่จะขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๕๑  รวมทั้งประวัติและความประพฤติ  ความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่
ผู้ประนีประนอม  ความรู้และประสบการณ์  ตลอดจนความต่อเนื่องในการทํางานและการพัฒนาทักษะ
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของบุคคลที่จะจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว  ในการนี้ผู้รับผิดชอบราชการ
ศาลอาจจะดําเนินการตรวจสอบประวัติและความประพฤติตามความเหมาะสม 

ในการพิจารณาจัดให้บุคคลใดอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นดุลพินิจของผู้รับผิดชอบราชการ
ศาลโดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจําศาล 

ข้อ ๕๘ ให้บัญชีรายชื่อตามข้อ  ๕๗  มีวาระคราวละหนึ่งปี 
การที่บัญชีรายชื่อดังกล่าวครบวาระไม่กระทบถึงการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมในคดีที่ได้

ดําเนินการไปแล้วและให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  เว้นแต่คู่ความจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  
หรือผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้งจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

ส่วนที่  ๒ 
การจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียน 

 
 

ข้อ ๕๙ ให้เลขาธิการจําหน่ายชื่อผู้ประนีประนอมออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอม 
เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕๑   
(๔) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๕) มีคําส่ังถอดถอนตามข้อ  ๒๒  (๓) 
(๖) กระทําผิดหรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรมของผู้ประนีประนอม  ตามข้อ  ๖๑  อย่างร้ายแรง 
ข้อ ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อ  ๕๙  (๑)  และ  (๒)  ให้ผู้อํานวยการทํารายงาน

เสนอต่อผู้รับผิดชอบราชการศาลเพื่อเสนอให้เลขาธิการพิจารณาจําหน่ายชื่อโดยเร็ว 
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อ  ๕๙  (๓)  ถึง  (๖)  ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบข้อเท็จจริง

และรับฟังคําชี้แจงของผู้ประนีประนอมที่เก่ียวข้อง  เสร็จแล้วให้ทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานไกล่เกลี่ยประจําศาลเพื่อพิจารณาและทําความเห็นเบ้ืองต้นเสนอต่อผู้รับผิดชอบราชการศาล   

ในกรณีที่ ผู้รับผิดชอบราชการศาลเห็นว่ามีเหตุตามวรรคสองให้เสนอเลขาธิการพิจารณา
จําหน่ายชื่อโดยเร็ว  แต่ถ้าเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการกระทําผิดหรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรม 
ของผู้ประนีประนอมอย่างไม่ร้ายแรงหรือมีเหตุอ่ืนใดอันสมควร  ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจตักเตือน 
ผู้ประนีประนอมประจําศาลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร  และให้รายงานเลขาธิการทราบก็ได้ 

หมวด  ๘ 
จริยธรรมสําหรับผู้ประนีประนอม 

 
 

ข้อ ๖๑ ผู้ประนีประนอมต้องปฏิบัติและดํารงตนตามประมวลจริยธรรมที่คณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด 

หมวด  ๙ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาล 

 
 

ข้อ ๖๒ ให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาลตามความจําเป็น  เพื่อดําเนินงานไกล่เกลี่ยของศาล 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุนการนําวิธีการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกโดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยมาใช้อย่างแพร่หลาย 

ข้อ ๖๓ ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาลมีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยตามที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษา

มอบหมายหรือมีคําส่ัง 
(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก  โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ย 
(๓) จัดทําสารบบและสํานวนคดีไกล่เกลี่ย 
(๔) จัดทําและรายงานข้อมูลและสถิติเก่ียวกับการดําเนินการไกล่เกลี่ยของศาล  ตลอดจน 

การประเมินผลการดําเนินงานไกล่เกลี่ยของศาล 
(๕) จัดทําบัญชีผู้ประนีประนอมและประสานงานกับผู้ประนีประนอม 
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(๖) รวบรวมผลการปฏิบัติงานของผู้ประนีประนอม 
(๗) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเก่ียวกับการดําเนินวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก 
(๘) ดําเนินการอ่ืนใดที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลมอบหมาย 
ข้อ ๖๔ ในกรณีที่ศาลใดยังไม่มีตําแหน่งหัวหน้าศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาล  

ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นหัวหน้า
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาลเพื่อรับผิดชอบดูแลงานต่าง ๆ  ของศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาลให้เป็นไปโดย
เรียบร้อย  และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการหรือลูกจ้าง 
ของสํานักงานศาลยุติธรรมคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาลเพื่อช่วยเหลือ 
และดําเนินงานต่าง ๆ  ของศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําศาล 

หมวด  ๑๐ 
คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจําศาล 

 
 

ข้อ ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนางานไกล่เกลี่ยของศาลอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจําศาล   
โดยประกอบด้วยบุคคลจากข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนตามที่
ผู้รับผิดชอบราชการศาลเห็นสมควร 

ข้อ ๖๖ ให้คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจําศาลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบราชการศาลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนางาน 

ไกล่เกลี่ยของศาล 
(๒) กําหนดและวางแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  ตลอดจนกิจกรรมและการดําเนินงาน 

ไกล่เกลี่ยของศาล  โดยความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบราชการศาล 
(๓) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบราชการศาลเกี่ยวกับประเภทของคดีที่ให้ 

ศนูย์ไกล่เกลี่ยประจําศาลสนับสนุนเป็นพิเศษให้มีการไกล่เกลี่ย 
(๔) กล่ันกรองและให้ความเห็นเก่ียวกับรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอม 
(๕) กล่ันกรองและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะทําหน้าที่

ผู้ประนีประนอมตามข้อ  ๕๗  วรรคสาม 
(๖) พิจารณาและทําความเห็นเก่ียวกับการจําหน่ายชื่อผู้ประนีประนอมออกจากทะเบียน   

ตามข้อ  ๖๐  วรรคสอง 
(๗) ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบาย  แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ

และการดําเนินงานต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ 
(๘) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

และความเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงการดําเนินงาน 
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(๙) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลมอบหมาย 
ข้อเสนอแนะ  คําแนะนําและความเห็นเก่ียวกับการพัฒนางานไกล่เกลี่ยของศาลใดที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยของศาลยุติธรรมทั้งหลาย  ให้แจ้งให้สํานักระงับข้อพิพาททราบ 
ข้อ ๖๗ คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจําศาลอาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
หมวด  ๑๑ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๖๘ ในวาระเริ่มแรก   ให้ถือว่าทะเบียนผู้ประนีประนอมที่ จัดทําขึ้นตามระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เป็นทะเบียนผู้ประนีประนอม
ตามข้อกําหนดนี้และให้มีผลต่อไปจนกระทั่งครบระยะเวลาตามระเบียบดังกล่าว 

ในกรณีที่ทะเบียนผู้ประนีประนอมตามวรรคหนึ่งครบระยะเวลาและสิ้นผลก่อนที่การจัดทํา
ทะเบียนผู้ประนีประนอมตามข้อกําหนดนี้จะแล้วเสร็จ  ให้ถือว่าทะเบียนผู้ประนีประนอมตามวรรคหนึ่ง
ดังกล่าวใช้บังคับต่อไปจนกว่าการจัดทําทะเบียนผู้ประนีประนอมตามข้อกําหนดนี้จะแล้วเสร็จ   

หากวันที่ทะเบียนผู้ประนีประนอมครบระยะเวลาสองปีไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน  เลขาธิการ 
อาจกําหนดให้ทะเบียนผู้ประนีประนอมสิ้นผลในวันสิ้นปีปฏิทินก็ได้ 

ข้อ ๖๙ ในวาระเริ่มแรก  มิให้นําข้อ  ๕๑  (๑๒)  มาใช้บังคับภายในเจ็ดปี  นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

สบโชค  สุขารมณ์ 
ประธานศาลฎีกา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณ ์



 
บทสัมภาษณ ์

 

1. สัมภาษณ์: นางสาวพันนา สว่างสาลี นิติกรช านาญการและรักษาการหัวหน้า   
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว ศาลจังหวัดพัทยา วันที่ 6 มกราคม 2557 

 
 1.1 ค าถามที่ 1 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลอันตั้งอยู่ 
      ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: อันดับแรกคดีนักท่องเที่ยวนั้นข้ำพเจ้ำมองว่ำเป็นคดีที่ต้องได้รับกำรดูแลในระดับ
หนึ่ง คนต่ำงถิ่นเข้ำมำในประเทศไทย หรือแม้แต่เรำไปประเทศอ่ืนก็ตำมจะมีควำมรู้สึกโดดเดี่ยว ยิ่ง
สื่อสำรกับคนในประเทศนั้นๆไม่ได้ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยว แต่ถ้ำมีองค์กรหรือหน่วยงำนไหนที่ให้ควำม
ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีไม่ใช่แค่สถำนกงสุลหรือสถำนทูตก็คงเป็นเรื่องที่ดี ในขณะเดียวกันศำลจังหวัด
พัทยำมีส่วนคดีนักท่องเที่ยวหรือที่ชำวบ้ำนพูดติดปำกว่ำศำลนักท่องเที่ยว ยิ่งท ำให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
มั่นใจว่ำเขำจะไม่ถูกทอดทิ้งในกระบวนกำรด ำเนินคดีเมื่อเกิดปัญหำกับนักท่องเที่ยว ไม่ว่ำ
นักท่องเที่ยวจะตกเป็นผู้ต้องหำหรือจ ำเลย ข้ำพเจ้ำมี ควำมรู้สึกว่ำเป็นสิ่งที่ดีและเป็นนิมิตรหมำยอันดี
ของกระบวนกำรยุติธรรมไทย ดังนั้นข้ำพเจ้ำเห็นด้วยกับกำรจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยว และอยำกจะ
ให้มีกำรบริกำรให้ทั่วถึงมำกกว่ำนี้ 
  
 1.2 ค าถามที่ 2 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการน าวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมา     
      ใช้กับคดีนักท่องเที่ยวทุกคดีในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำวิธีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนฟ้องเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้จำกบรรดำ
ของกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกวิธีต่ำงๆ ซึ่งกำรไกล่เกลี่ยนั้นทำงศำลได้ใช้มำนำนแล้ว และลดอัตรำ
คดีที่จะเข้ำสู่ศำลได้จริง ดังนั้นจึงมีนโยบำยให้น ำวิธีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนฟ้องมำใช้ในคดี
นักท่องเที่ยว เพรำะสำมำรถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหำยได้จริง รวดเร็ว ประหยัด และ
เป็นธรรม 
  
 1.3 ค าถามที่ 3 ท่านมีความเห็นว่าทักษะด้านภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นหรือไม่ 
      อย่างไรในการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยนั้นอยู่ภำยใต้บังคับตำมข้อก ำหนดของประธำนศำลฎีกำว่ำ
ด้วยกำรไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 โดยก ำหนดเรื่องอำยุ วุฒิภำวะ ประสบกำรณ์ต่ำงๆ และต้องผ่ำนกำร
อบรมจำกส ำนักระงับข้อพิพำทส ำนักงำนศำลยุติธรรมด้วย แต่สิ่งที่ต้องเสริมเข้ำมำคือควำมสำมรถของ
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ผู้ไกล่เกลี่ยทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เป็นสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรไกล่เกลี่ยคดีนักท่องเที่ยว ทักษะทำงด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในคดีนักท่องเที่ยว 
 

2. สัมภาษณ์: นางสาวศิริมา ชุมพาลี ผู้พิพากษารองหัวหน้าจังหวัดภูเก็ต  
   วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 
  
 2.1 ค าถามที่ 1 ท่านเห็นว่าการด าเนินคดีนักท่องเที่ยวในกระบวนการยุติธรรมหลักและ
      การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยวมีข้อจ ากัดในเรื่องใดบ้าง อย่างไร 
 ค ำตอบ: 1.ข้อจ ำกัดกำรด ำเนินคดีนักท่องเที่ยวในกระบวนกำรยุติธรรมหลัก เมื่อนักท่องเที่ยว
เกิดคดีควำม นักท่องเที่ยวมักขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยไทย ขั้นตอน วิธีกำร  และระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมที่อำจมีควำมแตกต่ำงกับประเทศที่นักท่องเที่ยวมี
ภูมิล ำเนำหรือมีสัญชำติ อีกทั้งหำกนักท่องเที่ยวไม่สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้ต้องใช้ล่ำมช่วยแปล ท ำ
ให้ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินคดีต้องเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำกำรด ำเนินคดีที่คู่กรณีหรือคู่ควำมเป็น
ชำวไทยทั้งสองฝ่ำย ทั้งนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินคดีถูกต้องตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม 
            2.กำรด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในคดีนักท่องเที่ยว เนื่องจำกนักท่องเที่ยวมี
ระยะเวลำอยู่ในประเทศไทยเพียงระยะเวลำสั้นๆ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทำง เมื่อเกิดคดีควำม
หรือข้อพิพำทที่เข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท บำงครั้งวันและเวลำว่ำงของคู่กรณีหรือคู่ควำม
ทั้งสองฝ่ำยไม่ตรงกันโดยเฉพำะคดีนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่กรณีต้องเดินทำงกลับประเทศ
ของตนเมื่อท่องเที่ยวเสร็จ บำงครั้งกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทเพียงครั้งเดียว อำจไม่ส ำเร็จ หรือมี
เหตุให้ต้องเลื่อนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทไปอีก เช่น ในคดีแพ่งเรื่องละเมิดที่คู่กรณีเจรจำตกลงเรื่อง
ค่ำเสียหำยไม่ได้ ต่ำงฝ่ำยขอกลับไปทบทวนก่อน ท ำให้กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในคดีนักท่องเที่ยวอำจ
ไม่สำมำรถท ำได้ตำมวัตถุประสงค์ หำกนักท่องเที่ยวเดินทำงกลับประเทศของตนก่อน 
 
 2.2  ค าถามที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลอัน
       ตั้งอยู่ ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: กำรจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศำล ณ สถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมจำก
นักท่องเที่ยว ถือว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ด้วยปัจจุบันปริมำณนักท่องเที่ยวชำวไทยและชำว
ต่ำงประเทศที่เดินทำงไปท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดกำร
กระจำยรำยได้ไปในทุกภำคส่วนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ผลกระทบที่ตำมมำ คือท ำให้เกิด
คดีพิพำทที่มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำเป็นคู่กรณีตำมมำด้วย ไม่ว่ำจะเป็นกรณีที่นักท่องเที่ยวตกเป็น
ผู้เสียหำยหรือได้รับผลกระทบ ทั้งที่เป็นคดีผู้บริโภคอันเนื่องมำจำกกำรบริโภคสินค้ำหรือบริกำรของ
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นักท่องเที่ยว คดีแพ่งที่นักท่องเที่ยวถูกโต้แย้งสิทธิ อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำละเมิด และคดีอำญำที่
นักท่องเที่ยวตกเป็นผู้เสียหำย ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในคดี คดีเหล่ำนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำกคดี
ทั่วไปเนื่องจำกนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพ ำนักอยู่ในสถำนที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสถำนที่เกิดเหตุเป็น
ระยะเวลำสั้นๆ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดให้มีระบบงำนพิเศษขึ้นในศำลยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อันเป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวส ำคัญ โดยเปิดเป็นส่วนคดีนักท่องเที่ยวขึ้น เพ่ือรองรับคดีที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่
กระบวนกำรยุติธรรมของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
ด้วย 
 
      2.3 ค าถามที่ 3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการน าวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง  
       มาใช้กับคดีนักท่องเที่ยวทุกคดีในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: เห็นด้วยกับกำรน ำวิธีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนฟ้องมำใช้กับคดีนักท่องเที่ยวทุกคดี 
เนื่องจำกด้วยข้อจ ำกัดในเรื่องระยะเวลำกำรพ ำนักอำศัยของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ ำกัด เมื่อ
นักท่องเที่ยวเกิดคดีควำมหรือเกิดข้อพิพำท กำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมของไทย ในบำงโอกำสอำจไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรยุติคดีควำมหรือข้อพิพำทแก่
นักท่องเที่ยวที่เป็นคู่พิพำทได้ทันท่วงที เพรำะนักท่องเที่ยวต้องรีบเดินทำงกลับประเทศ ดังนั้น กำร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทซึ่งเป็นกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกที่ศำลน ำมำใช้ควบคู่กับกำรพิจำรณำพิพำกษำ
คดีของศำลโดยมีผู้ประนีประนอมประจ ำศำลเป็นคนกลำงท ำหน้ำที่ในกำรไกล่เกลี่ย และกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทก่อนฟ้องถือเป็นกำรระงับข้อพิพำทอีกวิธีหนึ่งก่อนมีกำรน ำข้อพิพำทหรือมีกำรฟ้องร้องคดี
ต่อศำล ซึ่งสำมำรถช่วยให้คู่พิพำทระงับข้อพิพำทด้วยตนเอง เพ่ือให้คู่พิพำทสำมำรถยุติข้อพิพำทด้วย
ตนเอง  คดีหรือข้อพิพำทเสร็จไปด้วยควำมรวดเร็ว สะดวก ประหยัด และเป็นธรรม  
  
 2.4 ค าถามที่ 4 ท่านมีความเห็นว่าคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยว 
      ควรมีคุณสมบัติอย่างไร และทักษะด้านภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นหรือไม่   
      อย่างไรในการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ:  สิ่งส ำคัญประกำรแรกของคุณสมบัติพ้ืนฐำนของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีท่องเที่ยวคือ ต้อง
มีควำมเป็นกลำง และต้องรับข้อเท็จจริงจำกคู่ พิพำททั้งสองฝ่ำยให้รอบด้ำน ส ำหรับด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศถือว่ำมีควำมจ ำเป็น ยกตัวอย่ำงเช่น ภำษำอังกฤษ เนื่องจำกเมื่อผู้ไกล่เกลี่ยต้องท ำ
หน้ำที่ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยวที่มีคู่พิพำทเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร แต่ผู้
ไกล่เกลี่ยไม่มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษหรือมีน้อย เมื่อมีกำรไกล่เกลี่ยก็ต้องมีล่ำมช่วยแปล บำงครั้ง
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคู่พิพำทอำจเกิดควำมไม่เชื่อมั่นในควำมเป็นกลำงของล่ำม เพรำะอำจแปลเข้ำข้ำง
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คู่พิพำทอีกฝ่ำย ดังนั้น หำกผู้ไกล่เกลี่ยมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษก็จะท ำให้กำรไกล่เกลี่ยรวดเร็ว และ
นักท่องเที่ยวคู่พิพำทปรำศจำกอคติในเรื่องควำมเป็นกลำงของล่ำม 
 
 2.5 ค าถามที่ 5 เรื่องระยะเวลาอันจ ากัดในการพ านักอยู่ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
      นั้น ท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวหรือไม่   
      อย่างไร 
 ค ำตอบ:  มีเป็นบำงครั้ง เนื่องจำกระยะเวลำอันจ ำกัดในกำรพ ำนักอยู่ในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยว เมื่อเกิดข้อพิพำทอำจตรงกับวันที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทำงกลับประเทศหรือก่อนถึง
ก ำหนดที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทำงกลับประเทศในระยะเวลำอันสั้น เช่น หนึ่งถึงสองวันหรือไม่เกิน
หนึ่งสัปดำห์ ท ำให้กำรนัดคู่พิพำทอีกฝ่ำยให้มำไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องอำจไม่สำมำรถท ำได้ เพรำะคู่พิพำท
อีกฝ่ำยนั้นมีกิจธุระหรือมีภำรกิจอย่ำงอ่ืน ท ำให้ไม่สำมำรถมำไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ 
 
 2.6 ค าถามที่ 6 ท่านมีความเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวยัง
      มีปัญหาด้านอ่ืนๆ อีกหรือไม่ อย่างไร 
 ค ำตอบ: ไม่มี 
 

3. สัมภาษณ์: นางชยาภัสร์ ธนะกุลนิพัฒน์ นิติกรช านาญการศาลแขวงปทุมวัน  
    วันที่ 21 มิถุนายน 2557 
 
 3.1 ค าถามที่ 1 ท่านเห็นว่าการด าเนินคดีนักท่องเที่ยวในกระบวนการยุติธรรมหลักและ
      การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว มีข้อจ ากัดในเรื่องใดบ้าง   
      อย่างไร 
 ค ำตอบ: 1. ระยะเวลำในกำรพ ำนักอยู่ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว เนื่องจำกกำรเดิน
ทำงเข้ำมำท่องเที่ยวมักจะมีระยะเวลำสั้นๆ แต่ในกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำในชั้นศำลจ ำต้องใช้
ระยะเวลำมำกพอสมควร เนื่องจำกกระบวนกำรบำงขั้นตอนต้องมีระยะเวลำมำเกี่ยวข้องด้วย เช่นใน
กำรฟ้องคดีต้องมีกำรส่งหมำยเรียกและส ำเนำค ำฟ้องให้แก่คู่ควำมอีกฝ่ำยจึงจะสำมำรถด ำเนิน
กระบวนกำรพิจำรณำต่อไปได้ 
  2. ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรของนักท่องเที่ยวมีหลำกหลำยภำษำ ท ำให้มีอุปสรรคใน
กำรติดต่อสื่อสำรหรือบำงครั้งอำจท ำให้เข้ำใจต่ำงกันได้ 
  3. ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย เนื่องจำกนักท่องเที่ยวอำจไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมไทย อำจท ำให้มีควำมขัดแย้งและเข้ำใจไม่ตรงกัน 
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  4. ข้อจ ำกัดในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรพิจำรณำคดี
นักท่องเที่ยว เช่นกระทรวงกำรท่องเที่ยว สถำนทูต เป็นต้น 
  5. เนื่องจำกระบบกำรไกล่เกลี่ยที่ก ำหนดไว้ในส่วนคดีนักท่องเที่ยวก ำหนดให้มีกำร
ไกล่เกลี่ยอย่ำงช้ำภำยในวันรุ่งขึ้นนับตั้งแต่ได้รับเรื่องรำวร้องเรียน อำจมีอุปสรรคในส่วนของกำร
ติดตำมคู่พิพำทมำศำลในวันรุ่งขึ้น 
 
 3.2 ค าถามที่ 2 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลอันตั้งอยู่  
      ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำกำรจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวในสถำนที่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทย ท ำให้
นักท่องเที่ยวได้รับกำรบริกำรด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมโดยควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็น
ธรรม ทั้งยังมุ่งพัฒนำให้กระบวนกำรยุติธรรมของไทยมุ่งสู่ควำมเป็นสำกลทันสมัยมำกขึ้น แต่เนื่องจำก
ค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “นักท่องเที่ยว” อำจมีควำมหมำยสื่อไปในทำงมุ่งรักษำผลประโยชน์ให้
คู่ควำมท่ีเป็นชำวต่ำงชำติมำกกว่ำคนไทย  
 
 3.3. ค าถามที่ 3 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการน าวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมา
       ใช้กับคดีนักท่องเที่ยวทุกคดีในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ:  ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนฟ้องเป็นกระบวนกำรระงับข้อพิพำท
อย่ำงหนึ่งที่สำมำรถเยียวยำควำมเสียหำย หรือยุติข้อพิพำทให้แก่นักท่องเที่ยวในเบื้องต้น ทั้งกำรไกล่
เกลี่ยก่อนฟ้องยังท ำให้คู่พิพำทได้มีโอกำสเจรจำกัน อันจะส่งผลให้สำมำรถยุติคดีได้โดยไม่ต้องด ำเนิน
กระบวนกำรฟ้องคดีต่อศำล ซึ่งเป็นกำรประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี และสำมำรถยุติ
คดีลงได้อย่ำงรวดเร็ว 
  แต่กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนฟ้องคดียังมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกกำร
ติดต่อประสำนงำนให้ฝ่ำยที่ถูกกล่ำวหำมำศำล และข้อตกลงที่อำจได้จำกกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อน
ฟ้องไม่สำมำรถใช้บังคับคู่กรณีอย่ำงแท้จริง หำกมีกำรผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันอำจต้องใช้กระบวนกำร
พิจำรณำตำมข้ันตอนของศำลอีกครั้ง ซึ่งจะท ำให้เสียเวลำในกำรด ำเนินคดี  
 
 3.4 ค าถามที่ 4 ท่านมีความเห็นว่าคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยว 
      ควรมีคุณสมบัติอย่างไร และทักษะด้านภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นหรือไม่     
      อย่างไรในการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย 
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  1. มีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง 
  2. รักษำควำมลับของคู่พิพำท 
  3. มีควำมอดทน อดกลั้น ซื้อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหำผลประโยชน์ 
  4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำร รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศในระดับดี และมีควำมช ำนำญหลำยภำษำจะช่วยให้กำรสื่อสำรเป็นเรื่องง่ำยยิ่งขึ้น 
  5. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่พิพำท 
  6. มีควำมเมตตำกรุณำ 
  7. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักจิตวิทยำในกำรไกล่เกลี่ย 
  8. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มองโลกในเชิงบวก 
  9. มีควำมน่ำเชื่อถือ ควำมน่ำไว้วำงใจ สุภำพ นุ่มนวล ให้เกียรติผู้อ่ืน 
  ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศนั้นมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้ไกล่เกลี่ยเนื่องจำก 
 หำกผู้ไกล่เกลี่ยมีควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศโดยเฉพำะภำษำอังกฤษในระดับดีจะเป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรเจรจำสื่อสำร สำมำรถเข้ำใจควำมประสงค์ของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่ำงดี  ช่วยให้
สำมำรถเสำะหำข้อมูลที่จ ำเป็นและข้อมูลทำงกฎหมำย แปลควำมหมำยและเป็นสื่อกลำงให้คู่พิพำทได้
เข้ำใจตรงกัน สำมำรถยุติข้อพิพำทได้เพ่ิมข้ึน 
 
 3.5 ค าถามที่ 5 เรื่องระยะเวลาอันจ ากัดในการพ านักอยู่ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
      นั้นท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวหรือไม่  
      อย่างไร  
 ค ำตอบ: อำจมีอุปสรรคบ้ำง เนื่องจำกกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทต้องด ำเนินกำรติดต่อกับคู่พิพำท
อีกฝ่ำย อำจท ำให้เวลำไม่ตรงกัน และกรณีเป็นข้อพิพำทที่มีควำมยุ่งยำกอำจต้องใช้เวลำในกำร
ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยหลำยครั้ง ท ำให้นักท่องเที่ยวไม่สำมำรถรอเพ่ือท ำกำรไกล่เกลี่ยได้ 
 
 3.6 ค าถามที่ 6 ท่านมีความเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวยัง
      มีปัญหาด้านอ่ืนๆ อีกหรือไม่ อย่างไร  
 ค ำตอบ: 1. ปัญหำในกำรประสำนงำนกับคู่พิพำทอีกฝ่ำยให้มำศำลเนื่องจำกไม่มีกฎหมำย
บังคับ ประชำชนขำดควำมเกรงกลัว 
  2. ข้อตกลงที่ได้จำกกำรไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีไม่มีสภำพบังคับทำงกฎหมำย หำกมี
กำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อตกลงอำจต้องด ำเนินกำรฟ้องคดีต่อศำล 
  3.  กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
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4.  สัมภาษณ์: นางวรรณา ซื่อต่อตระกูล ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาล     
จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19 มิถุนายน 2557 

 
 4.1 ค าถามที่ 1 ท่านเห็นว่าการด าเนินคดีนักท่องเที่ยวในกระบวนการยุติธรรมหลักและ
      การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว มีข้อจ ากัดในเรื่องใดบ้าง  
      อย่างไร 
 ค ำตอบ: กำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมหลักในคดีนักท่องเที่ยว คดีอำญำ กรณีนักท่องเที่ยว
เป็นผู้เสียหำยจะมีกำรสืบพยำนล่วงหน้ำ กรณีเป็นผู้กระท ำควำมผิดด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรปกติ 
ดังนั้นในกรณีที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหำยกระบวนกำรยุติธรรมจึงอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ในระยะเวลำอันจ ำกัด 
  คดีแพ่งมีข้อจ ำกัดเรื่องระยะเวลำ เพรำะกระบวนกำรพิจำรณำจะต้องใช้ระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินกำร 
  กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท นักท่องเที่ยวมีระยะเวลำในกำรพ ำนักในช่วงระยะเวลำสั้นๆ 
ซึ่งกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทมี 2 กรณีคือไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนฟ้อง และไกล่เกลี่ยข้อพิพำทหลังฟ้อง 
ซึ่งกรณีที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหำยนั้นกำรไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสำมำรถท ำได้ทันทีในเวลำอันรวดเร็ว 
หำกตกลงกันได้สำมำรถเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นได้ทันที ส่วนกำรไกล่เกลี่ยหลังฟ้องนั้นต้องใช้
ระยะเวลำเช่นเดียวกับกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำคดี และในกรณีที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้กระท ำ
ควำมผิดให้ด ำเนินกระบวนกำรตำมปกติ ดังนั้นกำรไกล่เกลี่ย จึงมีข้อจ ำกัดในเรื่องระยะเวลำดังที่
กล่ำวไปข้ำงต้น 
  
 4.2 ค าถามที่ 2 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลอันตั้งอยู่ 
      ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: เห็นด้วย เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในกำรได้รับกำรดูแล
และเยียวยำในระยะเวลำอันรวดเร็ว และควรด ำเนินกำรในจังหวัดอ่ืนที่เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวด้วย เช่น
ศำลส่วนคดีนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตควรมีอ ำนำจในคดีนักท่องเที่ยวอันเหตุเกิดในเขตจังหวัดพังงำ
กรณีที่จังหวัดพังงำยังไม่มีส่วนคดีนักท่องเที่ยวตลอดจนจังหวัดอ่ืนๆ ด้วยทั้งนี้เ พ่ือเป็นกรดูแล
นักท่องเที่ยวอย่ำงทั่วถึง นักท่องเที่ยวทุกคนได้รับกำรคุ้มครองมิใช่เฉพำะในจังหวัดที่มีศำลส่วนคดี
นักท่องเที่ยว  
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 4.3 ค าถามที่ 3 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการน าวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมา
      ใช้กับคดีนักท่องเที่ยวทุกคดีในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: เห็นว่ำเหมำะสม แต่ควรมีข้อกฎหมำยบังคับชัดเจน จะน ำหลักสมัครใจที่ใช้ในกำร
ไกล่เกลี่ยในคดีท่ัวไปมำใช้มิได้ เพ่ือแก้ปัญหำข้อจ ำกัดเรื่องระยะเวลำ 
  
 4.4 ค าถามที่ 4 ท่านมีความเห็นว่าคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ไกล่เกลี่ยในคดีนักท่องเที่ยว 
      ควรมีคุณสมบัติอย่างไร และทักษะด้านภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นหรือไม่    
      อย่างไร ในการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีนักท่องเที่ยว 
 ค ำตอบ: คุณสมบัติควรก ำหนดโดยผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรดูแลอัตรำก ำลังของประเทศ เช่น 
กพ. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในกำรดูแลด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของคู่กรณี  
  ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศเป็นสิ่งจ ำเป็น แม้จะต้องมีล่ำมแต่กำรพูดคุยในเบื้องต้น
เป็นเรื่องจ ำเป็นมำก 
 
 4.5 ค าถามที่ 5 เรื่องระยะเวลาอันจ ากัดในการพ านักอยู่ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว 
      นั้นท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวหรือไม่  
      อย่างไร  
 ค ำตอบ: มีส่วน แต่สำมำรถบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพได้ 
 
 4.6 ค าถามที่ 6 ท่านมีความเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีนักท่องเที่ยวยัง
      มีปัญหาด้านอ่ืนๆอีกหรือไม่ อย่างไร 
 ค ำตอบ: บุคลำกรมีควำมส ำคัญ มีงบประมำณที่จ ำกัดในกำรจะจัดบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่ได้
ตลอดเวลำ  
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