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บทที 1
บทนํา
ความสําคัญและทีมาของปัญหา
สภาพสังคมไทยในปั จจุ บนั มีก ารเปลียนแปลงไปในหลายด้านอย่างรวดเร็ ว และส่ งผล
กระทบต่อคนในสังคมก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จํานวนมาก เมือสังคมมีการขยายตัวและเปลียนแปลง
อยูต่ ่อเนือง ปัญหาความขัดแย้งในด้านต่างๆ จึงเกิดขึน เป็ นปัญหาหนึงทีนับวันจะยิงทวีความรุ นแรง
เราจะเห็ นได้ว่าเหตุ การณ์ค วามขัด แย้งในสังคมที มีค วามรุ นแรงจะส่ งผลกระทบต่อการพัฒ นา
ประเทศทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การท่องเทียว เป็ นต้น ปัญหาความขัดแย้ง
ทีเกิ ด ขึ นในด้านต่ างๆ ของสังคม เป็ นปั ญหาหนึ งที มีค วามสําคัญและเป็ นสิ งที ทุ ก ฝ่ ายพยายาม
ร่ วมกันแก้ไขปัญหาเพือลดความขัดแย้ง และส่งผลกระทบในสังคมให้นอ้ ยทีสุด ปัญหาความขัดแย้ง
อย่างหนึ งที ส่ งผลกระทบต่อกระบวนการทางสังคมเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ ง คื อ ปั ญหา
ความความขัดแย้งในครอบครัว ซึงเป็ นสถาบันสําคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็ นทรัพยากรบุคคล
ในการพัฒนาให้เป็ นผูท้ ีมีคุณภาพในอนาคต เพือก้าวเข้าไปเป็ นผูใ้ หญ่ทีดีในสังคมอนาคต ปั ญหานี
จึงเป็ นปัญหาทีต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี และเป็ นปัญหาทีละเอียดอ่อนของสังคมโดยรวม
สถาบันครอบครัวในสังคมไทยได้มีการเปลียนแปลงวิถีชีวิตจากเดิม จากครอบครัวใหญ่
เป็ นครอบครัวขนาดเล็ก เมือมีปัญหาต่าง ๆ ภายในครอบครัวต้องเผชิญด้วยตนเอง ไม่มคี นกลางช่วย
ในการไกล่เกลียปั ญหาความขัดแย้ง ขาดการควบคุมอารมณ์และทักษะในการแก้ไขความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ ซึงสาเหตุของปั ญหาทีเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัวเป็ นเรื องทีละเอียดอ่อน
โดยเฉพาะอย่างยิงความสัมพันธ์ในแต่ละครอบครัวนันแตกต่างกัน ทําให้ไม่เข้าใจกัน ขาดทักษะใน
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ก่ อให้เกิ ดความขัด แย้ง และหากความขัด แย้งเกิ ดขึ นต่ อเนื องเป็ น
เวลานาน ความขัดแย้งนันอาจขยายเป็ นความรุ นแรงในครอบครัวในทีสุด ส่งผลให้เกิดความรุ นแรง
ในครอบครัวและการหย่าร้างตามมาได้ (ฐิติมา บุญประเสริ ฐ, 2561 อ้างถึง อภิญญา เวชยชัย, 2546)
ปัญหาการหย่าร้างในสถาบันครอบครัวไม่ใช่เรื องทีเกิดขึนใหม่ในปัจจุบนั แต่เป็ นปั ญหาทีได้
เกิดขึนมาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพียงแต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี ซึงหากปั ญหา
ดังกล่าวสามารถเข้าสู่ กระบวนการยุติ ธรรมทางเลือก ซึ งเรี ยกว่า “การไกล่เกลีย” ทําครอบครั ว
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ก็สามารถอยูร่ ่ วมกันต่อไปได้ แต่ถา้ ไม่สามารถไกล่เกลียกันได้ ก็จะต้องมีการหย่าร้างกันหากยินยอม
ทังสองฝ่ ายก็ดาํ เนินการจดทะเบียนหย่า ณ ทีว่าการอําเภอนันๆ แต่ถา้ อีกฝ่ ายไม่ยินยอม ก็จะต้องมีการ
ฟ้องคดีขึนมาสู่ศาลต่อไป กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวจึงเป็ นสิ งทีมีความสําคัญในทุกขันตอน
ตังแต่เริ มต้นปั ญหาความขัดแย้ง จนถึงขันตอนการฟ้องหย่าต่อศาล เมือคดีมาฟ้องต่ อศาล ก็จะเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลียอีกครังโดยมีผไู ้ กล่เกลียคดีครอบครัวเป็ นผูไ้ กล่เกลีย และพยายามให้คู่กรณี ได้
ตกลงกัน หรื อประนี ประนอมกันในข้อพิพาท โดยคํานึ งถึงความสงบสุ ข และการอยู่ร่ วมกันใน
ครอบครัว ภายใต้หลักการสงวนและคุม้ ครองสถานภาพของการสมรส หากไม่สามารถทําได้ก็ให้การ
หย่าเป็ นไปด้วยความเป็ นธรรมแล ะเสียหายน้อยทีสุด (สุรีรัตน์ ตาใจ, 2559: 2)
ดังนัน กระบวนการไกล่เกลียคดี ค รอบครั ว จึ ง มีค วามจําเป็ นและมีค วามละเอียดอ่อ น
บทบาทและคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลียทังก่อนมีการยืนฟ้องคดีต่อศาล หรื อการยืนฟ้องคดีต่อศาล
แล้ว จึงมีความสําคัญอย่างมาก ในการไกล่เกลียคดีครอบครัวประสบความสําเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิง
การไกล่เกลียคดีครอบครัวในชันศาลผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัว เรี ยกว่า “ผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัว”
ควรเป็ นผูใ้ ช้กระบวนการไกล่เกลียในการวางตัวเป็ นกลาง และต้องมีความอดทน วิธีการไกล่เกลีย
นันไม่มีรูปแบบตายตัว และผูไ้ กล่เกลียต้องวางตัวเป็ นกลาง และมีการทําหน้าทีชัดเจน ไม่ทาํ หลาย
หน้าทีในเวลาเดียวกัน ซึงอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว
การศึกษาครังนี จะศึกษากระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวศึกษาการฟ้องหย่าในประเทศไทย ใน
การดําเนิ น การปรับปรุ งเปลียนแปลงในกระบวนการทีเป็ นปั ญหาให้เกิดการพัฒนาเพือยกระดับ
ประสิ ทธิภาพความสําเร็ จ ในกระบวนการไกล่เกลียคดีค รอบครัว ให้มีแนวทางการพัฒนาไปใน
ทิศทางทีเป็ นทียอมรับของประชาชนมากยิ งขึน และทีสําคัญ จะสามารถแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนใน
สังคมได้จริ งและเป็ นรู ปธรรม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาถึงแนวคิดของปัญหา และอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดี
ครอบครัวเรื องการฟ้องหย่า และวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทตามกฎหมายในประเทศ
ไทย
2. เพือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดีครอบครัวเรื อง
การฟ้องหย่าของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย
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ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ทําการศึกษาเกียวกับปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการไกล่เกลียข้อ
พิพาทคดีครอบครัวในกรณี การฟ้องหย่าของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย โดยการนํา
ข้อมูลจากเหตุแห่งการฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของไทย มา
ประกอบกับพระราชบัญญัติ จ ัด ตังศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิธี พิจ ารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553โดยการพิจารณาความเหมาะสมในบางประเด็นของกฎหมายว่าจะต้องมีการ
บัญญัติหรื อกําหนดเหตุเพิ มเติมทีมีลกั ษณะกว้างขึนหรื อควรจะตีความกฎหมายอย่างไร ให้มีความ
เหมาะสมกับข้อเท็จจริ งทีเกิดขึนและเพียงพอ
ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
1. ได้รับทราบถึงแนวคิดของปัญหา และอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดี
ครอบครัวเรื องการฟ้องหย่า และวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลียฟ้องหย่าตามกฎหมายในประเทศ
ไทย
2. ได้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปั ญหาในกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดีค รอบครั ว
เรื องการฟ้องหย่าของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย
วิธีการวิจยั
1. ทําความเข้าใจเกี ยวกับทฤษฎี แนวคิ ด และรายละเอีย ดของกระบวนการไกล่เกลี ย
คดีครอบครัว และแนวทางการนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทําความเข้าใจเกียวกับประเด็นปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ จากตํารา เอกสาร หรื อบท
วิเคราะห์ทีเกียวข้อง
3. วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคทีเกิดขึนจากกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว และ
แนวทางการปฏิบตั ิตามทฤษฎี เพือให้การไกล่เกลียดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. สรุ ปผลกระทบทีได้จากการศึกษากระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวในเรื องการฟ้อง
หย่า
คําถามการวิจยั
1. การดําเนิ นการไกล่เกลียการฟ้องหย่าในคดีครอบครัวของประเทศไทย มีปัญหาและ
อุปสรรค รวมถึงวิธีการแก้ไขเป็ นอย่างไร
2. กระบวนการไกล่เกลียกรณี การฟ้องหย่าในคดีครอบครัวของประเทศไทย มีรูปแบบการ
พัฒนาต่อไปเป็ นอย่างไรในอนาคต
นิยามศัพท์เฉพาะ
ศาลเยาวชนและครอบครัว หมายถึง ศาลยุติธรรมชันต้นซึงมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาหรื อมี
คําสังในคดีอาญาทีมีขอ้ หาว่าเด็กหรื อเยาวชนกรทําความผิด หรื อคดีอาญาทีศาลซึงมีอาํ นาจพิจารณา
คดีธรรมดาได้โอนมาตามกฎหมาย หรื อคดีครอบครัวอันได้แก่คดีแพ่งทีฟ้องหรื อร้องขอต่อศาลหรื อ
กระทําการใด ๆ ในทางศาลเกียวกับผูเ้ ยาว์หรื อครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัวทีจัดตังขึน
ทังหมดในประเทศไทย และอยู่ในประเภทของศาลอุทธรณ์ ค ดีชาํ นัญการพิเศษ สํานัก งานศาล
ยุติธรรม
ผู้พพิ ากษา หมายถึง ข้าราชการตุลาการผูม้ ีอาํ นาจและหน้าทีในการพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดี ซึงในการวิจยั ครังนี หมายถึงผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
ผู้พิพากษาสมทบ หมายถึง บุคคลผูไ้ ม่ได้เป็ นข้าราชการตุลาการแต่ได้รับการคัดเลือก และ
แต่งตังตามกฎหมายจัดตังศาลชํานัญพิเศษ ให้เป็ นองค์คณะร่ วมกับผูพ้ ิพากษาซึงเป็ นข้าราชการตุลาการ
มีอาํ นาจและหน้าทีในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
คู่ความ หมายถึง บุคคลผูย้ ืนคําฟ้อง หรื อถูกฟ้องต่อศาล ยืนคําร้อง รวมถึงบุคคลผูม้ ีสิทธิ
กระทําการแทนบุคคลนัน ๆ ตามกฎหมาย หรื อในฐานะทนายความ ซึงในการวิจยั ครังนี หมายถึง
คู่ความในคดีครอบครัว
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เจ้ าหน้ าที หมายถึง ผูม้ ีหน้าที , ผูป้ ฏิบตั ิ หน้าที ซึงในการวิจ ัยครั งนี หมายถึง ผูท้ ี ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที ของศาลเยาวชนและครอบครั ว ในประเทศไทย และเจ้าหน้าที ประจําศู น ย์ไกล่เกลี ย
ประนีประนอมคดีครอบครัว หมายถึง ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการหรื อลูกจ้างทีได้รับ
มอบหมาย ให้ปฏิบตั ิงานเกียวกับการไกล่เกลียคดีครอบครัว เพืออํานวยความสะดวกในงานด้าน
ธุรการต่าง ๆ เช่น การจัดเตรี ยมสถานที การนัดหมาย การทําสัญญาประนีประนอม เป็ นต้น
คดีแพ่ ง หมายถึง คดีทีฟ้องร้องเกียวกับสิ ทธิของเอกชน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ ซึงในการวิจยั ครังนี หมายถึงคดีแพ่งเกียวกับเรื องครอบครัว
คดีครอบครั ว หมายถึ ง คดี แ พ่งที ฟ้ อ งหรื อ ร้ องขอต่ อศาลหรื อกระทําใดๆ ในทางศาล
เกียวกับผูเ้ ยาว์หรื อครอบครัว ซึงจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายว่า
ด้ว ยการจดทะเบี ยนครอบครั ว หรื อกฎหมายอืนที เกี ยวข้องกับครอบครัว (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ
มาตรา 4) ดังนัน คดีทีเกียวด้วยการสมรส สิทธิ และหน้าทีหรื อความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริ ยา บิดา
มารดาและบุตร ไม่ว่าในทางใดซึงพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 5 ทังหมด
คดีทีเกียวด้วยสถานะและความสามารถของบุคคลอันเกียวกับครอบครัวหรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยของ
ผูเ้ ยาว์ซึงพิพาทกันตาม
ข้ อพิพาท หมายถึง กรณี พิพาท, ข้อโต้เถียง, ข้อโต้แย้ง ซึงงานวิจยั นีศึกษาเฉพาะข้อพิพาท
ในคดีครอบครัว
กระบวนการไกล่เกลียข้ อพิพาท คือ การระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลทีสามเข้ามาช่วยเหลือ
ในการเจรจาต่อรอง ปัจจุบนั แนวทางดังกล่าวมีสถานะเป็ นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกทีมี
จุดเด่นในแง่ประสิทธิภาพ การส่งเสริ มให้คู่พิพาทบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันแทนการสู ้คดีเพือหาผู ้
แพ้ ผูช้ นะ และการช่วยแบ่งเบาภาระคดีจากศาล
การไกล่ เกลียคดีครอบครัว หมายถึง การยุติหรื อระงับข้อพิพาทในคดีครอบครัวระหว่าง
สามีภรรยา บุตร หรื อบุคคลทีเกียวข้อง ด้วยความตกลงยินยอมของคู่พิพาทเอง โดยมีผไู ้ กล่เกลียคดี
ครอบครั ว เป็ นคนกลาง คอยช่ ว ยเหลื อแนะนํา เสนอแนะแนวทางเพือยุติ ปั ญหา และนํา ไปสู่
ความสําเร็ จของการไกล่เกลียคดีครอบครัว
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ผู้ไกล่ เ กลียคดีครอบครั ว หมายถึง บุค คลที ศาลเยาวชนและครอบครัว จดทะเบียนไว้ใน
ทะเบียนผูป้ ระนีประนอมคดีครอบครัวเพือทําหน้าทีไกล่เกลียคดีครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาล
เยาวชนและครอบครั ว และวิ ธีพิจ ารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว รวมถึงคดี ค วามรุ นแรงใน
ครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทําด้วยความรุ นแรงในครอบครัว โดยเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถและคุณสมบัติตามมาตรฐานทีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกําหนด และ
ผ่า นการฝึ กอบรมทังภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ ในเนื อหาความรู ้ เกี ยวกับ กฎหมายที เกี ยวกับ
ครอบครัว บทบาทหน้าทีและวัตถุประสงค์ของศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาคดีครอบครัว
วิธีการ กระบวนการในการไกล่เกลียคดีครอบครัว จิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา เพือปรับปรุ งความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิ กในครอบครัว และจริ ยธรรมของผูป้ ระนี ประนอมคดี ครอบครั ว โดยผ่านการประเมิน ตาม
มาตรฐานทีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกําหนด และได้รับการขึนทะเบียนเป็ นผูป้ ระนีประนอม
คดีครอบครัวทะเบียนมีกาํ หนด 3 ปี นับแต่วนั ทีจดทะเบียน

บทที 2
ความหมาย แนวคิด และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ในการศึกษาวิจยั เรื อง กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว: ศึกษาเฉพาะกรณี การฟ้องหย่า
ในประเทศไทย โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงความสําคัญของกระบวนการไกล่เกลียในคดีครอบครัวจาก
เอกสารทังงานวิจยั ทีเกียวข้อง กฎหมาย วารสารทีเกียวข้อง เพือนํามาเป็ นข้อมูลในการศึกษาวิจยั
ดังนี
1. ความหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว และความหมายของครอบครัว
2. ปัจจัยทีทําให้เกิดการฟ้องหย่าในคดีครอบครัว
3. ความหมาย และแนวคิดเกียวกับการไกล่เกลียคดีครอบครัว
4. กระบวนการพิจารณาคดีครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย
5. กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวกรณี การฟ้องหย่าในต่างประเทศ
ความหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว และความหมายของครอบครัว
ความหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็ นศาลพิเศษ ซึงจัดตังขึนตามกฎหมายเฉพาะ เพือให้มีอาํ นาจ
ในพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลบางกลุ่ม เช่น เด็กหรื อเยาวชน หรื อคดีบางประเภท เช่น คดีครอบครัว
คดีคุม้ ครองเด็ก หรื อคดีคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทําความรุ นแรงในครอบครัว โดยวิธีพิจารณาคดีแตกต่าง
จากศาลธรรมดา แต่ลกั ษณะของข้อกฎหมายไม่สลับซับซ้อนเหมือนศาลชํานัญพิเศษ
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อํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
คดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทุกข้อหาทีเด็กหรื อ
เยาวชนกระทําความผิด ซึงเด็กหมายถึง บุคคลซึงอายุยงั ไม่เกิน 15 ปี ส่วนเยาวชน หมายถึง บุคคลที
อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ โดยให้ถืออายุเด็กหรื อเยาวชนในวันทีการกระทําความผิดได้
เกิ ด ขึ น ดังนัน บุ ค คลที กระทํา ความผิด ทางอาญา และจะต้องถูก ดําเนิ น คดี ในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จึงหมายถึง บุคคลทีอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ ไม่ว่าเด็กหรื อเยาวชนกระทําความผิดฐานใด
และอัตราโทษเท่าใด แม้บางเรื องเด็กและเยาวชนกระทําความผิดกฎหมายพิเศษ ตามกฎหมายต้อง
อยูใ่ นอํานาจของศาลชํานัญพิเศษโดยเฉพาะก็ตาม ก็ตอ้ งฟ้องคดีเด็กและเยาวชนนันต่อศาลเยาวชน
และครอบครัว
คดีอาญาทีศาลซึงมีอาํ นาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 97 วรรคหนึง เป็ นกรณี ที
บุคคลทีได้กระทําความผิดอาญามีอายุพน้ เกณฑ์เยาวชนและคดีอยู่ในอํานาจของศาลธรรมดา โดย
หลักแล้วต้องพิจารณาและพิพากษาคดีโดยศาลธรรมดา ซึงอาจเป็ นศาลจังหวัดหรื อศาลแขวงก็ได้
แต่ศาลเห็นว่าจําเลยทีกระทําความผิดมีร่างกาย สภาพจิต สติปัญญาและนิสยั เหมือนเด็กหรื อเยาวชน
ศาลมีอาํ นาจใช้ดุลพินิจให้โอนคดีไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวทีมีอาํ นาจได้และให้ถือว่าบุคคล
นันเป็ นเด็กหรื อเยาวชน
คดีครอบครัว (คดีแพ่ง) ได้แก่คดีแพ่งทีจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรื อกฎหมายอืนทีเกียวกับครอบครัว เช่น การหมัน การ
สมรส คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส อํานาจในการปกครองดูแลบุตร บุตรบุ ญธรรม การทํานิ ติกรรม
ของผูเ้ ยาว์คดีเกียวกับการขอให้เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ เป็ นต้น
คดีคุม้ ครองสวัสดิ ภาพ หมายความว่า คดีทีฟ้องหรื อร้องขอต่ อศาลหรื อกระทําการใด ๆ
ในทางศาลเกี ยวกับการคุ ้มครองสวัสดิ ภ าพเด็ก หรื อบุ ค คลในครอบครั ว ซึ งจะต้องบังคับตาม
กฎหมายว่า ด้ว ยการคุ ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้ว ยการคุ ้มครองผูถ้ ูก กระทําด้ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัวหรื อ กฎหมายอืนทีเกียวกับการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กหรื อบุคคลในครอบครัว
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ประเภทของศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีเขตอํานาจครอบคลุมพืนทีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีเขตอํานาจครอบคลุมพืนทีในจังหวัดนัน ๆ
ศาลเยาวชนและครอบครั ว สาขา เป็ นการจัด ตังเพื ออํา นวยความสะดวกแก่ คู่ ค วาม
ประชาชน หรื อผูม้ าติดต่อราชการศาลในพืนทีห่างไกลจากศาลเดิม แต่ยงั เป็ นส่ วนหนึ งของศาลเดิม
อยูโ่ ดย มีอาํ นาจพิจารณาเหมือนศาลเดิม เช่น ศาลเยาวชนและครอบครอบครัว สาขามีนบุรี
เจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัว
สําหรับเจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวเพือคุม้ ครอง
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งแก้ไขและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนยิ งกว่าการลงโทษ ด้วย
การให้มีวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นในการค้นหาสาเหตุทีทําให้เด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดแล้วดําเนิ นการแก้ไขทีสาเหตุทีเกิดขึน และทีสําคัญเพือคุม้ ครองสถาบัน
ครอบครัว และส่วนได้ส่วนเสียของผูเ้ ยาว์ในคดีครอบครัว
หลักสําคัญของศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีผพู ้ ิพากษาสมทบซึงเป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์ในการเลียงดูบุตร
หรื อเคยทํางานเกี ยวข้องกับการสงเคราะห์หรื ออบรมเด็ก ร่ วมเป็ นองค์ค ณะในการพิจ ารณาคดี
จํานวน 2 คน โดยผูพ้ ิพากษาสมทบในคดีจะต้องเป็ นสตรี อย่างน้อย 1 คน และมีการแยกพิจารณาคดี
เด็ก ต่างหากจากห้องพิจารณาคดีธรรมดา ไม่ปะปนกับผูใ้ หญ่ และเป็ นการพิจ ารณาลับ โดยการ
พิจารณาจะไม่เคร่ งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงมีการสืบเสาะข้อเท็จจริ งเกียวกับ
ประวัติ ความประพฤติและค้นหาสาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเพือเสนอความเห็น
ต่อศาล โดยมีการใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา เช่น การคุม ความ
ประพฤติการรอการลงโทษ การฝึ กและอบรม การมอบตัวให้ผปู ้ กครองดูแลระหว่างการดําเนิ นคดี
เพือความยืดหยุน่ ในการแก้ไขเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื องศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีอาํ นาจ
แก้ไขเปลียนแปลงคําพิพากษาได้ และทีสําคัญในคดีครอบครัวนัน มีการมุ่งเน้นทีจะให้มีการไกล่
เกลียเพือให้เกิด การประนี ประนอมยอมความเพือความผาสุ ก ของครอบครั ว และเพือคุ ้มครอง
ประโยชน์ส่วนได้เสียของผูเ้ ยาว์
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ความหมาย และคุณลักษณะของผู้พพิ ากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
ผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 คือ บุคคลผูผ้ ่านการคัดเลือกจากสํานักงาน
ศาลยุติธรรม โดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนด และมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูพ้ ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดต่างๆทีได้เปิ ดทําการมีหน้าทีในทางตุลาการ ร่ วมพิจารณาพิพากษาคดีทีเด็กและเยาวชนถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิด คดีครอบครัวและคดีแพ่งทีผูเ้ ยาว์มีผลประโยชน์ได้เสี ย รวมถึงเป็ นผูใ้ ห้การ
อบรม บําบัด แก้ไข ฟื นฟู และสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนทีหลงผิดให้กลับตนเป็ นพลเมืองดีอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข(ไพฑูรย์ ทับขันธ์, 2555: 9)
บทบาทและหน้าทีของผูพ้ ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดี ที
เกียวข้องกับอรรถคดี นับว่าเป็ นหน้าที ทีสําคัญในการประสาทความยุติ ธรรมให้แก่ผูม้ ีอรรถคดี
เนืองด้วยตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มาตรา 15 และมาตรา 23 กําหนดไว้ว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาลนอกจากมีผู ้
พิพากษาพิจารณาคดีแล้ว ยังต้องมีผพู ้ ิพากษาสมทบอีกสองคนซึงอย่างน้อยคนหนึ งเป็ นสตรี ร่วม
เป็ นองค์คณะในการพิจารณาคดีดว้ ย ทังในคดีแพ่งและคดีอาญา ทังนียกเว้นคดีทีอยูใ่ นอํานาจของผู ้
พิพากษาคนเดียวตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 24 มาตรา 25 คือ คดีอาญาทีมีอตั ราโทษ
จําคุ กไม่เกิ น 3 ปี หรื อปรั บไม่เกิ น 60,000 บาท เว้น แต่ค ดีนันอธิ บดี ผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง หรื อบุคคลตามทีกฎหมายกําหนดจะเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร อาจให้ผพู ้ ิพากษาสมทบท่าน
ใดท่านหนึงนังพิจารณาคดีร่วมกับผูพ้ ิพากษาด้วย ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 24 หรื อในการพิจารณาคดีครอบครัวนันผูเ้ ยาว์
ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสีย เว้นแต่คู่ความทังสองฝ่ าย หรื อฝ่ ายหนึง ฝ่ ายใด มีความประสงค์
จะให้เชิญผูพ้ ิพากษาสมทบเป็ นองค์คณะด้วย ตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 23 และมาตรา 147 การ
ปฏิบตั ิหน้าทีของผูพ้ พิ ากษาสมทบในการร่ วมพิจารณาคดี จึงปฏิบตั ิหน้าที ด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ต
เทียงธรรม ประสาทความยุติธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี (ไพฑูรย์ ทับขันธ์, 2555: 7)
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1. มีอายุไม่ตากว่
ํ า 35 ปี บริ บูรณ์
2. มีหรื อเคยมีบุตร หรื อเคยอบรมเลียงดูเด็กหรื อเคยทํางานเกียวกับการสงเคราะห์หรื อการ
คุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรื อครอบครัว มาเป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
3. มีคุณสมบัติทีจะเป็ นข้าราชการศาลยุติธรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม เว้นแต่พืนฐานความรู ้ซึงต้องไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อเคย
เป็ นผูพ้ ิพากษาสมทบ
4. มีความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติอธั ยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดี
ทีอยูใ่ นอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
5. ไม่เป็ นข้าราชการหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่ วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง สมาชิ ก
รัฐสภาหรื อทนายความ ก่อนเข้ารับตําแหน่ งผูพ้ ิพากษาสมทบจะต้องได้รับการอบรมความรู ้และ
ผ่านการทดสอบในเรื องเจตนารมณ์และการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ความรู ้เกียวกับจิตวิทยา
การสังคมสงเคราะห์ การให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ตลอดจนหน้า ที ของตุ ล าการ ทังนี ตามหลัก เกณฑ์วิธี ก าร และระยะเวลาที กําหนดในระเบี ย บ
ประธานศาลฎีกา และจะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผพู ้ ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู ้
พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรื อผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว ซึงตนจะเข้าสังกัดแล้ว แต่กรณี ว่าจะปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต
ด้วยความเทียงธรรม และรักษาความลับในราชการ ผูพ้ ิพากษาสมทบให้ดาํ รงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี
และจะทรงพระกรุ ณา โปรดเกล้า ฯ แต่งตังผูท้ ีพ้นจากตําแหน่งเนืองจากครบวาระให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ต่อไป อีกก็ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ผูพ้ ิพากษาสมทบทีพ้นจากตําแหน่ ง
เนืองจากครบวาระให้คงปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปจนกว่าผูพ้ ิพากษาสมทบคนใหม่จะเข้ารับหน้าที
ความหมายของครอบครัว
ความหมายของครอบครั ว ได้มีผใู ้ ห้ค วามหมายอยู่หลายความหมาย โดยผูว้ ิจ ัยของนํา
ตัวอย่าง ของความหมายมาพอสังเขปดังต่อไปนี
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สุพตั รา สุภาพ ให้ความหมายว่า ครอบครัวเป็ นกลุ่มบุคลทีมารวมตัวกันโดยทางสายโลหิ ต
หรื อการรับเลียงดู (เช่นการเป็ นบุตรบุญธรรมก็ได้) มีการก่อตังขึนเป็ นครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อ
กันในฐานะทีเป็ นสามีและภรรยา เป็ นบิดามารดา เป็ นบุตรชาย บุตรสาว เป็ นพีน้อง โดยการรักษา
วัฒนธรรมเดิมและมาจากการสร้างสรรค์วฒั นธรรมใหม่เพิ มขึนก็ได้ (สุ วฒั น์ วรรธนะหทัย, 2560:
10) เสนอ อินทรสุขศรี ให้ความหมายของคําว่าครอบครัวว่า เมือพูดถึงครอบครัวแล้ว เราหมายถึง
พ่อ แม่ ลูก นอกจากนี ยังรวมคนอืน ๆ ซึงถือว่าเป็ นสมาชิกในครอบครั ว หรื อในบ้านอีกด้วย ใน
จํานวนนี ทีนับว่าสําคัญมากพวกหนึงรวมอยูด่ ว้ ย คือสมาชิกในวัยสูง อายุ อันหมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย
หรื อ ญาติผสู ้ ูงอายุ (สุวฒั น์ วรรธนะหทัย, 2560: 12)
สนิท สมัครการ ให้ความหมายว่า ครอบครัวเป็ นกลุ่มของเครื อญาติสนิ ทกลุ่มหนึ ง ทีอยู่
ร่ วมหลังคาเดียวกัน หรื ออยูใ่ นรัวเดียวกัน (สุวฒั น์ วรรธนะหทัย, 2560: 10)
ในความหมายของผูว้ ิจ ัยเข้าใจคําว่า ครอบครั ว หมายถึง กลุ่มคนที อยู่ร่ ว มกันซึ งอาจมี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรื อไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด อันประกอบด้วยบุคคลทีแต่งงาน
กัน บุ ตรผูเ้ ป็ นทายาท ปู่ ย่า ตายายผูม้ ีอุปการะ และบุค คลอืนที มารวมอาศัยอยู่ร่ว มกัน ซึงบุค คล
ทังหลายเหล่านี ถูกสานสัมพันธ์ดว้ ยความรัก ความห่ วงใย และบทบาทหน้าทีเพือการดํารงอยู่ของ
ครอบครัว ซึงเป็ นสถาบันหนึงในสังคมทีประกอบด้วยสมาชิกตังแต่ 2 คนขึนไป มาอยู่ร่วมกันใน
ครัวเรื อนเดียวกันในฐานะสามีภรรยาพ่อแม่พีน้องมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด โดยการสมรส
การสืบสายโลหิตหรื อการยอมรับตามกฎหมาย มีการตัดสินใจร่ วมกันมีการรับรู ้ความทุกข์สุข มีการ
ติดต่ อสื อสารระหว่างกัน และกัน ช่ วยเหลือเกือกูลซึงกัน และกัน มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและ
จริ ยธรรมต่างๆเพือการดํารงอยูใ่ นสังคมต่อไป
ประเภทของครอบครัว
อานนท์ อาภรภิรมย์ (สุวฒั น์ วรรธนะหทัย, 2560: 12) ได้แบ่งประเภทของครอบครัว โดย
ถือสมาชิกเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี
1. Nuclear Family ได้แก่ ครอบครัวทีประกอบไปด้วย บิดา มารดา และบุตรเท่านัน
2. Extended Family ได้แก่ ครอบครัวทีประกอบไปด้วย บิดา มารดา และบุตร รวมถึงญาติ
พีน้อง เช่นปู่ ย่า ตา ยาย พี ป้า น้า อา ซึงอาศัยอยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน
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3. ครอบครัวเดียว (Nuclear families) ประกอบด้วย ชายหญิงอยูร่ ่ วมกัน และอาจมีบุตรของ
ตนเองหรื อมีก ารรับเป็ นบุ ตรบุญธรรม ครอบครั วเดียวลักษณะนี มีมาแต่ โบราณ และยังคงเป็ น
รู ปแบบทีพบเห็นได้มากทีสุด
4. ครอบครัวขยาย (Extended families) ประกอบด้วย บิดามารดา เครื อญาติ และอาจหมาย
รวมถึง บุคคลทีไม่ใช่เครื อญาติ แต่มาอยูร่ ่ วมชายคาเดียวกันเสมือนเครื อญาติก็ได้
5. ครอบครัวทีประกอบด้วยบิดามารดาทีผ่านการหย่าร้าง และได้สร้างครอบครัวใหม่ โดย
มีบุตรจากครอบครัวเดิมหรื อไม่ก็ได้
6. ครอบครัวทีไม่มีบุตรทีชอบใช้ชีวิตแบบอิสระระหว่างกัน
7. ครอบครัวทีบุตรอยูร่ ่ วมกับบิดาหรื อมารดาเพียงผูเ้ ดียว (Lone-parent families)
8. ครอบครั ว ที ชายหญิ งอยู่ร่ ว มกัน ในแบบที ไม่ เป็ นที ยอมรั บ ของสังคมโดยไม่ ได้จ ด
ทะเบียนสมรส จึงไม่ได้เป็ นทียอมรับตามกฎหมาย และต้องมีการจดทะเบียนให้ถูกต้องในภายหลัง
9. ครอบครัวเพศเดียวกัน หรื อเรี ยกว่า กลุ่มเกย์สาํ หรับเพศชายต่อชาย หรื อ กลุ่มเลสเบียน
สําหรับเพศหญิงต่อเพศหญิง ซึงยังไม่เป็ นทียอมรับตามกฎหมายหรื อยอมรับตามกฎหมายในบาง
ประเทศ
ลักษณะของครอบครัว
ไพฑู ร ย์ เครื อแก้ว (2518) ลัก ษณะของครอบครั ว ไทยตังแต่ โ บราณมา ถือ ได้ว่ าเป็ น
ครอบครัวทีมีความอบอุ่นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็ นอย่างยิง ทังนี สื บ
เนื องมาจากขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และวัฒ นธรรมที ได้อบรมสั งสอนสื บ ทอดต่ อๆ กัน มา
กล่าวคือ ผูเ้ ยาว์จะต้องเคารพเชือฟังผูใ้ หญ่ ลูกหลานจะต้องมีความกตัญ ูกตเวทีต่อบิดามารดาหรื อ
ญาติผใู ้ หญ่ ซึงสิ งเหล่านีเป็ นสิ งทีหาได้ไม่มากนักในสังคมทางซีกโลกตะวันตก ลักษณะทีสําคัญๆ
ของครอบครัวไทย มีดงั นี

14
1. เป็ นครอบครัว ขยายหรื อครอบครั วใหญ่มากกว่าครอบครัว แบบอืน ๆ โดยเฉพาะใน
ชนบท ซึงประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า (หรื อตา ยาย)รวมทังพีน้องของฝ่ ายสามีหรื อภรรยา
2. ให้อาํ นาจผูช้ ายหรื อสามีเป็ นผูน้ าํ ครอบครัว โดยสามีต ้องมีหน้าที อุปการะเลียงดู ให้
ความจุนเจือในทางเศรษฐกิจ แต่ในปัจจุบนั นี ฝ่ ายภรรยาเริ มมีบทบาทมากขึน เพราะต้องช่วยกันหา
เงินหาทองมาช่วยยกฐานะของครอบครัว มิฉะนันฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอาจจะอยู่ใน
ภาวะยากลําบาก
3. ลูก คือ โซ่ทองคล้องใจพ่อแม่ รวมไปถึง ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อ พี ป้ า น้า อาด้วย จะเห็นได้
ว่าเมือเวลามีเด็กเล็กในครอบครัว ผูใ้ หญ่ทุกคนมักมุ่งความสนใจไปทีตัวเด็ก
4. มีความเคารพเชือฟังกันตามลําดับอาวุโสของสมาชิกในครอบครัว
5. ลูกผูช้ ายได้รับการยกย่องให้เป็ นผูส้ ืบสกุล นันคือ จะต้องคอยระมัดระวังความประพฤติ
ให้อยูใ่ นกรอบของศีลธรรม ถ้ามีความประพฤติเสียหาย ก็เท่ากับเป็ นการทําลายวงศ์สกุล
6. ลูก ๆ จะต้องแสดงความกตัญ ูกตเวทีต่อบิดามารดา กล่าวคือ ต้องคอยอุปการะเลียงดู
ท่านเมือท่านอยูใ่ นวัยชรา ซึงเป็ นลักษณะที สําคัญอย่างหนึ งของครอบครั วไทย โดยคนไทยได้รับ
การสั งสอนอบรมเรื องความกตัญ ู กตเวที ให้รู้จ ักช่ วยเหลือและอุปการะแก่ ญาติผูใ้ หญ่ ของตน
โดยเฉพาะผูท้ ีอยูใ่ นวัยชราและขาดความมันคงทางเศรษฐกิจ ความกตัญ ูกตเวทีจึงถือเป็ นคุณธรรม
ทีสังคมยกย่องอย่างสูง
7. ภรรยา ถึงแม้จะไม่ใช่ผนู ้ าํ ครอบครัว แต่ก็มีบทบาทอย่างมาก โดยมีอิทธิพลเหนื อฝ่ าย
ชายในการเลียงดู อบรมบุตรธิดา การใช้จ่ายในครอบครัวตลอดจนการดูแลบ้านเรื อน
8. ความผูกพันทางสายโลหิต บิดามารดารักและห่วงใยลูกของตนเสมอ แม้ว่าจะแต่งงาน
ไปแล้วก็ตาม ทํานองเดียวกับญาติพีน้องจะช่วยเหลือเผือแผ่กนั และกัน ญาติทงฝ่
ั ายหญิงและฝ่ ายชาย
มีความเท่าเทียมกัน และนับเชือสายทังฝ่ ายชายฝ่ ายหญิง พ่อแม่มกั อุปการะเลียงดูลูกทีเป็ นคนโสด
ตลอดไป ถ้าคู่สมรสใหม่จาํ เป็ นต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวเดิม มักเลือกการอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับ
ครอบครัวฝ่ ายหญิงมากกว่าฝ่ ายชาย เพือเป็ นหลักประกันว่าจะไม่มีการใช้อาํ นาจเหนื อภรรยาเกิน
ขอบเขต
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บทบาทหน้ าทีของสมาชิกในครอบครัว
บทบาทหน้าทีของสมาชิกในครอบครัว คือ การรับรู ้ของสมาชิกในครอบครัวต่อการดูแล
ซึงกันและกันในทางทีเหมาะสม ประกอบด้วยการให้ความรักความอบอุ่น การให้กาํ ลังใจ การเอาใจ
ใส่ดูแลความเป็ นอยู่ การทํากิจกรรมทีร่ วมด้วยกันในลักษณะของครอบครัว การให้การศึกษาอบรม
สั งสอน การให้รู้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม การให้ความคุ ้มครองความปลอดภัย และการดูแล
รักษาเมือเจ็บป่ วย เป็ นต้น ซึงจะยกตัวอย่างได้จากหัวข้อดังต่อไปนี
1. ให้ก ารดู แลทางด้านเสรี ภาพ เช่ น ได้รั บ การเลี ยงดู เ อาใจใส่ ซึ งกัน และกัน การได้
รับประทานอาหารทีชอบ การมีทีพักอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน การได้รับการดูแลเมือเจ็บป่ วย การให้อิสระใน
การไปไหนมาไหน เป็ นต้น
2. เป็ นทีพักพิง ทังร่ างกาย และจิตใจ คือ ครอบครัวเป็ นแหล่งทีมีรายได้ รายจ่าย มีการซือ
สิ งต่าง ๆ ของการดํารงชี วิต มีทีพักผ่อนหย่อนใจ ครอบครัวเป็ นทีพักพิงทางจิต ใจ เวลาอีกฝ่ ายมี
ปัญหา ก็สามารถให้กาํ ลังใจซึงกันและกันไม่ทิ งไปไหน เช่น เป็ นทีให้ความรักความอบอุ่นเป็ นบ่อ
เกิดของการเคารพนับถือ และมีอาํ นาจหน้าทีต่าง ๆ ร่ วมกัน
3. มีการแบ่งหน้าทีร่ วมกันในการทํางาน คือ ครอบครัวควรมีหน้าทีจัดแบ่งว่าใครจะทํา
อะไร เช่น ใครเป็ นผูห้ ารายได้ ใครเป็ นผูท้ าํ ความสะอาดบ้าน ใครเป็ นผูด้ ูแลบุตรหรื อสมาชิกอืนๆ
หรื อร่ วมด้วยช่วยกันในหน้าทีนัน ๆ ก็ได้
4. ทําให้บุคคลในครอบครัวมีโอกาสร่ วมสังสรรค์กนั ในบ้างครัง คือ ครอบครัวมีหน้าทีทําให้
สมาชิ กได้ร่ วมพบปะ พู ดคุ ย หรื อทํากิ จกรรมร่ วมกันเพือให้เกิ ดสานสัมพันธ์ของสมาชิ กภายใน
ครอบครัว เช่น การรับประทานอาหารร่ วมกัน การไปร่ วมทําบุญในวันสําคัญ หรื อวันทีกําหนด เป็ นต้น
5. ทําหน้าทีผลิตสมาชิกใหม่ของครอบครัว คือ ครอบครัวจะต้องมีการวางแผนในการให้
กําเนิดบุตรตามความเหมาะสมทําการเลียงดูบุตรว่าจะมีกีคน ให้การศึกษา ให้ความรักความอบอุ่น
ให้อิสรเสรี ตาม ทีเห็นสมควรแก่บุตร เป็ นต้น
6. ครอบครัวควรรักษาไว้ซึงความเป็ นระเบียบ มีขอบเขตการบริ หารในครอบครัว การมี
ระเบียบทีให้ทุกคนอยูก่ นั อย่างมันคง เพือเป็ นการกําหนดแนวทางทีดีของครอบครัว ต่อไป
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7. ครอบครัวต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน ๆ ในสังคม กล่าวคือ ครอบครัวควรมีการติดต่อ
สร้างสัมพันธ์กบั องค์กรต่าง ๆ หรื อแหล่งทางสังคมอืน ๆ เช่น ชุมชนทีเป็ นเครื อข่ายของตนเองเพือ
จะได้รับความช่วยเหลือเมือมีเหตุการณ์จาํ เป็ น หรื อแม้แต่เพือนบ้านทีอยูใ่ กล้กนั
8. ครอบครั ว ควรมีแ รงจู ง ใจ และมี ศี ลธรรมจรรยา คื อ ครอบครั ว ควรมีห น้า ที สร้ า ง
แรงจู งใจมี ก ารสนับ สนุ น ให้ร างวัลสมาชิ ก ตามความเหมาะสมเพือนํา ไปสู่ ค วามสําเร็ จ ต่ า งๆ
ครอบครัวควรมีการฝึ กให้สมาชิกในครอบครัวมีความซื อสัตย์สุจริ ต มีความรักใคร่ ซึงกันและกัน
ครอบครัวควรเป็ นแหล่งทีทําให้ทุกคนได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม และเมือ
ต้องเผชิญกับปัญหาทีเป็ นภาวะวิกฤตทีรุ นแรง ครอบครัวควรเตรี ยมพร้อมทีจะเผชิญกับอุปสรรค
และแก้ปัญหาร่ วมกันได้
รู ปแบบของการหย่าร้ างในครอบครัว
สําหรั บในรู ปแบบของครอบครั ว ที เริ มมีปั ญหาขึ นมานัน อาจเกิ ด ขึ นได้ห ลายสาเหตุ
แตกต่างกันซึงตามมาตรา 1501 บรรพ 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กําหนดให้การสิ นสุ ด
การสุ ด การสมรสมี 3 กรณี คื อ 1) กรณี ก ารตายของคู่ สมรส 2) กรณี ก ารหย่าโดยความยิน ยอม
3) กรณี ศาลมีคาํ พิพากษาให้เพิกถอน แต่ถา้ คู่สมรสฝ่ ายหนึงจะฟ้องหย่าต้องแสดงเหตุฟ้องหย่าตาม
มาตรา 1516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี
(1) สามีหรื อภริ ยาอุปการะเลียงดู หรื อยกย่องผูอ้ ืนฉันภริ ยาหรื อสามี เป็ นชู ้หรื อมีชู้ หรื อ
ร่ วมประเวณี กบั ผูอ้ ืนเป็ นอาจิณ อีกฝ่ ายหนึงฟ้องหย่าได้
(2) สามีหรื อภริ ยาประพฤติชวั ไม่ว่าความประพฤติชวนั
ั นจะเป็ นความผิดอาญาหรื อไม่ ถ้า
เป็ นเหตุให้อีกฝ่ ายหนึง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุทีคงเป็ นสามีหรื อภริ ยาของฝ่ ายทีประพฤติชวั
อยูต่ ่อไป หรื อ
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(ค) ได้รับความเสียหายหรื อเดือดร้อนเกินควร ในเมือเอาสภาพ ฐานะและความเป็ นอยู่
ร่ วมกันฉันสามีภริ ยามาคํานึงประกอบ อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้องหย่าได้
(3) สามีหรื อภริ ยาทําร้าย หรื อทรมานร่ างกายหรื อจิตใจ หรื อหมิ นประมาทหรื อเหยียด
หยามอีกฝ่ ายหนึงหรื อบุพการี ของอีกฝ่ ายหนึง ทังนี ถ้าเป็ นการร้ายแรง อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้องหย่าได้
(4) สามีหรื อภริ ยาจงใจละทิ งร้างอีกฝ่ ายหนึงไปเกินหนึงปี อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้องหย่าได้
(4/1) สามีหรื อภริ ยาต้องคําพิพากษาถึงทีสุ ด ให้จาํ คุก และได้ถูกจําคุกเกินหนึ งปี ใน
ความผิดทีอีกฝ่ ายหนึงมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทําความผิดหรื อยินยอมหรื อรู ้เห็นเป็ นใจในการ
กระทําความผิด นันด้วย และการเป็ นสามีภริ ยากันต่ อไปจะเป็ นเหตุ ให้อีก ฝ่ ายหนึ งได้รับความ
เสียหายหรื อเดือนร้อนเกินควร อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้องหย่าได้
(4/2) สามีและภริ ยาสมัครใจแยกกันอยูเ่ พราะเหตุทีไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริ ยาได้
โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรื อแยกกันอยูต่ ามคําสังของศาลเป็ นเวลาเกินสามปี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
ฟ้องหย่าได้
(5) สามีหรื อภริ ยาถูกศาลสังให้เป็ นคนสาบสูญ หรื อไปจากภูมิลาํ เนาหรื อถิ นทีอยู่เป็ นเวลา
เกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็ นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ ายหนึงฟ้องหย่าได้
(6) สามีหรื อภริ ยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลียงดูอีกฝ่ ายหนึ งตามสมควรหรื อทําการ
เป็ นปฏิปักษ์ต่อการทีเป็ นสามีหรื อภริ ยากันอย่างร้ายแรง ทังนี ถ้าการกระทํานันถึงขนาดทีอีกฝ่ าย
หนึ งเดื อดร้ อ นเกิ น ควรในเมือเอาสภาพ ฐานะและความเป็ นอยู่ร่ ว มกัน ฉัน สามีภ ริ ยามาคํานึ ง
ประกอบ อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้องหย่าได้
(7) สามีหรื อภริ ยาวิกลจริ ตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริ ตนันมีลกั ษณะยากจะหาย
ได้ กับทังความวิกลจริ ตถึงขนาดทีจะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริ ยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ ายหนึ งฟ้องหย่า
ได้
(8) สามีหรื อภริ ยาผิดทัณฑ์บนทีทําให้ไว้เป็ นหนังสื อในเรื องความประพฤติ อีกฝ่ ายหนึ ง
ฟ้องหย่าได้
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(9) สามีหรื อภริ ยาเป็ นโรคติ ด ต่ออย่างร้ ายแรงอัน อาจเป็ นภัยแก่ อีก ฝ่ ายหนึ งและโรคมี
ลักษณะเรื อรังไม่มีทางทีจะหายได้ อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้องหย่าได้
(10) สามีหรื อภริ ยามีสภาพแห่ งกายทําให้สามีหรื อภริ ยานันไม่อาจร่ วมประเวณี ได้ตลอด
กาล อีกฝ่ ายหนึงฟ้องหย่าได้
นอกจากนียังมีกรณี ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในปั จจุบนั ซึงมี
ความแตกต่างกันในแต่ละบริ บทของชุมชนนัน ๆ ของสังคมไทย เพือให้เห็นว่าปั ญหาทีเกิดขึนมี
อย่างไรและเป็ นลักษณะแบบไหน โดยคู่สมรสไหนรู ้จกั ถนอมนําใจกัน หรื อรู ้จกั ให้อภัยกัน เรื อง
การหย่าร้างหรื อการแยกทางกันก็ไม่เกิดขึนในสังคม เพราะการหย่าร้างไม่ใช่ทางออกทีดีทีสุดของการใช้ชีวิตคู่
หลายครอบครั วที มี การหย่าร้ าง แยกทางกันแล้ว ไม่สามารถมองหน้าแล้วรั ก กัน เหมือนเดิ มได้
โดยเฉพาะอย่างยิง การทีใช้สิทธิทางศาลเพือให้ตนเองชนะนัน ย่อมมีผลยิงกว่าการหย่ากันโดยความ
ยินยอมของทังสองฝ่ ายเป็ นแน่ แท้ เมือกล่าวถึงการใช้สิทธิทางศาลแล้ว ในหัวข้อที 4 ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึง
ลักษณะของกฎหมายที มี การใช้ในการหย่าร้ าง เมือพิจ ารณาถึง ปั ญ หา การเกิ ด ข้อ พิพ าทเกี ยวกับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายใน เช่น การใช้ความรุ นแรงในครอบครัว
ระหว่างบิดา มารดา กับบุตร หรื อปั จจัยจากภายนอก เช่น ความสัมพันธ์อนั ร้าวฉานโดยมีบุคคลที
สามเข้ามาเกียวข้องระหว่างคู่สมรสทังทีมี การจดทะเบียนตามกฎหมาย หรื อเพียงแต่อยู่กินฉันสามี
ภริ ยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส หลายคนมักจะมีความรู ้สึกว่าคู่พิพาทควรจะตกลงกันเอง เพราะ
เป็ นเรื องภายในครอบครัว ดังนันปัญหาในเรื องนี จึงต้องมีคนกลางในการช่วยไกล่เกลียข้อพิพาทใน
คดีครอบครัว ผูไ้ กล่เกลียเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการอํานวยการเจรจา ในการไกล่เกลีย และควบคุม
กระบวนการไกล่เกลีย เป็ นคนกลาง ช่วยเหลือคู่พิพาทในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง นําเสนอ
หรื อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การหาทางออกทีเหมาะสม การทําความเข้าใจและ
ปรับมุมมองของคู่พิพาทเกียวกับปัญหามิใช่ยึดติดกับมุมมองของตนฝ่ ายเดียว แต่เป็ นการปรับเพือ
มองปัญหาร่ วมกัน เพือให้คู่ความสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง บนพืนฐานของข้อมูลทีเพียงพอ
โดยผู ไ้ กล่ เกลียคดี ค รอบครั ว ไม่มีอาํ นาจหน้าที ใด ๆ ในการตัด สิ น หรื อ ชี ขาดข้อพิ พาท (ศูน ย์
ประนี ประนอมคดีครอบครัวประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ,ม.ป.ป.: 3) หรื อใน
กรณี ทีมีการฟ้องร้องดําเนินคดีกนั แล้ว ผูพ้ ิพากษามีส่วนสําคัญในชันพิจารณาคดีในการไกล่เกลียคดี
ครอบครั ว ซึ งบทบาทของผูไ้ กล่ เ กลี ยข้อ พิพ าท สํา หรั บ การไกล่เ กลีย ประนี ป ระนอมในคดี
ครอบครัว (Family Mediation) นันมีความแตกต่างจากเรื องอืน ๆ ในกระบวนการไกล่เกลียข้อ
พิพาทคดีทวั ๆไป เป็ นอย่างยิง เนืองจากในคดีทวไปอาจมี
ั
ผลประโยชน์ของคู่ความทังสองฝ่ ายเข้า
มาเกียวเป็ นส่วนใหญ่ ผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวหรื อคนกลางในการไกล่เกลีย จะมีบทบาทในการคุม
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สถานการณ์ ช่วยเหลือให้กระบวนการของคู่กรณี ในตอนนันให้ตรงตามความต้องการให้มากทีสุ ด
แต่ในคดีครอบครัว บทบาททีสําคัญของผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวควรมีความละเอียดและคํานึ งถึง
ความต้องการของคู่กรณี แล้ว ควรคํานึงถึงความเป็ นอยู่ในครอบครัวเป็ นสําคัญยิ ง และถ้าเรื องใดมี
ผลประโยชน์ของเด็กเข้ามาเกียวข้องด้วยแล้ว การไกล่เกลียระงับข้อพิพาทจะต้องมีกระบวนการที
รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและผลประโยชน์เด็กเป็ นสําคัญกว่าคดีทวั ๆ ไป
คดี ค รอบครั ว เป็ นคดี ทีมี ค วามละเอี ยดอ่ อนก่ อให้เกิ ด ผลกระทบไม่เ ฉพาะต่ อคู่ พิ พาท
หากแต่ในบางกรณี ทีคู่พิพาทซึงเป็ นสามี-ภริ ยามีบุตรด้วยกัน หรื อแม้ไม่มีบุตรด้วยกันแต่มีทรัพย์สิน
ทีหามาได้ร่วมกัน หรื อแต่ละฝ่ ายมีคู่ครอง หรื อคนรักใหม่ไปแล้ว การเจรจาไกล่เกลียในกรณี เช่นนี
ผูไ้ กล่เกลียอาจต้องแนะนํากับผูท้ ีเกียวข้องนอกเหนื อจากคู่พิพาทด้วย นอกจากนันผูไ้ กล่เกลียคดี
ครอบครั ว ยัง จะต้อ งมี ก ารประเมิ น ก่ อนเข้า สู่ ก ระบวนการว่ าข้อ พิ พ าทดัง กล่า วสมควรเข้า สู่
กระบวนการไกล่เกลียหรื อไม่ และขันตอนการประเมินนี จะอยู่ในช่ว งที เรี ยกว่า Pre-mediation
screening ซึ งถื อ ว่ า เป็ นขันตอนที มี ค วามสํา คัญ เป็ นอย่า งมาก และทํา ให้ผูว้ ิ จ ัย ได้ท ราบถึ ง
กระบวนการการไกล่เกลียในคดีครอบครัวมีประโยชน์อย่างมากต่อคู่พิพาทและผูเ้ กียวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็ นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยคดีจะยุติดว้ ยความรวดเร็ ว และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการ
ไกล่เกลีย คู่ความจะยังคงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันต่อไปได้ สามีภริ ยาอาจปรับความเข้าใจกลับคืนดี
และสามารถอยูร่ ่ วมกันต่อไปได้ หรื อ หากไม่อาจกลับคืนดีอยูร่ ่ วมกันได้ ก็สามารถแยกทางกันโดย
สันติ คู่ความทุกฝ่ ายพึงพอใจในข้อยุติของคดี เนืองจากเป็ นข้อยุติทีได้มาจากความสมัครใจหรื อการ
เจรจาร่ วมกัน เช่น การตกลงในการเลียงดูบุตร การใช้อาํ นาจการปกครองบุตร การจ่ายค่าอุปการะ
เลียงดูทีเหมาะสม การแบ่งสินสมรสทีเป็ นธรรม หรื อการจ่ายค่าทดแทนหรื อค่าใช้จ่ายจําเป็ นในการเลียงชีพ
ทีพึงพอใจทังสองฝ่ าย เป็ นต้น
สํา หรั บ บทบาทในการไกล่เ กลียและประนี ป ระนอมข้อ พิพ าทคดี ข องผูไ้ กล่เ กลียคดี
ครอบครัวประจําศาลจังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่าผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวส่ วนใหญ่มีการ
อธิ บายให้คู่ ก รณี เข้าใจถึงข้อดี หรื อประโยชน์ข องการไกล่เกลียการกระตุ ้น ให้คู่ ก รณี พูด เสนอ
ข้อเท็จ จริ ง การค้นหาประเด็น ความต้องการ (ความพึงพอใจ) การทําให้คู่ก รณี ทุกฝ่ ายทราบถึง
ประเด็นปัญหาข้อพิพาท มีการสือสารทีดี มีวาทศิลป์ รู ้จกั เลือกใช้ รู ปแบบวิธีการต่าง ๆ ทีเหมาะสม
กับรู ปคดีมาช่วยในการเจรจา ผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวตระหนักถึงหลักการสําคัญ ในการไกล่เกลีย 4
ประการ คือ (ปริ ญญาพงศ์ เจียรนัยกุลกนก, 2556: 58-91)
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1. การทําให้ทุกฝ่ ายสมัครใจเข้าสู่ระบบไกล่เกลีย
2. การค้นหาความพอใจของคู่ความ
3. การสร้างบรรยากาศในการเจรจาต่อรองของคู่ความ
4. การแสดงออกซึงความซือสัตย์สุจริ ต เป็ นกลาง ปราศจากอคติ ประพฤติตนถูกต้องตาม
กฎหมายและทํานองคลองธรรม อยูใ่ นกรอบจริ ยธรรม มีความรู ้และความเข้าใจในปรัชญาการไกล่
เกลีย
จากการศึ ก ษา ปั ญหาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ไ กล่ เ กลี ยข้ อ พิ พ าท
พบว่า ปัญหาด้านกระบวนการ และวิธีการไกล่เกลียเป็ นปัญหาทีอยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ หากไม่มี
กระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในศาล และนอกศาลก็จ ะไม่ก่ อให้เกิ ดความเป็ นกัน เอง ความ
สะดวก ความรวดเร็ ว และการไกล่เกลียทําให้คู่ความประหยัดเวลา รองลงมาคือ ปัญหาด้านสถานที
พบว่า การสร้างบรรยากาศการไกล่เกลีย และสร้างสัมพันธภาพระหว่างคู่ค วาม โดยผู ไ้ กล่เกลีย
จะต้องสร้างบรรยากาศของการไกล่เกลียให้แตกต่างจากการพิจารณาคดี ด้วยการทําให้รูปแบบของ
การเจรจาตกลงเป็ นไปในแนวทางของการเจรจาหารื อเพือหาทางยุติขอ้ พิพาท และสถานทีไกล่เกลีย
ควรจัดเป็ นสัดส่ ว น ไม่ตงอยู
ั ่ในจุด ทีคนพลุก พล่าน ซึ งจะส่ งผลให้เป็ นการสร้างความคุ ้นเคย ลด
ความตึงเครี ยด สร้างสัมพันธภาพระหว่างคู่ความ ด้านจํานวนคดี มีจาํ นวนคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลียมากขึน ทําให้จาํ นวนเจ้าหน้าทีทีดูแล ไม่เพียงพอ ด้านความเหมาะสมของผูไ้ กล่เกลีย ผูไ้ กล่
เกลียควรเป็ นผูท้ ีมีความชํานาญในการไกล่เกลีย (พสิลกั ษมิ ทองเจริ ญ, 2550: 91-94)
จากทีได้สรุ ปเบืองต้นว่า เพียงแค่คาํ ว่า ไกล่เกลียการฟ้องหย่าในคดีครอบครัว ระดับความ
รุ นแรงทางอารมณ์ของคู่พิพาทก็ค่อยบรรเทาเบาบางลงนัน เป็ นประโยชน์ทีได้รับในข้อนี เป็ นเรื อง
ของความรู ้สึกซึงมีทีมาจากแนวความคิดทีว่า “ปัญหา ทุกอย่างย่อมมีทางแก้ ถือเป็ นความคิดในด้าน
บวก” ทีเรี ยกกันว่า “Positive Thinking” นอกจากนี การรับรู ้ว่าจะมีคนกลางทีไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
มีความเป็ นกลาง และเป็ นทียอมรับ ซึงอาจจะเป็ นผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัว หรื อผูพ้ ิพากษาคอยให้
การช่วยเหลือ สนับสนุ นให้คู่สมรสได้เจรจา เพือหาทางออกร่ วมกันในปั ญหาที เกิดขึ น หรื อทีจะ
เกิดขึน ในอนาคต เช่น การใช้อาํ นาจปกครองบุตร การตกลงกันเรื องการไปเยียมเยียนบุตร หรื อ
แม้แต่ปัญหาเรื องค่าเสียหาย ค่าอุปการะเลียงดู ค่าเลียงชีพ เป็ นต้น
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ปัจจัยทีทําให้เกิดการฟ้องหย่าในคดีครอบครัว
สําหรับเหตุปัจจัยทีทําให้การสมรสต้องสิ นสุดลงหรื อทีเรี ยกว่าการหย่าร้างกันของคู่สมรส
นันอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการทังทีเป็ นเหตุการณ์ประจักษ์ได้ คือ เหตุทีสามารถเห็นได้ มี
ความเป็ นรู ปธรรม เช่น การนอกใจ การใช้ความรุ นแรง ฯลฯ พบมากในอดีต เนื องจากการหย่าร้าง
เดิมแม้สามารถทําได้ แต่ส่วนใหญ่มกั ไม่นิยมให้เกิดการหย่า ด้วยว่าสังคมสมัยก่อนนันยังไม่เอือต่อ
การกระทําดังกล่าวมากนัก ส่ วนมากแล้วคู่สมรสทีมีปัญหาอาจใช้วิธีการปรึ กษาหารื อกับผูใ้ หญ่
เนืองจากรู ปแบบครอบครัวเป็ นครอบครัวขยาย จึงเอือต่อการยุติปัญหาการขัดแย้งระหว่างสามีภริ ยา
บ้างสามารถแก้ปัญหาได้แต่ไม่เสมอไปทีปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดและมักจะต้องอดทน
อดกลัน ดําเนินชีวิตครอบครัวร่ วมกันต่อไป ไม่เช่นนันแล้วจะได้รับความอับอายขายหน้า เช่น ฝ่ าย
หญิงทีเคยหย่าร้างมาก่อน อาจได้ชือว่ามีตาํ หนิ หรื อถูกมองในเชิงลบจากสังคม ไม่มีโอกาสในการ
เริ มต้นชีวิตครอบครัวใหม่หรื อโอกาสในการได้งาน มีอาชีพ อาจประสบความลําบากมากขึน หาก
ว่าฝ่ ายหญิงนีตอนสมรสเป็ นแม่บา้ น ภายหลังหย่าจึงทําให้โอกาสต่างๆลดทอนลงไป ในขณะทีฝ่ าย
ชายทีผ่านการหย่าร้างมาแล้วก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่อาจไม่รุนแรงเท่ากับฝ่ ายหญิง เช่น
ฝ่ ายชายมีอาชี พรองรับอยู่แล้ว เพราะทํางานตลอดมาตังแต่สมรส การหย่าจึ งเป็ นเพียงการปลด
เปลืองภาระทางครอบครัวหรื อความสามารถในการเริ มต้นชีวิตใหม่ทีเป็ นไปได้มากกว่า เป็ นต้น
นอกจากผลกระทบทีเกิดจากสังคมแล้วผลกระทบกระเทื อนทางจิตใจจากการหย่าร้างก็มีไม่น้อย
โดยส่งผลโดยตรงถึงคู่หย่าและบุตร ทําให้อาจเกิดปั ญหาสังคมตามมาได้อีกจากการทีบิดามารดา
แยกทางกัน (ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2556: 192)
การตัดสินใจหย่าขาดจากกันของคู่สมรส นับว่าเป็ นเรื องทีมีความเปราะบาง ละเอียดอ่อน
มากทีสุ ดเรื องหนึ งในการคิด ตัดสิ นใจ เนื องจากการหย่าเป็ นเรื องทีอาจส่ งผลกระทบต่อบุคคลที
เกียวข้องหลายฝ่ าย นอกเหนื อจากตัวคู่สมรสนันเอง เช่น ผลกระทบของการหย่าขาดจากกันต่อ
เกียรติยศ ชือเสี ยงของวงศ์ตระกูลทีอาจได้รับการติฉินนิ นทา การเสื อมเสี ยชื อเสี ยงของคู่สมรส
นันเองหรื อผลกระทบทีอาจไปตกอยูแ่ ก่บุตร ในการตัดสินใจหย่าขาดจากกันของคู่สมรสทีมีสถานะ
ความเป็ นบิดาและมารดารวมอยูด่ ว้ ย เมือเกิดข้อถามว่าจะมีวิธีการอย่างไรทีจะส่ งผลกระทบต่อตัว
บุตรน้อยทีสุ ด ส่ วนมากแล้วคู่สมรสทีมีบุตรมักเลือกหาทางแก้ไขความขัดแย้งทีเกิดขึนโดยอาศัย
การประนีประนอมยอมกันมากกว่า เพราะเห็นแก่บุตรหรื อบางกรณี ทีคู่สมรสเลือกทีจะใช้วิธีการ
แก้ปัญหาทีเกิดขึนโดยการหย่าโดยไม่มีการคํานึงถึงบุตรก็ตาม ในความเป็ นจริ งแล้วบางครังการหย่า
กลับเป็ นสิ งจําเป็ นแม้ว่าจะกระทบกับบุตรไปบ้าง แต่นับว่าเป็ นประโยชน์แก่บุตรมากกว่า เพราะ
การหย่าร้างกัน ย่อมดีกว่าการทีบุตรจะต้องทนเห็นบิดาและมารดาฝื นทนอยูร่ ่ วมกัน หรื อทะเลาะกัน

22
เป็ นประจํา การทีบิดาและมารดามีชีวิตสมรสไม่ราบรื นแต่ยงั พยายามเหนี ยวรังทีจะอยู่ดว้ ยกันโดย
ใช้ชีวิตแบบเย็นชา แม้ว่าจะไม่มีการทะเลาะกันแต่การไม่พูดคุยหรื อไม่มีกิจกรรมร่ วมกัน ทําให้บุตร
ทีอยู่ในสถานะครอบครั วแบบนี มัก ประสบปั ญหาและมองหาความรัก ความอบอุ่น จากที อืนใน
การศึกษาเหตุปัจจัยทีทําให้เกิดความแตกแยกในชีวิตสมรสด้านต่างๆ อาจศึกษาได้จากงานวิจยั ทีมี
อยูห่ ลายฉบับโดยการศึกษา สํารวจ รวบรวมและเก็บข้อมูลเกียวกับเหตุทีทําให้เกิดความแตกแยกใน
ชีวิตสมรสอันนําไปสู่การหย่าขาดจากกัน ทังนี งานวิจยั ส่ วนมากใช้วิธีการสอบถาม การสัมภาษณ์
คู่สามีภริ ยาทีกําลังประสบปัญหาขัดแย้งกันหรื อคู่สมรสทีได้มีการแยกกันอยูแ่ ล้ว เพือจะได้ทราบถึง
ปัญหาทีเกิดขึน เป็ นปกติอยูเ่ องทีต้องมีการสอบถามจากบุคคลดังกล่าว เพือให้ได้คาํ ตอบในปั ญหา
อย่างตรงจุด นอกจากนี ยังพบว่ามีขอ้ ความคิดแสดงให้เห็นว่ามีความจําเป็ นทีจะต้องศึกษาจากคู่
สมรสทีมีความสัมพันธ์ปกติดว้ ย เพราะบ่อยครังทีการสอบถาม การสัมภาษณ์ คู่สมรสทีชีวิตสมรส
ยังปกติสุขอยูจ่ ะสามารถตอบข้อสงสัยหรื อสามารถทําความเข้าใจถึงเหตุหรื อปั ญหาของคู่สมรสทีมี
ปัญหาได้ดว้ ย (นันทนัช สิมะโชคดี, 2559 อ้างถึง ดวงเดือน เลขยานนท์, ม.ป.ป.)
ทังนีไม่ว่าจะเป็ นอดีตหรื อปัจจุบนั พบว่า การทีสามีและภริ ยาไม่สามารถทนอยู่ร่วมกันเป็ น
ครอบครัว ได้อีก อาจมีสาเหตุหลายประการทีสําคัญอัน จะนําไปสู่ ปัญหาครอบครัวแตกร้าวและ
ก่อให้เกิดการหย่าร้างได้ ตามลําดับ สรุ ปได้ดงั นี
ปัญหาในเชิงทฤษฎีทีเกียวข้อง
การศึกษาถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวข้องจะทําให้สามารถทราบถึงเหตุปัจจัยทีก่อให้เกิดความ
แตกร้าวของความเป็ นสถาบันครอบครัวและการสิ นสุดของชีวิตสมรสได้ทางหนึ ง เนื องจากทฤษฎี
ต่างๆ ย่อมเกิดมีขึนพร้อมกับการประพฤติ ปฏิบตั ิของมนุษย์ จนกระทังสั งสมและถูกกําหนดนิ ยาม
รู ปแบบ ขึนมาเป็ นทฤษฎีทีเกียวข้องเชือมโยงโดยตรง
1. ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจ เป็ นหลักทีเกิ ดจากความไม่เท่ าเทียมกันในทางเพศ (Gender)
เนืองจากสังคมจะเป็ นผูก้ าํ หนดบทบาทความเป็ นเพศขึนโดยให้ผหู ้ ญิงมีคุณลักษณะบางอย่างและผูช้ าย
มีคุณลักษณะบางอย่างโดยมีความเชื อว่าลักษณะดังกล่าวเป็ นสิ งที เปลียนแปลงไม่ได้ นําไปสู่ การ
กําหนดบทบาทหน้าทีรวมทังสถานะที แตกต่างกันของบุคคลทังสองเพศ ผูห้ ญิงจึงอยู่ในฐานะเป็ น
ผูด้ อ้ ยกว่า เป็ นผูต้ าม เป็ นผูถ้ ูกกําหนด ในขณะทีผูช้ ายอยู่ในฐานะทีเหนื อกว่า เป็ นผูน้ าํ เป็ นผูก้ าํ หนด
(พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, 2550: 4-5)
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2. ปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ปั ญหาความรุ นแรง
ภายในครอบครัวทีเกิดขึนในสังคมไทยตังแต่อดีตจนกระทังปัจจุบนั นอกเหนือจากเรื องบทบาทเชิง
อํานาจระหว่างเพศชายและเพศหญิงแล้ว ยังมี อีกหลายปั จจัยทีก่ อให้เกิดการกระทําความรุ นแรง
ระหว่างกันได้ ซึงต้นเหตุทีก่อให้เกิดความรุ นแรงภายในครอบครัว สามารถวิเคราะห์ได้จากดังสรุ ป
ต่อไปนี
2.1 ปัจจัยด้านความเชือ กล่าวคือ ผูก้ ระทําความรุ นแรงจะมีแนวความเชือทีผิดไปจาก
คนทัวไป โดยมองว่าการกระทําความรุ นแรงในรู ปแบบต่าง ๆ สามารถกระทําได้เช่น การทุบตี ด่า
ทอ ฯลฯ อีก ทังยังมองว่าการใช้ค วามรุ น แรงเป็ นวิธีหนึ งในการแก้ไขปั ญหาที เกิ ด ขึนทังเป็ น
ความสามารถในการควบคุมอีกฝ่ ายหนึ งให้ยอมจํานนตามทีตนต้องการได้ ดังนันความรุ นแรงจึง
เป็ นของผูท้ ีมีอาํ นาจหรื อมีสิทธิเหนือกว่าทีจะทาเช่นไรกับผูท้ ีด้อยกว่าก็ได้หรื อความรุ นแรงภายใน
ครอบครัวย่อมเป็ นเรื องภายในไม่ใช่เรื องสาธารณะ บุคคลภายนอกไม่ควรเข้ามายุ่งเกียว เพราะจะ
เป็ นการยุแยงให้แตกกัน เป็ นต้น
2.2 ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทําความรุ นแรงและผูถ้ ูก กระทํา กล่าวคื อ
หากเป็ นกรณี ทีครอบครัวนันมีพืนฐานทางความเชือมาจากฝ่ ายสามีหรื อบิดาต้องเป็ นใหญ่ สามีย่อม
มีอาํ นาจเหนื อภริ ยาทังปวง เปรี ยบเสมือนช้างเท้าหน้าและภริ ยาเปรี ยบเป็ นช้างเท้าหลัง ภริ ยาต้อง
เป็ นผูต้ ามและเชือฟังสามี รวมถึงการมีความเชือว่าสามีเป็ นเจ้าของภริ ยา เป็ นเจ้าชีวิตของภริ ยาหรื อ
กรณี ทีมีการสมรสโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและกรณี ฝ่ายหญิงเมือสมรสแล้วย้ายไปอยูก่ บั ฝ่ ายชาย
ฯลฯ ล้วนเป็ นสาเหตุหนึงทีก่อให้เกิดการใช้ความรุ นแรงต่อกันได้
2.3 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนตัวของผูก้ ระทําความรุ นแรง กล่าวคือเป็ นพืนฐานนิสยั ทีถูก
ปลูกฝังมาตังแต่เด็กหรื อการเลียนแบบจากบิดามารดาทีเคยใช้ความรุ นแรงกันมาก่อน การขาดความ
รักและความอบอุ่นภายในครอบครัว ส่งผลให้เกิดการชอบใช้ความรุ นแรง เพือให้ได้มาในสิ งทีตน
ต้องการหรื อการเรี ยนรู ้จากการกระทําด้วยความรุ นแรง เมือกระทําแล้วได้ผลตามทีต้องการและไม่มี
ใครห้ามปราม ย่อมก่อให้เกิดการกระทําซํา และต่อเนืองหรื อการกระทําความรุ นแรงทีแสดงออกมา
เป็ นผลมาจากความเครี ยด ต้องการระบายอารมณ์ เป็ นต้น
การใช้ค วามรุ นแรงในครอบครัว สามารถเกิด ขึนได้ในทุ กชนชันของสังคม (กฤตยา
แสวงเจริ ญ, 2545: 25-32) และเกิดขึนได้กบั ทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะแต่ความรุ นแรงทีเกิดแก่ตวั คู่
สมรสเท่ านันแต่ค วามรุ นแรงในครอบครัวอาจเกิด กับบุพาการี ของคู่ สมรสหรื อบุตรของคู่สมรส
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นันเองด้วยก็ได้ ซึงเกิดจากหลากหลายสาเหตุ ทังทางด้านสาเหตุส่วนตัว สาเหตุทางด้านสังคม
สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ เป็ นต้นทังนี สาเหตุทางด้านความเชือ ค่านิ ยมทีประพฤติกนั มาเป็ นปกติ
ประเพณี และทัศนคติ ล้วนมีส่ว นสําคัญที ก่อให้เกิ ดปั ญหาการใช้ความรุ นแรงในครอบครัวดังที
กล่าวมาแล้ว การมีความเชือและทัศนะคติทีแตกต่างกันในบทบาททางเพศ ความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง การมีความคิดว่าผูห้ ญิงเป็ นสมบัติของสามี หรื อผูห้ ญิงเป็ นเพียงวัตถุ
ในทางเพศ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาการใช้ความรุ นแรงในครอบครัว เพราะการมีแนวความคิดทีเห็นว่า
เพศหญิงมีสถานะทีเป็ นรองกว่าเพศชาย ส่งผลให้เกิดการปฏิบตั ิทีไม่เป็ นธรรม ทังนี มีการศึกษาถึง
ความเชือในบทบาททางเพศของสามีทีกระทําความรุ นแรงต่อภริ ยาในบริ บทสังคม วัฒนธรรม พืนที
ภาคอีสาน พบว่าสามีในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนี กระทําความรุ นแรงต่อภริ ยาโดยมีความเชือที
ต่างไปจากสามีทวไปกล่
ั
าวคือ มีความเชือว่าผูห้ ญิงเป็ นสาเหตุให้สามีตอ้ งกระทําความรุ นแรง สามี
สามารถทุบตีภริ ยาได้ถา้ ภริ ยาไม่นบั ถือญาติหรื อบรรพบุรุษของสามี หรื อกรณี สามีควรได้รับการให้
อภัยถ้าตีภริ ยาทีไม่ยอมทางานบ้านและสามีไม่ควรได้รับการลงโทษถ้าตีภริ ยาของตนเอง เป็ นต้น
แนวคิ ด ทีเห็ นว่าภริ ยาเป็ นต้นเหตุข องการใช้ความรุ นแรงและแนวความคิด ว่าการกระทําความ
รุ นแรงในครอบครัวสามารถกระทําได้เช่นนี เป็ นแนวคิดทีอันตรายและก่อให้เกิดผลเสี ยเป็ นอย่าง
มาก นอกจากจะส่งผลให้เกิดความแตกร้าวของสถาบันครอบครัวอันนําไปสู่ การหย่าร้างแล้ว อาจ
ก่อให้เกิดการกระทําผิดในรู ปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงส่ งผลกระทบทีรุ นแรงต่อบุตรหรื อสมาชิกใน
ครอบครัวรายอืน ๆ ทีพบเห็นว่าความรุ นแรงทีกระทําต่อกันเป็ นเรื องปกติทวไปอั
ั
นจะส่ งผลให้เกิด
ปัญหาหรื อการนิยมความรุ นแรงต่อไปในสังคมภายหน้าได้
ความหมาย และแนวคิดเกียวกับการไกล่เกลียคดีครอบครัว
ความหมายของการไกล่เกลีย
การไกล่เกลีย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conciliation และ Mediation ซึงคําว่า Conciliation มา
จากภาษาลาติน Conciliare หมายถึง การทําให้ขอ้ ขัดแย้งหมดไป หรื อทําให้ผทู ้ ีมีความเห็นแตกต่าง
หรื อผลประโยชน์ขดั แย้งกันเกิดความพอใจ (วรรณชัย บุญบํารุ ง, 2548: 22) ทังนี ได้มีผใู ้ ห้นิยาม
ความหมายของการไกล่เกลียข้อพิพาทไว้ ดังนี
เนตรนารี สิริยากรนุรักษ์ (2559: 44) ให้ความหมายว่าการไกล่เกลีย หมายถึง การระงับข้อ
พิพาทด้วยการพูดคุยต่อรองเพือยุติขอ้ พิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่พิพาทเอง โดยมีคนกลาง
ทําหน้าทีไกล่เกลีย คอยช่วยเหลือแนะนําในการหาทางยุติขอ้ พิพาท
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ภาณุ รังสีสหัส (2555: 73) ให้ความหมายว่า การไกล่เกลีย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาท
ทีมีบุคคลทีสามมาช่วยเหลือให้คู่ความเจรจาต่อรองกันได้สาํ เร็ จ โดยเป็ นผลิตผลประการหนึ งซึง
เกิ ด ขึ นจากความล้มเหลวของการเจรจาต่ อรอง แต่ มิ ใช่ เ ป็ นสิ งเข้า มาแทนที การเจรจาต่ อรอง
กระบวนการดังกล่าวมีประโยชน์ ในการช่ ว ยให้คู่ ค วามทังสองฝ่ ายหรื อทุ ก ฝ่ ายสามารถบรรลุ
ข้อตกลงร่ วมกันจากกรณี ทีมีการพิพาทกันนันได้ ผูไ้ กล่เกลียจะเป็ นคนกระตุน้ ให้คู่ความตกลงกัน
ได้ง่ายขึนแต่ไม่มีอาํ นาจในการกําหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความแต่อย่างใด
การทีกฎหมายเป็ นเอกเทศของตัวเองมีลกั ษณะเฉพาะของกฎหมาย แต่กฎหมายมิใช่ สิ งที
ดํารงอยูอ่ ย่างลําพัง โดยตัวเองหากแต่กฎหมายยังเป็ นความสัมพันธ์กบั ศาสตร์ อืนด้วย เช่น เกียวกับ
ศีลธรรม จารี ตประเพณี กฎหมายถือเป็ นกฎเกณฑ์ทีเป็ นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
ซึงมี การบังคับที เป็ นกิ จจะลักษณะ เช่ น ในสังคมสมัยก่ อนหากมีก ารฝ่ าฝื นประเพณี สาํ คัญ ก็จ ะ
ก่อให้เกิดความรู ้สึกทีรุ นแรงต่อคนในสังคม ว่าการกระทํานันเป็ นความชัว ซึงอาจก่อให้เกิดเสนี ยด
จัญไรแก่สงั คมได้จึงมีการลงโทษผูท้ ีฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ของสังคม เช่น การขับไล่หรื อการบังคับตาม
ประเพณี ต่อมาเมือสังคมเจริ ญขึนเป็ นกฎหมายทีรัฐใช้บงั คับเริ มมีลกั ษณะทีเป็ นแบบชัดเจน มีสภาพ
บังคับทีชัดเจนแน่นอนแตกต่างจากศีลธรรมหรื อศาสนา ซึงผูก้ ระทําความผิดหรื อผูเ้ สี ยหายได้รับ
ความยุติธรรมมากขึน ซึงไม่ว่าจะเป็ นศีลธรรมจารี ตประเพณี หรื อกฎหมาย ต่างก็มีขึนเพือความเป็ น
ธรรมหรื อก่ อให้เกิ ด ความยุติ ธรรมในสังคมทังสิ น ความยุติ ธรรมเป็ นเสมือนบางสิ งบางอย่า ง
ทีสามารถรู ้สึกหรื อรับรู ้ได้โดยสัญชาตญาณ แต่เป็ น สิ งทียากแก่การอธิบาย (วงศ์วศิษฏ์ วรกิจโสภณ
ไพศาล, 2552: 14)
ความขัด แย้ง อาจเกิ ด จากความต้องการและความรู ้ สึก ที แตกต่ างกัน ความต้องการใน
ผลประโยชน์ หรื อทรัพยากรทีมีค่าอยูอ่ ย่างจํากัด การแย่งชิงอํานาจให้เหนือบุคคลอืนการแข่งขันให้
ได้ชยั ชนะ ก่อให้เกิดความขัดแย้งอาจเกิดขึนระหว่างบุคคล หรื อประชาชนโดยทัวไปในสังคม มี
ผลกระทบในการละเมิด การเรี ยกร้อง หรื อการรักษาสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลตามกฎหมายก็ได้ ทังนี
สาเหตุของความขัดแย้งไม่จาํ เป็ นต้องมาจากสาเหตุเดียว แต่ อาจมีหลายสาเหตุก็ได้เช่นสาเหตุ การ
สื อสารทีบกพร่ อง ซึงโดยธรรมชาติของมนุ ษย์มกั จะแสดงความต้องการของตนเองมากกว่าทีจะ
รับรู ้ ความต้องการของผูอ้ ืน และชอบพูด มากกว่าฟั งจึ งทําให้เกิด ปั ญหาของการสื อสารได้หรื อ
สาเหตุของความขัดแย้งทีเกิดจากความไม่พอใจ ในการกระทําของผูอ้ ืน ซึงการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์
ในสังคมย่อมมีการ ติดต่อปฏิสมั พันธ์ซึงกันและกันการทํากิจกรรมร่ วมกันในสังคมอาจนําไปสู่ การ
กระทบกระทังกันในทีสุด ผลของความขัดแย้งทีเกิดขึนในสังคมอาจมีทงข้
ั อดีและข้อเสี ยเช่นทําให้
ปัญหาทีเกิดขึนได้รับการแก้ไขเยียวยา หรื อในทางกลับกันเมือความขัดแย้งเกิดขึนย่อมทําให้เ กิด
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ช่องว่างระหว่างบุคคลและอาจนําไปสู่ความรุ นแรงได้ ทังนี ความขัดแย้งถือว่าเป็ นสิ งทีไม่สามารถ
หลีกเลียงได้ฉะนันเมือความขัดแย้งเกิดขึนในสังคม สิ งทีสําคัญทีสุดคือจะต้องหาหนทางทีจะระงับ
ความขัดแย้งทีเกิดขึนให้ยตุ ิลง ให้ได้สาํ หรับวิธีในการจัดการความขัดแย้งนันอาจมีหลายวิธีหลาย
รู ปแบบ ซึงอาจเริ มจากลักษณะทีไม่เป็ นทางการ หรื อเป็ นกระบวนการทีคู่กรณี เป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือก
กระบวนการหรื อวิธีการ รวมถึงผลของการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วย จนกระทังเป็ นการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ในลักษณะบังคับ ซึงวิธีต่าง ๆ ย่อมขึนอยูก่ บั ระดับความขัดแย้งและสถานการณ์ในขณะนันเป็ นหลัก
และอํานาจในการจัดการความขัดแย้งเป็ นต้น ดังนัน เมือเกิดความขัดแย้งขึนวิธีการในการจัดการกับ
ความขัดแย้งจึงเป็ นสิ งทีสําคัญ ทีสุด ทีจะนําไปสู่ความสงบสุขและความเรี ยบร้อยของสังคม ฉะนัน
วิธีการสําหรับการจัดการความขัดแย้งทีปรากฏในปัจจุบนั ได้แก่
1. การหลีก เลียงหรื อการหนีปัญ หา (Avoidance) เป็ นวิธีก ารแก้ไขความขัดแย้ง โดยที
คู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงไม่สนใจสิ งทีอีกฝ่ ายหนึงเรี ยกร้อง หรื อไม่สนใจปัญหาทีเกิดขึน ทังนี อาจเกิด
จากความไม่รู้ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึน หรื อรู ้แต่ไม่สนใจทีจะแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งนัน ๆ หรื อ
เห็ น ว่า ความขัด แย้งที เกิด ขึ นไม่เป็ นสาระสําคัญ หรื อไม่เป็ นผูม้ ีอาํ นาจที จะแก้ไขความขัด แย้ง
หรื อไม่เชือว่าการแก้ไขข้อขัด แย้งจะนําไปสู่ สิ งทีดีขึน หรื อทังสองฝ่ ายยังไม่พร้อมที จะเจรจายุติ
ความขัดแย้งระหว่างกัน ซึงการจัดการความขัดแย้งในลักษณะเช่นนี อาจเป็ นได้ทงั ในกรณี ทีจะทํา
ให้ ความขัดแย้ง นันยุติลง หรื ออาจทําให้ความขัดแย้ง นันมีความรุ นแรงทีเพิ ม ขึนก็ได้เนื องจาก
ความขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาอันสมควร
2. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็ นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งโดยทีคู่กรณี ทีพิพาทกัน
สมัครใจทีจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทีเกิดขึนระหว่างกันให้ยตุ ิลง ด้วยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ ายหนึงทราบถึงความต้องการและประโยชน์ของตน แล้ว หากเจรจาต่อรองแลกเปลียนประโยชน์ต่างๆซึงกันและ
กัน และเกิดจากการตกลงใจร่ วมกันในการยุติความขัดแย้ง ซึงเป็ นวิธีการที สะดวก รวดเร็ วไม่เป็ น
ทางการ แต่การเจรจาต่อรองนันมักจะมีปัจจัยต่าง ๆ ทีสําคัญเกียวข้องหลายประการ เช่น
2.1 อารมณ์โกรธทีเกิด จากการโต้เถียงกัน จนควบคุมไม่อยู่ และไม่เกิดความเชือถือ
หรื อไม่ไว้วางใจต่อกันความไม่อยากพูด ไม่อยากเห็นหน้า เป็ นต้น
2.2 ความไม่เข้าใจ และความไม่สามารถถ่ายทอดอธิบายให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจได้
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2.3 ข้อพิพาทบางครังอาจประกอบด้วยปั ญหาหลายข้อ และบางข้ออาจมีความยุ่งยาก
เกินกว่าจะทําความเข้าใจได้โดยเฉพาะข้อปัญหากฎหมายทีต้องตีความ
2.4 คู่ ก รณี แต่ ละฝ่ ายไม่เข้าใจจุ ด ยืน หรื อความต้องการที แท้จ ริ ง ของฝ่ ายตรงข้า ม
เพราะไม่เปิ ดใจในการเจรจา
2.5 คู่กรณี แต่ละฝ่ ายอาจคาดหวังจากฝ่ ายตรงข้ามมากเกินไปขณะทีอีกฝ่ ายหนึ งก็แข็ง
กร้าวไม่ยอมยืดหยุน่ ให้
2.6 ความลับทีคู่กรณี แต่ละฝ่ ายไม่อยากเปิ ดเผยให้แก่ฝ่ายตรงข้ามหรื อผูไ้ กล่เกลียทราบ
ทําให้การเจรจาสะดุดหรื อหยุดลงไม่กา้ วไปข้างหน้า
3. การไกล่เกลียข้ อพิพาท (Mediation) เป็ นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งทีมีลกั ษณะคล้ายกับ
การเจรจาต่ อรอง แต่ มีบุ ค คลที สาม ซึ งเรี ย กว่ า “ผูไ้ กล่ เกลีย” เข้า มาคอยช่ ว ยเหลื อสนับ สนุ น
กระบวนการเจรจาต่อรองให้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังยังร่ วมกับคู่กรณี ในการแสวงหา
ทางออกทีเหมาะสม จนทําให้เกิดความพอใจแก่ทุกฝ่ าย เป็ นวิธีการทีสะดวก รวดเร็ ว ไม่เป็ นพิธีการ
เป็ นวิธี ทีมิได้น ําสิ งที เข้ามาแทนที การเจรจา แต่ เป็ นวิ ธีก ารที เข้ามาเสริ ม การเจรจาให้ประสบ
ผลสําเร็ จยิงขึน ทังนีเนืองจากการเจรจาระหว่างคู่กรณี ทีดําเนิ นกันเอง อาจมีอุปสรรคต่าง ๆ เข้ามา
เป็ นปัจจัยทีอาจทําให้ความขัดแย้งไม่สามารถยุติลงได้
4. การเผชิญหน้ าและการประท้ วงอย่ างสั นติ (Non-Violence confrontation) เป็ นวิธีการ
ทีแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ความรุ นแรงในการแก้ไขความขัดแย้ง แต่เป็ นวิธีการทีฝ่ ายหนึงปฏิเสธไม่ทาํ ตาม
หรื อไม่ปฏิบัติในกิจกรรมทีควรปฏิบัติ หรื อมีหน้าทีจะต้อง ปฏิบตั ิซึงเป็ นวิธีการทีไม่ได้เป็ นการ
แก้ไขความขัดแย้ง แต่เป็ นวิธีการทีกดดันให้อีกฝ่ ายหนึ งยอมปฏิบตั ิตามในสิ งทีตนเองต้องการ ซึง
วิธีนี มัก จะใช้แก้ไขความขัด แย้งในลักษณะการประท้วงและจะใช้ได้ผลดี เมือฝ่ ายทีถูกประท้ว ง
จะต้องพึงพาอาศัยอีกฝ่ ายหนึงในความเป็ นอยู่
5. การใช้ กําลัง บัง คับ (Forcing) เป็ นวิธี ก ารจัด การแก้ไขความขัด แย้งซึ งอีก ฝ่ ายหนึ ง
มีอาํ นาจเหนือกว่าอีกฝ่ ายหนึง และไม่สามารถชักจูงใจให้อีกฝ่ ายทีด้อยกว่ายอมจํานนหรื อคล้อยตาม
ได้จึงใช้วิธีการบังคับเพือยุติความขัดแย้งทีเกิดขึน ซึงฝ่ ายทีใช้กาํ ลังบังคับได้นนจะต้
ั
องมีกาํ ลังหรื อมี
อํานาจเพียงพอในการบังคับ หรื อทําความเสี ยหายให้อีกฝ่ ายหนึ งได้ และต้องแสดงให้อีกฝ่ ายหนึ ง
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เห็นว่ามีความสามารถเช่นนันได้และจะใช้อาํ นาจเช่นนันด้วย แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี ไม่ใช่เป็ น
วิธีการแก้ไขความขัดแย้งทีปัญหา จะหมดไปเพราะ คู่กรณี ทีถูกบังคับ นันอาจจะมีความรู ้สึกทีไม่
พอใจจนอาจนําไปสู่การแก้แค้นได้ดงั นัน การจัดการกับความขัดแย้งซึงมีบุคคลตังแต่สองคนขึนไป
ทีพิพาทกัน อาจมีหลายวิธีดว้ ยกันในการยุติความขัดแย้งทีเกิดขึน แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการในการจัดการ
ความขัดแย้งแบบใดก็ตามย่อมส่งผล คือ
ประการแรก มีฝ่ายหนึ งแพ้และอีก ฝ่ ายหนึ งชนะ (Win-Lose situation) การได้
ประโยชน์หรื อการสูญเสียประโยชน์ย่อมเกิดขึน และฝ่ ายทีเสี ยประโยชน์ย่อมเกิดความรู ้สึกว่าตน
เสี ยหายเสี ย ประโยชน์ เกิ ดความไม่พึงพอใจ และความขัด ข้องใจขึน ซึ งการแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งเช่นนีได้แก่ การใช้กาํ ลังบังคับ การดําเนินคดีในศาล การอนุญาโตตุลาการ เป็ นต้น
ประการทีสอง แพ้ทงคู
ั ่ (Lose-Lose situation) เป็ นกรณี ทีคู่กรณี ทงสองฝ่
ั
ายไม่อาจ
บรรลุความต้องการของตนเองได้ทงหมด
ั
แต่เป็ นการแลกเปลียนผลประโยชน์อย่างหนึงเพือแลกกับ
ผลประโยชน์อีก อย่างหนึ ง คล้ายกับการยืนหมูยืนแมว ซึงการแก้ไขความขัดแย้งเช่นนี ได้แก่การ
เจรจาต่อรอง เป็ นต้น
ประการทีสาม ชนะทังคู่ (Win-Win situation) เป็ นวิธีการจัดการกับความขัดแย้งที
คู่กรณี ทงสองฝ่
ั
ายร่ วมกันในการแก้ไขความขัดแย้งทีเกิดขึน และแสวงหาทางออกร่ วมกันจนเป็ นที
ยอมรับของทุกฝ่ าย ซึงการแก้ไขความขัดแย้งในลักษณะนี ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลียข้อ
พิพาท เป็ นต้น
การไกล่เกลียข้อพิพาทจึงแตกต่างจากการพิจารณาคดีของศาลดังเช่นปกติอย่างเห็นได้ชดั
นันหมายความว่า การพิจารณาคดีในกรณี ปกติศาลจะต้องค้นคว้า หาความจริ งทีคู่ความโต้แย้งกัน
ส่ วนการไกล่เกลียข้อพิพาทเป็ นสิ งทีต้องค้นหาความพึงพอใจของคู่ กรณี ทังสองฝ่ าย ดังนัน การ
ค้นหาความพึงพอใจของคู่กรณี ทุกฝ่ ายนับว่า เป็ นสิ งทียากและเป็ นหน้าทีของผูไ้ กล่เกลียทีจะต้อง
ค้นหาความพึงพอใจของคู่กรณี ทุกฝ่ ายให้ได้ว่าอยู่ ณ ตรงจุดใดหากผูไ้ กล่เกลียสามารถค้นหาได้ ก็
จะทําให้ประสานประโยชน์ของคู่กรณี ได้ โดยนําหลักการของการมีส่วนในการมีส่วนได้ และส่ วน
เสี ยมาอยู่ในผลประโยชน์ของทังสองฝ่ ายจนทุกฝ่ ายเห็น ส่ วนตนเองก็ได้รับผลประโยชน์ในการ
ประนีประนอมนัน โดยทีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ได้ถูกบังคับให้ยอมรับข้อเสนอหรื อข้อเรี ยกร้องจากอีก
ฝ่ ายหนึงอยูเ่ พียงฝ่ ายเดียว
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แนวความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติหรื อสํานักนิยม (Natural law school) โดยสํานัก
นี มีแนวความคิดเกียวกับกฎหมายว่า กฎหมายเป็ นเรื องของเหตุผล ซึง ซิเซโร ได้กล่าวว่า “กฎหมาย
ทีแท้จริ ง คือเหตุผลทีถูกต้อง” คาดว่าเหตุผลนี หมายถึง ระบบทีเป็ นระเบียบที มีอยู่ในอันหนึ งอัน
เดียวกันกับระบบของจักรวาลทีเรี ยกว่า “เหตุผลสากล” ส่ วนเหตุผลทีมีอยู่ในจิตใจของมนุ ษย์ทีทํา
ให้มนุษย์รู้ความผิดชอบชัวดีก็นบั เป็ นประการชิ นหนึงของเหตุผลสากลทีมนุ ษย์ได้รับมาเหตุผลทีมี
อยูใ่ นจิตใจของมนุษย์นี มนุษย์จึงสามารถเข้าถึงเหตุผลสากลทีมีอยูใ่ นจักรวาลทําให้เข้าใจว่า ในโลก
นีมีระบบความเป็ นธรรมและความไม่เป็ นธรรมอยูใ่ นภาวะวิสยั หรื อเรี ยกสัน ๆ ว่า “ระบบธรรมะ”
ระบบธรรมะนี ดํารงอยู่ในสากลโลกโดยตลอดมา โดยทีมนุ ษย์มิได้สร้างมันขึนมาและไม่เป็ นไป
ตามอําเภอใจของใคร กฎหมายในระบบธรรมะนี อาจมีความเข้มแข็งสู งจนมนุ ษย์ไม่สามารถแก้ไข
เปลียนแปลงได้ แต่บางส่วนอาจแตกต่างกันอยูบ่ า้ งตามสภาพของท้องถิ น หรื อยุคสมัยซึงสํานักงาน
กฎหมายธรรมชาติมีแนวโน้มคิ ดว่าโลกนี หรื อจักรวาลเป็ นสิ งทีเป็ นระบบระเบียบทางศีลธรรม
ไม่ใช่สิ งทีมีระบบระเบียบทางกายภาพล้วน ๆ ตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ทางธรรมชาติเท่านัน
ระบบระเบียบสากลนีเรี ยกว่า “กฎหมายธรรมชาติ” (Natural law of nature) และมีอยู่โดยภาวะวิสัย
ของมัน ไม่ ขึ นอยู่ก ับ เจตจํานง หรื ออํา เภอใจของมนุ ษ ย์ และสํานัก นี ยืน ยัน ว่าธรรมชาติ มนุ ษ ย์
(Human nature) มีเหตุผลคือการรับรู ้ระบบระเบียบทางศีลธรรมหรื อความผิดชอบชัวดี ซึงเป็ นสิ งที
มีอยูโ่ ดยธรรมชาติ และมีความเป็ นสากล คือเกิดขึนมาเองโดยธรรมชาติไม่อาจเปลียนแปลงได้ โดย
อํานาจรัฐ ซึงนักปราชญ์ของสํานักกฎหมายธรรมชาติเห็นว่า สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติเกิดมาจาก
ธรรมชาติโดยตรงเหมือนอย่างเดียวกับกฎเกณฑ์แสงสว่าง กฎเกณฑ์ความร้อน ความหนาว เป็ นสิ งที
มีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ และ กฎหมายธรรมชาติเกิดจากความรู ้สึกผิดชอบของมนุ ษย์ และเชือว่า
กฎเกณฑ์ทีมีอยูใ่ นสังคม รวมทังกฎหมายบ้านเมืองมีบ่อเกิดมาจากเหตุผลของมนุ ษย์และเป็ นส่ วน
หนึ งของระบบกฎหมายธรรมชาติ หรื อกฎหมายธรรมชาติ โ ดยยืน ยัน ว่าความเป็ นธรรม ความ
ยุติธรรมและศีลธรรมเป็ นสิ งทีมีความสัมพัน ธ์ใกล้ชิดกับกฎหมายบ้านเมือง และสํานักกฎหมาย
ธรรมชาติยงั มีแนวความคิดเกียวกับความยุติธรรมต่อไปอีกว่า ความยุติธรรมนัน เป็ นเรื องทีมีความ
ละเอียดอ่อน ซึงอาจกล่าวได้ว่าต้องมีลกั ษณะเทียงตรง สมําเสมอ และมีความพอดี (ภูริชญา วัฒนรุ่ ง,
2548: 31-35)
ความยุติธรรมเป็ นคุณธรรมอย่างหนึงทีมิได้ปรากฏขึนเองโดยธรรมชาติ แต่เป็ นคุณธรรมที
เกิดขึนจากการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เอง และเพลโต (Plato) ได้กล่าวว่า ความยุติธรรม หมายถึง
การทํากรรมดีหรื อการทําสิ งทีถูกต้องเป็ นธรรม และ อริ สโตเติล (Aristotle) กล่าวว่าความยุติธรรม
คือ คุณธรรมทางสังคมประการหนึงซึงเกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และคุณธรรมเรื อง
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ยุติธรรมจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเมือมนุษย์ได้ปลดปล่อยตัวเขาเองออกจากแรงผลักดันของ
ความเห็นแก่ตวั อย่างยิง (มานิตย์ จุมปา, 2548: 136-138)
หลักแนวคิดการไกล่เกลียข้ อพิพาทคดีครอบครัว
การไกล่เกลียข้อพิพาทในคดีครอบครัว เป็ นกระบวนการทีให้บุคคลทีสามเข้ามาทําหน้าทีเป็ น
คนกลางในการช่วย คู่ขดั แย้งหรื อคู่ความแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกัน ข้อยุติทีคู่ความสามารถตกลงกัน
ได้นนั จําเป็ นต้องเกิดขึนจากความยินยอมพร้อมใจตกลงร่ วมกันทังสองฝ่ ายซึงส่ งผลให้คู่ความยังคง
รักษาสถานภาพความสัมพันธ์ต่อกันไว้ได้ต่อไป (Haynes, 1994: 1-6 อ้างใน ฐิดารัตน์ นริ นทรางกูร ณ
อยุธยา, 2554: 31-39)
นอกจากนี กระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาท ยังสามารถทําให้คู่ ก รณี พึงพอใจ คู่ ก รณี ที
เกียวข้องจึงมีทางออกหรื อข้อตกลงร่ วมกันทีทุกฝ่ ายสามารถยอมรับได้ ด้วยเหตุนีการไกล่เกลียข้อ
พิ พ าทจึ ง เป็ นกระบวนการที มี ค วามสํา คัญ อย่า งมากในคดี ค รอบครั ว กล่ า วอี ก นัย หนึ งก็ คื อ
กระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทเป็ นกระบวนการทีช่วยในการจัดการให้คู่พิพาทสามารถหันหน้าเข้า
หากัน ส่วนผูไ้ กล่เกลียทําหน้าทีเสมือนหนึงเป็ นผูจ้ ดั การในการเจรจาซึงทําหน้าทีในการจัดให้มีการ
พูด คุ ย เกี ยวกับ ประเด็น ปั ญ หาต่ าง ๆ ที ต้องได้รั บ การแก้ไ ข หากมี ก ารเชื อมโยงหรื อจัด การ
กระบวนการที ดีก็จะทําให้คู่ พิพาทสามารถบรรลุถึงข้อตกลงในการแก้ไขปั ญหาที เหมาะสมได้ดี
ยิงขึนขันตอนในการไกล่เกลียคดีครอบครัว มีขนตอนที
ั
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
การไกล่เกลียข้อพิพาทนัน ยังไม่มีการให้นิยามความหมายไว้เป็ นการเฉพาะเจาะจง จึงมี
ผูใ้ ห้ความหมายของการไกล่เกลียข้อพิพาทไว้หลายท่าน แต่ทงนี
ั ผูว้ ิจยั จะขอยกเพียงบางตัวอย่าง
เท่านัน ส่วนลักษณะของการไกล่เกลียข้อพิพาท ก็จะมีทงก่
ั อนเสนอคดีต่อศาล และภายหลังเสนอ
คดี ต่ อ ศาลด้ว ยลัก ษณะวิธี ก าร ผลที จะได้จ ากการไกล่เ กลี ยจึ งมี ค วามแตกต่ า งกัน บ้า ง แต่ ก็ มี
วัตถุประสงค์เพือระงับข้อพิพาททีเกิดขึนให้ยตุ ิลงเช่นเดียวกัน
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ความหมายของการไกล่เกลียข้ อพิพาทจากนักวิชาการไทย และต่างประเทศ
นักวิชาการของไทย คําว่า “การไกล่เกลียข้อพิพาท ” ซึงมีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี
ภานุ รังสีสหัส ได้ให้ความหมายว่า การไกล่เกลียคือผลิตผลประการหนึงทีเข้ามาแทนทีการ
เจรจาต่อรอง โดยเป็ นกระบวนการระงับข้อพิพาททีมีบุคคลทีสามเข้ามาช่วยเหลือกระตุน้ เตือนให้
คู่ค วามเจรจาตกลงกัน ได้ง่ายยิ งขึ น แต่ไม่มีอาํ นาจในการกําหนดข้อตกลงให้แก่ คู่ ค วาม แต่ ทัง
วิธีการดังกล่าวมิใช่เป็ นการเจรจาต่อรอง (สํานักงานส่งเสริ มตุลาการกระทรวงยุติธรรม, 2548: 141)
โชติช่วง ทัพวงศ์ ได้ให้ความหมายว่า การไกล่เกลียคือกระบวนการแก้ไขปั ญหาข้อพิพาท
โดยมีบุคคลทีสามทีมีความเป็ นกลางเข้าช่วยเหลือแนะนําในการเจรจาต่อรองระหว่างคู่กรณี เพือ
ระงับข้อพิพาท (สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม, 2547: 6)
ปรัชญา อยูป่ ระเสริ ฐ ได้ให้ความหมายว่า การไกล่เกลียหรื อการประนี ประนอมข้อพิพาท
คือ การตกลงยินยอมให้บุคคลทีสามซึงเป็ นคนกลางทีมีความอิสระ แต่ไม่มีอาํ นาจชีขาดข้อพิพาท
ทําการช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลียข้อพิพาทให้ทงสองฝ่
ั
ายลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่กนั และกัน
จนกระทังสามารถตกลงกันได้ โดยทําสัญญาประนีประนอมยอมความเพือระงับข้อพิพาททีมีต่อกัน
ต่อไป (สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม, 2547: 6)
เกษม คมสัตย์ธรรม การประนอมข้อพิพาท หมายถึงการทีคู่กรณี ทงสองฝ่
ั
ายระงับข้อพิพาท
อันใดอันหนึงซึงมีอยูห่ รื อจะมีขึนให้เสร็ จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กนั และกัน หรื อการทีบุคคล
หรื อองค์กรตัวแทนเข้าไปเกียวข้อง เข้าไปแทรกแซงหรื อเข้าไปอยูก่ ลางระหว่างบุคคลสองคนหรื อ
สองฝ่ ายเพือขจัดข้อขัดแย้งหรื อสร้างความปรองดอง ทังนี โดยไม่มีการใช้อาํ นาจบังคับไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2552: 47)
นัก วิชาการของต่ างประเทศ การไกล่เกลีย หรื อภาษาอังกฤษ เรี ยกว่า Mediation เป็ น
กระบวนการหนึงทีใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรื อระงับข้อพิพาท ซึงมีความหมาย ดังนี
พจนานุกรม ของ Black law ให้ความหมาย Mediation ว่าคือการแทรกแซงหรื อ สอดแทรก
ของบุคคลทีสาม เพืออยูร่ ะหว่างกลางบุคคลสองฝ่ ายทีมีขอ้ พิพาท เพือจูงใจให้บุคคลทีมีขอ้ พิพาท
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ปรับเปลียนหรื อตกลงในปัญหาข้อพิพาทโดยการกระทําทีเป็ นกลางหรื อบุคคลทีเป็ นกลาง (บุญตา
ส. ผาบมีชยั , 2547: 15 อ้างใน ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544: 46)
Christopher ให้ความหมายว่า การไกล่เกลีย หมายถึง การแทรกแซงของบุคคลทีสามทีเป็ น
ผูไ้ กล่เกลียทีได้รับการยอมรับว่าเป็ นกลางในการเจรจา หรื อแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยผูไ้ กล่เกลีย
ไม่มีอาํ นาจในการตัดสินใจ แต่จะเป็ นผูช้ ่วยเหลือคู่กรณี ดว้ ยความสมัครใจและสามารถตกลงกันใน
ปัญหาความขัดแย้งร่ วมกันได้ (บุญตา ส.ผาบมีชยั , 2547: 15)
ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ (2556: 38-70) ได้ศึกษา กระบวนการไกล่เกลียประนี ประนอมข้อ
พิพาทคดีครอบครัว กรณี ศึกษาคดีใน ศาลเยาวชนและครอบครัว จากการศึกษาพบว่า กระบวนการ
ไกล่เกลียข้อพิพาทคดีครอบครัวนันเป็ นการระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลทีมีองค์ความรู ้ทีเกียวข้องกับ
การจัดการความขัดแย้ง เป็ นผูท้ ีสามารถทําให้คู่พิพาทได้มองเห็นปัญหาและความต้องการทีแท้จริ ง
ของตนเองนํา ไปสู่ ก ารยุติ ปัญหาความขัด แย้ง การพัฒนาการไกล่เกลียข้อ พิพาทคดี ค รอบครั ว
จําเป็ นต้องใช้ผทู ้ ีมีประสบการณ์การจัดการความขัดแย้งผนวกกับการนําชุดเครื องมือจัดการความ
ขัดแย้งของ แกรี ที. เฟอร์ ลอง (Gary T.Furlong) และเทคนิ ค แนวคิดด้านการสื อสาร และจิตวิทยา
การไกล่เกลีย นํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ศึกษาและผูไ้ กล่เกลียประนี ประนอมคดี
ครอบครัวควรได้รับการอบรมทังทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิดา้ นการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณา
การ เพือก่อให้เกิดความชํานาญจนสามารถออกแบบการจัดการความขัดแย้งในคดีครอบครัวได้
อย่างรวดเร็ วและสร้างความพึงพอใจให้แก่ คู่พิพาท อันจะส่ งผลให้ข ้อพิพาทคดีครอบครั วขึนสู่
กระบวนการยุติธรรมลดน้อยลง
อัครศักย์ จิตธรรมมา (2551) ได้ศึกษา “การพัฒนาระบบไกล่เกลียข้อพิพาทในศาลยุติธรรม
ของไทย” จากการศึก ษา พบว่ า การพัฒ นาระบบไกล่เกลียข้อพิ พาทในศาลยุติ ธ รรมให้มี
ประสิ ทธิภาพจําเป็ นจะต้องพัฒนาองค์ประกอบทีสําคัญ คือ การสนับสนุ นทรัพยากรจากรัฐบาล
อย่างเพียงพอ การกําหนดหลักเกณฑ์ทีชัดเจนไม่คลุมเครื อ การพัฒนาบุคลากรทีเกียวข้องกับระบบ
ไกล่เกลียข้อพิพาทโดยการฝึ กอบรม การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมและการเสริ มสร้างทัศนคติทีดี
ต่อระบบไกล่เกลียข้อพิพาท
กมลวรรณ ตันเรื องศรี (2553) ได้ศึกษา “ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในการไกล่เกลียข้อ
พิพาทในชันศาล ศึกษาเฉพาะกรณี ศาลอาญา ศาลแพ่ง และศาลแขวงพระนครเหนือ”พบว่า การเพิ ม
ประสิทธิภาพเพือให้ผรู ้ ับบริ การในการไกล่เกลียเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับบริ การในการไกล่
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เกลียข้อพิพาทเพือให้มีการไกล่เกลียข้อพิพาทในชันศาลมากขึนควรมีการทําเอกสารให้ความรู ้หรื อ
ขันตอนของกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาท เพือให้ประชาชนทีเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลียข้อ
พิพาทได้ทราบถึงกระบวนการ ขันตอน ประโยชน์ และการปฏิบตั ิตนเมือเข้าสู่ กระบวนการไกล่
เกลียข้อพิพาท ส่วนด้านการปฏิบตั ิงานของบุคลากรควรพัฒนาและจัดให้มีการอบรมความรู ้เกียวกับ
กฎหมายทีเกียวข้องกับการไกล่เกลียให้แก่บุคลากร ควรให้การสนับสนุ นเพิ มงบประมาณเพือให้
ศาลต่างจัดสถานทีไกล่เกลีย ให้มีบรรยากาศทีเหมาะสมโดยแบ่งเป็ นสัดส่ วนแยกต่างหากจากห้อง
พิจารณาคดี เพิ มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์
ของการไกล่เกลียข้อพิพาท และควรสนับสนุนนโยบายในศาลทัวประเทศ นําระบบไกล่เกลียมาใช้
ระงับข้อพิพาทของคู่ความ เพือเป็ นการช่วยลดปัญหาของคดีลน้ ศาล
พสิลกั ษมิ ทองเจริ ญ (2550: 91-94) ได้ศึกษา ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของผู ้
ไกล่เกลียข้อพิพาท จากการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านกระบวนการ และวิธีการไกล่เกลียเป็ นปั ญหาที
อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ หากไม่มีกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในศาลและนอกศาลก็จะไม่
ก่อให้เกิดความเป็ นกันเอง ความสะดวก ความรวดเร็ ว และการไกล่เกลียทําให้คู่ความประหยัดเวลา
รองลงมาคือ ปั ญหาด้านสถานที พบว่า การสร้างบรรยากาศการไกล่เกลีย และสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างคู่ความ โดยผูไ้ กล่เกลียจะต้องสร้างบรรยากาศของการไกล่เกลียให้แตกต่างจากการพิจารณา
คดี ด้วยการทําให้รูปแบบของการเจรจาตกลงเป็ นไปในแนวทางของการเจรจาหารื อเพือหาทางยุติ
ข้อพิพาท และสถานทีไกล่เกลียควรจัดเป็ นสัดส่ วน ไม่ตงอยู
ั ่ในจุดที คนพลุกพล่านซึงจะส่ งผลให้
เป็ นการสร้างความคุน้ เคย ลดความตึงเครี ยด สร้างสัมพันธภาพระหว่างคู่ความด้านจํานวนคดี พบว่า
มีจาํ นวนคดีเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลียมากขึนจนทําให้จาํ นวนเจ้าหน้าทีทีดูแลไม่เพียงพอ ด้าน
ความเหมาะสมของผูไ้ กล่เกลีย พบว่า ผูไ้ กล่เกลียควรเป็ นผูท้ ีมีความชํานาญในการไกล่เกลีย จาก
การทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุ ปได้วา การไกลเกลียประนีประนอมเป็ นกระบวนการทีส่ งเสริ ม
ช่วยเหลือคูกรณี ด้วยบุคคลทีสามทีเป็ นกลางเรี ยกว่า “ผูไ้ กล่เกลีย ” ซึงจะใช้กระบวนการ เทคนิ ค
และความรู ้ ความชํานาญต่าง ๆ ในการช่วยให้คู่กรณี เจรจาตกลงกันเพือให้ข อ้ พิพาทระงับไปด้วย
ความสมัครใจของทังสองฝ่ าย
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ลักษณะการไกล่เกลียข้ อพิพาทก่อนคดีมาสู่ ศาล และยืนฟ้องต่อศาล
การไกล่เกลียข้อพิพาทไม่ว่าจะดําเนิ น โดยองค์ก รศาลหรื อองค์ก รอืนที มีอาํ นาจหน้าที
เกียวกับกระบวนการยุติธรรมการไกล่เกลียข้อพิพาท จึงสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี
1. การไกล่เกลียข้ อพิพาทนอกศาลหรื อการระงับข้ อพิพาททางเลือก
การไกล่ เกลี ยข้อ พิพ าทนอกศาลหรื อกระบวนการยุติ ธรรมทางเลื อ ก (Alternative
Disputeresolution-ADR) คือ การระงับข้อพิพาทโดยไม่ตอ้ งใช้วิธีการฟ้องคดีต่อศาล สําหรับการ
ไกล่เกลียข้อพิพาทก่อนการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาลนันเมือมีขอ้ พิพาทในสังคมเกิดขึน ผูท้ ีได้รับ
ความเสี ยหายก็นาํ ข้อพิพาทข้อเรี ยกร้องมาแจ้งความประสงค์ต่ อส่ ว นไกล่เกลียและประนอมข้อ
พิพาท เพือขอให้ข ้อพิพาทนันได้ดาํ เนิ นการระงับ หรื อยุติขอ้ พิพาททีเกิดขึนให้โดยไม่ตอ้ งมีการ
ฟ้องร้องคดีต่อศาล โดยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนอกศาลแบ่งได้ 4 วิธีได้แก่
1.1 การเจรจา (Negotiation) คื อ คําว่ า “เจรจาต่ อ รอง” มาจากคําว่ า “เจรจา” กับ
“ต่อรอง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า “เจรจา” หมายถึง
พูด พูดจา พูดจากันเป็ นทางการ ส่วนคําว่า “ต่อรอง” หมายถึง ขอลดให้นอ้ ยลง คําว่าเจรจาต่อรองนี
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Negotiate” หมายถึง Try to reach agreement by discussion จากรากศัพท์
ดังกล่าวจึงอาจสรุ ปได้ว่า การเจรจาต่อรอง หมายถึง “การแสวงหาข้อตกลงร่ วมกันระหว่างคู่กรณี
ตังแต่สองฝ่ ายขึนไป โดยอาศัยกระบวนการสันติวิธี” (อรัชมน พิเชฐวรกุล, 2562)
1.2 การไกล่เกลีย (Mediation) เป็ นการระงับข้อพิพาทโดยบุคคลทีสาม โดยให้ความ
ช่วยเหลือน้อยกว่าการประนอมข้อพิพาท กล่าวคือ การไกล่เกลียข้อพิพาทบุคคลทีสามเพียงแค่ชกั จูง
ให้คู่พิพาทเจรจาตกลงกัน โดยไม่เสนอความคิดเห็นของตน แต่ในการประนอมข้อพิพาทนัน บุคคล
ทีสามได้เสนอแนะแนวทางออกให้แก่คู่กรณี พิพาทด้วย ซึงเป็ นการแนะนําลักษณะทีเป็ นคู่พิพาทไม่
ถูกผูกมัดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตาม (พิชยั ศักดิ หรยางกูร, 2540: 10)
1.3 การประนี ประนอมข้อพิพาท (Conciliation) เป็ นวิธีการระงับข้อพิพาทรู ปแบบหนึ ง
ซึงมีบุคคลที สามมีบทบาทในการชักจูงให้คู่ พิพาทเจรจากันเพือระงับข้อพาท และบุคคลทีสามทํา
ความเห็นของตนเสนอให้คู่พิพาทพิจารณาเพือปฏิบตั ิตาม หากคู่พิพาทเห็นพ้องต้องกัน ก็จะนํามาสู่
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การทําสัญญาประนีประนอมตามความเห็นของบุคคลทีสาม ซึงได้รับเลือกให้มาทําหน้าทีนี เพราะเป็ น
บุคคลทีคู่พิพาทยอมรับนับถือในเรื องคุณธรรมและความสามารถ (พิชยั ศักดิ หรยางกูร, 2540: 11)
1.4 การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ได้นิยามไว้ว่า “บุคคลทีคู่กรณี พร้อมใจกันตังขึนเพือให้ชาํ ระตัดสินในข้อพิพาท” ซึงการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็ นการตกลงเพือยุติขอ้ พิพาทโดยการตัดสิ นใจของคนกลาง ซึง
จะต้องไม่ใช่เป็ นฝ่ ายในข้อพิพาทคือเป็ นบุคคลภายนอกจะมีจาํ นวนหนึ งคนหรื อหลายคนก็ได้ โดย
ได้รับเลือกจากผูเ้ ป็ นคู่ความในข้อพิพาทหรื อได้รับแต่งตังตามวิธีการทีผูเ้ ป็ นคู่ความในข้อพิพาทได้
ตกลงไว้หรื อตามทีกฎหมายกําหนดให้ทาํ การพิจารณาชีขาดข้อพิพาทเรื องใด ๆ โดยเฉพาะคําชีขาด
ของอนุญาโตตุลาการนัน โดยทัวไปแล้ว จะถือว่าถึงทีสุดหมายความว่ามีผลเป็ นการยุติขอ้ พิพาท ทัง
ปัญหาข้อเท็จจริ งและกฎหมายและคู่กรณี จะต้องผูกพันตามคําชีขาดนันเมือคู่กรณี เป็ นผูแ้ พ้คดีไม่
ปฏิบตั ิตามคําชีขาดอีกฝ่ ายหนึ งก็สามารถอาศัยองค์กรของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ งคือศาลให้ทาํ การ
ระงับตามทีได้ชีขาดนันได้ (อรัชมน พิเชฐวรกุล, 2562)
2. การไกล่เกลียข้ อพิพาทในศาล
การไกล่เกลียข้อพิพาทในศาล คือ การไกล่เกลียข้อพิพาทหรื อคดีทีเกิดขึนอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล นับจากศาลมีคาํ สังประทับรับฟ้องไว้พิจารณาไปจนถึงเมือศาลมีคาํ พิพากษา
หรื อเป็ นกรณี การไกล่เกลียคดีทีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรื อฎีกา ซึงเป็ นช่วงก่อนที
ศาลจะมีคาํ พิพากษา โดยศาลเป็ นผูด้ าํ เนินการไกล่เกลียให้ และศาลจะสอบถามความประสงค์ของ
คู่ความในการทีจะให้มีการไกล่เกลียหรื อคู่ความแจ้งความประสงค์ต่อศาล เพือขอให้มีการไกล่เกลีย
ข้อพิพาท
ความสําคัญของการไกล่เกลียก่อนฟ้อง
การไกล่เกลียก่อนฟ้องศาลหลักสําคัญ เพือให้คู่กรณี ได้มีโอกาสในการร่ วมกันทีจะสร้าง
ทางเลือกร่ วมกัน และร่ วมในกระบวนการตัดสินใจการทีคู่กรณี สมัครใจเข้ามาร่ วมกันแก้ไขปัญหาก็
อาจจะทําให้หาทางออกทีดีกว่าร่ วมกันดีกว่าใช้วธิ ีอืน ๆ คู่กรณี สามารถจะบอกถึงประเด็นปัญหาทีมี
ความสําคัญ และสามารถทีจะอธิบายผลประโยชน์ทีอยู่เบื องหลัง จุ ดยืนโอกาสทีจะช่ วยกัน สร้าง
ทางเลือกทีสร้างสรรค์ทีอาจจะเป็ นไปได้หลาย ๆ อย่าง (ฐิติมา บุญประเสริ ฐ, 2561: 44) ดังนัน การ
ไกล่เกลียข้อพิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาลจึงมีวตั ถุประสงค์ ดังนี

36
1. เพือเป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่าย
เมือพิจารณาเทียบการดําเนินคดีโดยวิธีการฟ้องร้องกับการไกล่เกลียข้อพิพาทก่อนฟ้อง
คดีต่อศาลแล้วการดําเนินคดีโดยการฟ้องร้องนันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามจํานวนทุนทรัพย์
ทีเรี ยกร้องกันซึงบางกรณี หากแพ้คดีแล้ว ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่ความของอีกฝ่ ายหนึง
ด้วยส่วนการไกล่เกลียข้อพิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาลนันคู่กรณี ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการ
ระงับข้อพิพาททังสิ น
2. เพือเป็ นการประหยัดเวลาในการยุตขิ ้ อพิพาท
การไกล่เกลียข้อพิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาลนัน นับตังแต่ผเู ้ สียหายยืนข้อเรี ยกร้องต่อ
ศาลเพือให้ยุติขอ้ พิพาท การไกล่เกลียจะเกิดขึนและยุติลงได้โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่
ในทางตรงกันข้ามหากใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยการฟ้องร้องคดีแล้ว ระยะเวลา 3 เดือนนับแต่
วันฟ้องก็อยู่เพียงในขันตอนช่วงทีส่ งหมายให้แก่จาํ เลยจะต้องยืนคําให้การ หรื ออยู่ในช่วงทีศาล
กําหนดวันนัดทีจะต้องชีสองสถานหรื อนัดสืบพยานโจทก์ ซึงบางคดีหากมีการสื บพยานหลายปาก
ประกอบกับถ้าคดีมีความสลับซับซ้อน กว่าศาลชันต้นจะมีคาํ พิพากษาก็อาจใช้เวลาไม่ตากว่
ํ าหนึ งปี
และหากคดีดงั กล่าวมีการอุทธรณ์หรื อฎีกา คดีก็คา้ งพิจารณาจะใช้เวลาพิจารณาอยู่ในศาลไม่น้อย
กว่า 3 ปี ทังนี เนื องจากศาลอุทธรณ์ หรื อศาลฎีก ามีค ้างพิจารณาอยู่แล้ว ฉะนันคดีทีขึ นไปสู่ ศาล
อุทธรณ์หรื อศาลฎีกาจึงต้องเข้าคิวลําดับการพิจารณา ซึงเป็ นความแตกต่างทีปรากฏชัดเจน
3. การยุตขิ ้ อพิพาท
คู่กรณี สามารถยุติขอ้ พิพาทได้ดว้ ยตนเอง กล่าวคือคู่กรณี สามารถตกลงกันเองได้ เมือเห็น
ว่าข้อเสนอของอีกฝ่ ายหนึงทําให้ตนเองพึงพอใจ และสามารถตกลงกันได้ เท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมายแต่
ในกรณี ทีมีบุคคลทีสามเข้ามาชีขาดข้อพิพาทแทนไม่ว่าด้วยการฟ้องคดีต่อศาลหรื อมอบข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการชีขาด เมือข้อพิพาทถูกชีขาดโดยบุคคลทีสามอาจสร้างความไม่พอใจแก่ฝ่ายใดฝ่ าย
หนึงทีไม่สมปรารถนาหรื อไม่เห็นพ้องด้วยในคําชีขาดได้เนื องจากไม่ตรงกับความต้องการทีแท้จริ ง
ของคู่ความทุกฝ่ ายตลอดจนคําชีขาดทีจะเกิดขึนเป็ นสิ งทีไม่มีความแน่ นอนว่าตนเองจะชนะหรื อไม่
ได้รับประโยชน์มากเพียงใด แต่การไกล่เกลียข้อพิพาทก่ อนการฟ้องคดี ต่ อศาลนัน คู่ กรณี ทุกฝ่ าย
สามารถกําหนดคําชีขาดทีจะเกิดขึนได้ว่าต้องการสิ งใดอย่างไรเท่าไหร่ ซึงผลของการยุติขอ้ พิพาทไม่มี
ฝ่ ายใดแพ้ แต่ถือว่าทุกฝ่ ายต่างมีชยั ชนะดุจเดียวกันหมด (Win-Winsituation)
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4. ความเสียหายได้ รับการเยียวยาอย่างเร็วขึน
การไกล่เกลียข้อพิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาลนัน ใช้ระยะเวลาในการไกล่เกลียน้อย
ขันตอนไม่สลับซับซ้อน เมือข้อพิพาททีเกิดขึนได้รับการยุติลงได้ดว้ ยความรวดเร็ ว ความเสี ยหายที
ผูเ้ สียหายได้รับย่อมได้รับการเยียวยาด้วยความรวดเร็ ว ความสงบสุขในชุมชนย่อมเกิดขึนเนื องจาก
คู่กรณี ได้เจรจากันในระดับหนึงแล้วความตึงเครี ยดระหว่างกันย่อมลด ตลอดจนก่อให้เกิดความเห็นอก
เห็นใจซึงกันและกันด้วย
5. เพือเป็ นการลดปริมาณคดีทีจะขึนสู่ ศาล
ข้อพิพาททีคู่กรณี ตกลงกันได้ก็ทาํ ให้ขอ้ พิพาทไม่ตอ้ งเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล หาก
ว่าคู่กรณี แต่ละฝ่ ายต่างปฏิบตั ิตามข้อตกลง ซึงจะทําให้ขอ้ พิพาททีจะสู่ศาลมีเพียงข้อพิพาททีจะเข้าสู่
ศาลมีเพียงข้อพิพาททีไม่สามารถตกลงกันได้ หรื อข้อพิพาททีตกลงกันได้แต่คู่กรณี ไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงเท่านัน ดังนันเห็นได้ว่า คดีทีจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลจะลดลงเพราะถูกกลันกรองไป
ด้วยการไกล่เกลียข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีต่อศาลไปชันหนึงแล้วนันเอง
6. การเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ความยุติ ธรรมที แท้จ ริ งนันต้องเป็ นความยุติ ธรรมที สามารถแสวงหาและเข้าถึงได้
โดยง่ายปราศจากอุปสรรค และขันตอนต่าง ๆ ซึงทังนีการยุติขอ้ พิพาทโดยการฟ้องคดีนนไม่
ั อาจถือ
เป็ นการระงับข้อพิพาททีดีทีสุด เนืองจากเมือมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ทําให้คู่กรณี ทงสองฝ่
ั
ายเพิ ม
ภาระค่าใช่จ่ายทางฝ่ ายผูฟ้ ้องคดีตอ้ งเสียค่าขึนศาล และจ่ายค่าจ้างทนายความ ส่วนฝ่ ายผูถ้ ูกฟ้องต้อง
เสียค่าจ้างทนายความแก้ต่างเสียเวลาประกอบอาชีพการงาน ทําให้คู่กรณี แต่ละฝ่ ายเกิดความรู ้สึกที
ไม่ดีต่อกัน อีกทังต่างเผชิญหน้ากันในศาลย่อมก่อความขัดแย้งกันมากขึน หากข้อพิพาททีเกิดขึน
ระหว่างญาติ พีน้อง ย่อมทําให้เกิ ดความแตกแยกการทะเลาะกันในระหว่างพีน้อง ซึ งข้อพิพาท
เหล่านีมักเป็ นเรื องทรัพย์มรดก หรื อการยักยอกทรัพย์ดงั นัน เมือข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาล
การดํารงตนอยูใ่ นสังคมของคู่กรณี ทงสองฝ่
ั
าย ก็ดาํ รงตนอยูอ่ ย่างมองหน้ากันไม่ติด ไม่พูดจาต่อกัน
ขาดจากการเป็ นพีน้องตัดพีตัดน้องกันก็มี
ประโยชน์ การไกล่เกลียข้ อพิพาทก่อนการเสนอคดีต่อศาล
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การไกล่เกลียข้อพิพาทก่อนการฟ้องคดีครอบครัวต่อศาลนันนอกจากมีประโยชน์ในการ
จัดการความขัดแย้งในครอบครัวเบืองต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็ นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ทําให้ขอ้ พิพาททีเกิดขึนสามารถยุติลงได้โดยไม่จาํ ต้องฟ้องร้องเป็ นคดี
ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ข้อพิพาททีเกิดขึนสามารถยุติลงได้ดว้ ยความสะดวก รวดเร็ ว สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ คู่ กรณี ทุก ฝ่ ายด้ว ยเหตุทีคู่ก รณี สามารถยุติ ข ้อพิพาทกัน เอง ความเสี ยหายที
เกิดขึนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ วกว่าการดําเนินคดีโดยการฟ้องร้องคดีต่อศาล มีความเป็ นธรรม
ในสังคมเกิดขึนโดยปราศจากขันตอนทีเป็ นอุปสรรคในการทีจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ทีสําคัญบุคคลใคร
อบครัวยังคงรักษาชือเสี ยงไว้ได้ เนื องจากหากคดีขึนสู่ ศาลแล้ว แล้ว อาจทําให้เสี ยชือเสี ยงในด้าน
ต่างๆ
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัวประจาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี (ม.ป.ป.: 2)
ประโยชน์ของการไกล่เกลียคดีครอบครัวมีประโยชน์อย่างมากต่อคู่พิพาทและผูเ้ กียวข้อง ในเรื อง
ของประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยคดีจะยุติดว้ ยความรวดเร็ ว และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการไกล่
เกลีย โดยคู่ความจะยังคงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันต่อไปได้ สามีภริ ยาอาจปรับความเข้าใจกลับคืนดี
และสามารถอยูร่ ่ วมกันต่อไปได้ หรื อ หากไม่อาจกลับคืนดีอยูร่ ่ วมกันได้ ก็สามารถแยกทางกันโดย
สันติ ทีสําคัญคู่ความทุกฝ่ ายพึงพอใจในข้อยุติของคดี เนืองจากเป็ นข้อยุติทีได้มาจากความสมัครใจ
หรื อการเจรจาร่ วมกัน เช่น การตกลงในการเลียงดูบุตร การใช้อาํ นาจการปกครองบุตร การได้พบ
บุตร การจ่ายค่าอุปการะเลียงดู ทีเหมาะสม การแบ่งสิ นสมรสทีเป็ นธรรม หรื อการจ่ายค่าทดแทน
หรื อค่าใช้จ่ายจาเป็ นในการเลียงชีพทีพึงพอใจทังสองฝ่ าย เป็ นต้น
สําหรับประโยชน์ของการไกล่เกลียประนีประนอมในคดีครอบครัวซึงมีมากมาย เริ มตังแต่
ประโยชน์ทางด้านจิตใจและความรู ้สึก ความเป็ นธรรมกระบวนการเป็ นความลับ การรักษาและ
เยียวยาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างคู่ พิพาทและสิ งที สําคัญที สุ ด คื อสิ งที ดีทีสุ ด สําหรับบุ ต ร สิ งต่าง ๆ
เหล่านีอาจไม่สามารถเกิดขึนได้หากมีการดําเนินคดีในศาลทีต้องมีการตัดสิ นแพ้-ชนะ โดยคู่พิพาท
ไม่ได้มีส่ว นร่ ว มในการตัดสิ น ข้อพิพาท ซึ งในสถานการณ์ ทีเลวร้ ายอาจเป็ นกรณี ทีคู่ พิพาทต่ าง
พยายามทําทุกวิถีทางเพือให้ชนะคดี กระบวนการพิจารณาทีต้องมีก ารซักถาม หรื อถามค้านเพือ
ทําลายนําหนักพยานอีกฝ่ าย ส่งผลกระทบไปถึงบุตรอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ถ้าลองตระหนักในคําว่า
“มีก ระบวนการไกล่เกลียประนี ประนอมในคดีค รอบครั ว ” ระดับความ รุ น แรงทางอารมณ์ ของ
คู่พิพาทก็ค่อยบรรเทาลงหรื อไม่นนั ผูว้ ิจยั คาดว่าหลายท่านคงคิดว่าเป็ นเรื องจริ ง เพราะประโยชน์ที
ได้รับในข้อนีเป็ นเรื องของความรู ้สึกซึงมีทีมาจากแนวความคิดทีว่า “ปัญหา ทุกอย่างย่อมมีทางแก้”
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ถือเป็ นความคิดในด้านบวก ทีเราเรี ยกกันว่า “Positive Thinking” นอกจากนีการรับรู ้ว่าจะมีคนกลาง
ทีไม่มีส่วนได้เสี ย มีค วามเป็ นกลาง มีความยุติ ธรรม ไม่มีส่ว นได้ส่วนเสี ยในทางใด ๆ และเป็ น
ทียอมรับ และคอยให้การ ช่วยเหลือ สนับสนุนให้คู่สมรสได้เจรจา เพือหาทางออกร่ วมกันในปัญหา
ทีเกิดขึน หรื อทีจะเกิดขึนในอนาคต ถ้าเป็ นเรื องคดีครอบครัวนัน เช่น การใช้อาํ นาจปกครองบุตร
การตกลงกัน เรื องการดูแลบุตร หรื อแม้แต่ปัญหาเรื อง ค่าอุปการะเลียงดูบุตร รวมถึง การทีคู่พิพาท
แต่ละฝ่ ายต่างมีทนายความคอยให้คาํ ปรึ กษาในข้อกฎหมาย จะช่วยทําให้เรื องนัน ๆ ตกลงกันได้
หรื อไม่ ก็ขึนอยูก่ บั คดีหรื อเรื องนัน ๆ
กระบวนการพิจารณาคดีครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวเป็ นเรื องทีละเอียดอ่อน โดยเฉพาะคดีไหนทีมีการนําคดี
เข้ามาสู่ระบบการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว จะมีการดําเนินกระบวนการพิจารณาทีพิเศษกว่าคดีอืน ๆ จึง
มีการจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวเกิดขึนทุกจังหวัด เพือรับคดีทีเกียวเยาวชนและคดีเกียวกับ
ครอบครั ว ดังนันเมือทราบเกียวกับการไกล่เกลียและกฎหมายทีเกี ยวข้องในคดี ค รอบครัว เป็ น
อย่างไรแล้ว ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงกระบวนการพิจารณาคดีครอบครัวต่อไป ซึงใน คดีครอบครัว เป็ น คดี
แพ่งทีฟ้องหรื อร้องขอต่อศาลหรื อกระทําใด ๆ ในทางศาลเกียวกับผูเ้ ยาว์หรื อครอบครัว ซึงจะต้อง
บังคับตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้ว ยการจดทะเบี ยนครอบครัว หรื อ
กฎหมายอืนที เกียวข้องกับครอบครัว (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มาตรา 4) ดังนัน คดีทีเกียวด้วย การ
สมรส สิทธิ และหน้าทีหรื อความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริ ยา บิดามารดาและ บุตร ไม่ว่าในทางใดซึง
พิพาทกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 ทังหมด คดี ทีเกี ยวด้ว ยสถานะและ
ความสามารถของบุคคลอันเกียวกับครอบครัว หรื อส่วนได้เสียของผูเ้ ยาว์ซึงพิพาทกันตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ในบรรพ 1 มาตรา 21 ถึง 28,32,43 และ 44 และในบรรพ 6 มาตรา
1610,1611,1687 และ 1692 ถือเป็ นคดีครอบครัว (มหาวิทยาลัยทักษิ ณ:2556:2) ดังนัน ท้องทีใดซึง
ศาลเยาวชนและครอบครัว เปิ ดทําการแล้ว ห้ามศาลชันต้นอืนใดในท้องที นันรั บคดี ทีอยู่ในเขต
อํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไว้พิจ ารณา ตามมาตรา 13 แห่ งพระราชบัญญัติ จดั ตังศาล
เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เมือผูว้ ิจยั พิเคราะห์แล้ว
โดยหลักคดีครอบครัวจะเป็ นคดีแพ่งทีมีกระบวนการพิจารณานับแต่มีการเสนอคําฟ้องหรื อคําร้อง
ต่อศาล ซึงเพือให้ได้สิทธิและหน้าทีตามกฎหมายระหว่างบุคคล โดยไม่มุ่งเกียวกับการให้ลงโทษ
ซึงมีหลักในการพิจารณาดังต่อไปนี
หลักทัวไป
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การพยายามให้คู่ ค วามได้ต กลงกัน โดยคํานึ ง ถึ งความสงบสุ ข และการอยู่ร่ วมกัน ใน
ครอบครัว
การคํา นึ งถึง หลัก ประกอบดุ ลพินิ จ ในการพิ จ ารณาพิพ ากษาคดี ได้แก่ การสงวนและ
คุม้ ครองสถานภาพของการสมรส การคุม้ ครองและช่วยเหลือครอบครัว การคุม้ ครองสิ ทธิของบุตร
และส่งเสริ มสวัสดิภาพของบุตร การหามาตรการต่างๆ เพือช่วยเหลือสามีภริ ยาให้ปรองดองกัน
ผูพ้ ิพากษา โดยทัวไปมีผพู ้ ิพากษาไม่นอ้ ยกว่า 2 คนและผูพ้ ิพากษาสมทบอีก 2 คน และมี 1
คน จะต้องเป็ นผูห้ ญิง จึงเป็ นองค์คณะทีพิจารณา แต่ถา้ ในระหว่างพิจารณาของศาลทีไม่มีผพู ้ ิพากษา
สมทบเป็ นองค์คณะ ถ้าข้อเท็จจริ งปรากฏต่อศาลว่าคดีนนๆผู
ั เ้ ยาว์เข้ามาเกียวข้องและมีผลประโยชน์
หรื อส่วนได้ส่วนเสีย ให้ศาลกําหนดให้มีผพู ้ ิพากษาสมทบเป็ นองค์คณะได้ แต่ทงนี
ั ไม่มีผลกระทบ
กระเทือนต่อกระบวนการพิจารณาทีได้ดาํ เนินไปแล้ว
การตังผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัว เพือประโยชน์ในการประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลอาจ
ตังผูไ้ กล่เกลียคดี ค รอบครั ว เพือให้ค าํ ปรึ ก ษาหรื อช่ ว ยเหลือศาลในการไกล่เกลียให้คู่ ค วามได้
ประนี ป ระนอมกัน ถ้า ในกรณี เ ป็ นผลสํา เร็ จ ผู ้ไ กล่ เ กลี ยคดี ค รอบครั ว จัด ให้มี ก ารทํา สัญ ญา
ประนีประนอมยอมความขึน หรื ออาจขอให้คู่ความมาทําสัญญาประนี ประนอมยอมความต่อหน้า
ศาลก็ได้ โดยสัญญาประนีประนอมยอมความนัน ต้องไม่ฝ่าฝื นต่อกฎหมาย ศาลก็จะพิพากษาตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อไป แต่ถา้ ไม่อาจประนีประนอมกันได้ ศาลก็จะดําเนิ นกระบวน
พิจารณาไปตามปกติเช่นเดียวกับคดีแพ่งทัวไป กล่าวคือ มีการสื บพยานโจทก์ และพยานจําเลย แต่
ระหว่างพิจารณาศาลก็จะพยายามเปรี ยบเทียบหรื อช่วยให้คู่ความได้หาทางออกกันให้คู่ความได้ตก
ลงกันได้ดว้ ย
อีกส่วนสําคัญ ถ้าในเรื องการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาในปั จจุบนั ถ้าคดีใดทีผูเ้ ยาว์
มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยในคดี นัน ๆ ศาลจะสั งให้สถานพินิ จและคุ ้มครองเด็ก และ
เยาวชน ดําเนิ นการในการสื บเสาะความเป็ นอยู่ของครอบครั วนันๆ รวมทังประมวลข้อเท็จ จริ ง
ต่อไป
ในส่ วนของความหมายของผูเ้ ยาว์ คือ บุคคลทียังไม่บรรลุนิ ติภาวะ คื ออายุไม่ค รบ 20 ปี
บริ บูรณ์นันเอง แต่ก็มีการบรรลุนิติภาวะได้ 2 กรณี ก็คือ การบรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ทีกฎหมาย
กําหนดอายุ 20 ปี บริ บูรณ์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 19) และการบรรลุนิติภาวะ
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โดยการสมรส กล่าวคือการทีชายและหญิงอายุ 17 ปี บริ บูรณ์ สมรสกันย่อมทําให้ผูเ้ ยาว์บรรลุนิติ
ภาวะได้เช่นกัน (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 20)
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
การฟ้องโดยการยืนคําฟ้อง หรื อคําร้องขอทีแผนกรับฟ้องของศาลเยาวชนและครอบครัว
แต่การทีผูเ้ ยาว์จะฟ้องคดีหรื อดําเนิ นคดีเกียวกับเรื องนันๆ ต้องได้รับความยินยอมของผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมในเรื องการของยินยอมนันจะต้องเป็ นหนังสือต่อศาล บางกรณี ทีกฎหมายให้อาํ นาจผูเ้ ยาว์
ยืนคําร้องต่อศาลได้เช่น การทีผูเ้ ยาว์อายุไม่ตากว่
ํ า 15 ปี ร้องขอให้ถอนอํานาจปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1598/9 เป็ นต้น ซึงถ้าคดีทีผูเ้ ยาว์มีส่วนได้ส่วนเสี ย เมือศาลรับคํา
ฟ้องหรื อคําร้องขอแล้ว จะแจ้งให้ผอู ้ าํ นายการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนทราบ
การพิจารณาคดีภายหลังมีการฟ้อง หรื อยืนคําร้องขอ ให้มีการนําพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้โดยอนุโลม และมีการพิจารณาโดยใช้ห้องพิจารณาคดี
ในศาลทีมีอาํ นาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่ในคดีทีผูเ้ ยาว์มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ย ให้ศาล
ฟังความเห็นของผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจฯ ก่อนทีจะมีคาํ พิพากษา
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว (องค์คณะ)
คดีครอบครัวกําหนดองค์คณะตามมาตรา ๒๓ แต่ถา้ เป็ นคดีทีผูเ้ ยาว์ไม่มีผลประโยชน์หรื อ
ส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ มพิจารณาคดีให้ศาลสอบถามคู่ความ ถ้าคู่ความทังสองฝ่ าย หรื อฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึงไม่ประสงค์จะให้มีผพู ้ ิพากษาสมทบเป็ นองค์คณะด้วย ให้ผพู ้ ิพากษา ๒ คน เป็ นองค์คณะ
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว (ค่าขึนศาล)
การยืนคําฟ้องหรื อคําร้องและการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีเรี ยกค่าอุปการะเลียงดู
หรื อค่าเลียงชีพให้ได้รับการยกเว้น ไม่ตอ้ งชําระค่าขึนศาลและค่าฤชาธรรมเนียม
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การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว (ทนายความ)
ในกรณี คู่ความไม่มีทนายความ จะขอให้ศาลแต่งตังให้ก็ได้ขอ้ สังเกต ตังทนายความให้ทงั
ฝ่ ายโจทก์แ ละฝ่ ายจํา เลยโดยไม่ต ้องดู ว่า เป็ นคนจนหรื อ ไม่ แต่ ในกรณี คู่ ค วามมี ทนายความ
ดําเนินการพิจารณาคดี ทนายความก็จะเป็ นผูด้ าํ เนินการแทนคู่ความแทนได้ในบางกรณี ทีมีระบุไว้
ในใบแต่งทนายความ
หัวใจแห่ งคดีครอบครัว
1. ความสงบสุข และอยูร่ ่ วมกันในครอบครัวให้มากทีสุด
2. สงวนคุม้ ครอง “สถานภาพการสมรส”
3. หย่าด้วยความเป็ นธรรมและเสียหายน้อยทีสุด
4. คํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตร
5. คุม้ ครองช่วยเหลือครอบครัว
การไกล่เกลียข้ อพิพาทในคดีครอบครัว โดยผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มีหลักสําคัญในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวนันว่า ในคดีครอบครัวทีมีขอ้ พิพาท
ก่อนเริ มพิจ ารณาให้ศาลแต่ งตัง ผูป้ ระนี ประนอมคดี ค รอบครั ว เพือไกล่เกลียให้คู่ ค วามในคดี
ครอบครัวได้ประนีประนอมกันและไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ดาํ เนิ นการไปแล้วเพียงใด ให้ศาล
พยายามเปรี ยบเทียบให้คู่ความได้ตกลงหรื อประนี ประนอมกันโดยคํานึ งถึงความสงบสุ ข การอยู่
ร่ วมกันในครอบครัว และถ้าในคดีครอบครัวนัน ผูเ้ ยาว์มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ยให้ศาลคํานึ ง
ประโยชน์สูงสุดของผูเ้ ยาว์เป็ นสําคัญในระหว่างการไกล่เกลียหรื อพิจารณาคดีหากศาลเห็นว่า เพือ
สวัสดิ ภาพและอนาคตของบุตรผูเ้ ยาว์ ศาลอาจมอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการสถานพินิจฯ นัก สังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา ดําเนินการสืบเสาะภาวะความเป็ นอยู่ของครอบครัว เพือประโยชน์ในการ
เปรี ยบเที ยบให้คู่ ค วามได้ ตกลงในข้อพิพ าทในคดี ค รอบครั ว ให้ศาลมีอาํ นาจกําหนดวิธี หรื อ
มาตรการคุม้ ครองชัวคราวในเรื องสินสมรส ค่าทดแทนทีพักอาศัย ค่าอุปการะเลียงดู สามีภริ ยาและ
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การพิทกั ษ์อุปการะเลียงดูบุตร เพือคุม้ ครองสิ ทธิ และประโยชน์ของคู่ความหรื อบุตรได้ตามความ
จําเป็ นและสมควรแก่พฤติการณ์แห่งคดี
ในด้านกฎหมายด้านกระบวนการไกล่เกลียคดี ค รอบครัว ผูท้ ี มีอาํ นาจในการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได้แก่ ตัวความ หรื อผูร้ ับมอบอํานาจทีมีอาํ นาจทําสัญญาประนี ประนอม
ยอมความ ส่ วนทนายความนั น หากได้ รั บ มอบอํา นาจโดยชั ด เจนให้ มี อ ํา นาจทํา สั ญ ญา
ประนี ประนอมยอมความ หรื อในใบแต่ งทนายความระบุ มีอาํ นาจดําเนิ นกระบวนพิจ ารณาไป
ในทางจํา หน่ า ยสิ ทธิ ข องตัว ความได้ต ามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา 62
ทนายความย่อมมีอาํ นาจลงชือในสัญญาประนี ประนอมยอมความได้ ซึงอาจจะไม่ได้รับตามความ
ต้องการของตัวคู่ความมากเท่าทีควร ภายหลังการไกล่เกลียสําเร็ จแล้ว สัญญาประนี ประนอมยอม
ความ จะต้องตกลงกันหรื อประนี ประนอมยอมความกันในประเด็นแห่ งคดีฟ้องหย่า ซึงรวมถึงที
เกียวกับประเด็นแห่งคดีดว้ ย จะเกินคําขอหรื อนอกจากทีปรากฏในคําฟ้องหย่าหรื อไม่ ประเด็นนี
ไม่ใช่ สาระสําคัญ เพราะมิใช่ เป็ นการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทอย่างคดี ธรรมดาที ต้องสื บพยานกัน
(ตัวอย่างคําพิพากษาฎีกาที 1492/2528 และคําพิพากษาฎีกาที1922/2557)
ในการส่ ว นของการไกล่เกลียแล้วมี คําพิพากษาตามสัญญาประนี ประนอมยอมความจะ
ชอบหรื อไม่ตามกฎหมาย คู่ความย่อมอุทธรณ์ฎีกาได้หากเข้าข้อยกเว้น ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคสอง จะอ้างว่าคําพิพากษาตามยอมตกเป็ นโมฆะเพราะขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ชอบด้วยกฎหมายจะขอให้เพิกถอน
กระบวนพิจารณาทีดําเนินมาทังหมดแล้วยกคดีขึนพิจารณาใหม่ไม่ได้ เพราะการไกล่เกลียทีทําตาม
ความประสงค์ข องคู่ ค วามในลัก ษณะสัญญาประนี ประนอมยอมความถือเป็ นส่ ว นหนึ งของคํา
พิพากษา อยูใ่ นบังคับทีจะแก้ไขข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงในสัญญาได้ หากเป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิด
หลงเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่งมาตรา 143 (ตัวอย่างคําพิพากษาฎีกาที
6444/2556 และคําพิพากษาฎีกาที 1482/2551)
การสังการยุติการไกล่เกลียคดีครอบครัวในกรณี ทีคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้ตามมาตรา
151 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 หากศาลพยายามเปรี ยบเทียบมาหลายนัดแล้ว แต่ไม่สามารถไกล่เกลียได้ เช่น เสนอเงือนไงที
ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องการแก้แค้นอีกฝ่ ายในเรื องการฟ้องหย่า หรื ออีกฝ่ ายต้องการให้บทเรี ยน
ชายชูห้ รื อหญิงชู ้ หรื อลักษณะของคดีไม่อาจประนีประนอมยอมความได้ ศาลก็จะสังให้ยุติการไกล่
เกลีย จากนันก็จะมีการนัดสืบพยานชีขาดข้อพิพาทในคดีต่อไป ผลของคําพิพากษาก็จะมีฝ่ายชนะ
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กับฝ่ ายแพ้ กรณี ดงั กล่าวถือเป็ นปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการไกล่เกลียคดีครอบครัว เนื องจาก
หากคู่กรณี ไม่สามารถระงับอารมณ์ของตนเองได้ ไม่นาํ ความจริ งเข้ามาพูดคุยกันในกระบวนการ
ไกล่เกลียคดีครอบครัว ก็จะทําให้การไกล่เกลียไม่ประสบความสําเร็ จ (สหรัฐ กิติ ศุภการ,2560)
ผลของการไกล่เกลียคดีครอบครัว จําแนกเป็ น 2 กรณี ดังนี
1. ประนีประนอม เมือคู่ความตกลงกันได้
1.1 คู่ ค วามร่ วมกัน ทํา สัญญาประนี ประนอมยอมความถ้าศาลเห็ น ว่ า ไม่ ฝ่าฝื นต่ อ
กฎหมาย หรื อไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้ศาลพิพากษาไปตาม
สัญญาประนี ประนอมยอมความนัน หรื อศาลจะยังไม่พิพากษาแต่กาํ หนดเงือนไขเวลาให้คู่ความ
ทดลองปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมก่อนก็ได้ โดยเฉพาะการใช้อาํ นาจปกครองหรื ออุปการะ
เลียงดูผเู ้ ยาว์ หรื อคนไร้ความสามารถหากสัญญาประนี ประนอมยอมความมิได้คาํ นึ งถึงประโยชน์
สูงสุดของผูเ้ ยาว์ให้ศาลปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญานัน
1.2 คู่ความตกลงถอนฟ้องไปจากศาล
2. งดการไกล่เกลีย
คู่ค วามไม่สามารถตกลงกัน ได้ หรื อมีแต่ คู่ค วามบางฝ่ ายมาศาลตามวันนัด ทําให้ไม่
สามารถประนีประนอมได้ ผูไ้ กล่เกลียจะให้งดไกล่เกลียแล้วนําคดีเข้าสู่กระบวนพิจารณาตามปกติ
ดังนัน หลักสําคัญในกระบวนการไกล่เกลียได้กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้กาํ หนดเกียวกับการไกล่เกลีย
ประนีประนอมคดีครอบครัวไว้ในหมวด 13 จํานวน 7 มาตรา เท่านัน ได้แก่ มาตรา 146 มาตรา 148
มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 153 โดยสาระสําคัญเกียวกับวิธีการไกล่
เกลีย ได้ระบุไว้ในมาตรา 148 ดังนี
มาตรา 148 คดีค รอบครั ว ทีมีขอ้ พิพาท ก่ อนเริ มพิจารณาให้ศาลตังผูป้ ระนี ประนอมคดี
ครอบครัว เพือไกล่เกลียให้คู่ความในคดีครอบครัวได้ประนี ประนอมกัน ทังนี หลักเกณฑ์วิธีการ
ไกล่เกลียและการรายงานผลให้เป็ นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาเพือประโยชน์การไกล่
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เกลียให้คู่ความได้ประนีประนอมกันในคดีครอบครัว ศาลอาจมอบหมายให้บิดา มารดา ผูป้ กครอง
ญาติของคู่ความทนายความของคู่ความ นักสังคมสงเคราะห์นกั จิตวิทยา หรื อบุคคล หรื อหน่ วยงาน
ทีศาลเห็นสมควร ให้คาํ ปรึ กษาหรื อช่วยเหลือผูป้ ระนีประนอมคดีครอบครัวทีศาลตังตามวรรคหนึ ง
ก็ได้ และในคดีครอบครัวทีมีผเู ้ ยาว์เข้ามาเกียว ข้องและจําเป็ นต้องได้รับสงเคราะห์หรื อคุม้ ครอง
สวัสดิภาพศาลจะเรี ยกพนักงานเจ้าหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเด็กมาร่ วมในการไกล่
เกลียด้วยก็ได้
เมือผูป้ ระนีประนอมคดีครอบครัวตามวรรคหนึงได้ดาํ เนินตามคําสังศาลแล้วให้รายงานผล
การไกล่ เกลี ยประนี ป ระนอมต่ อศาล ในกรณี ก ารไกล่เกลียประนี ประนอมเป็ นผลสําเร็ จ ให้ผู ้
ประนี ประนอมคดีครอบครัวจัด ให้มีการทําสัญญาประนี ประนอมยอมความขึนแล้วรายงานศาล
หรื อจะนัด หรื อขอให้ศาลเรี ยกคู่ความมาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลก็ได้
เมือศาลเห็นว่าสัญญาประนี ประนอมยอมความไม่ฝ่าฝื นต่อกฎหมาย หรื อไม่ขดั ต่อความ
สงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนให้ศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนี ประนอมยอม
ความนัน หรื อศาลจะยังไม่พิพากษาแต่กาํ หนดเงือนไขหรื อเงือนเวลาให้คู่ความทดลองปฏิบตั ิตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความก่อนก็ได้โดยเฉพาะการใช้อาํ นาจปกครองหรื อการอุปการะเลียงดู
ผูเ้ ยาว์หรื อคนไร้ความสามารถไม่ว่ากรณี จะเป็ นประการใดถ้าคดีครอบครัวนันผูเ้ ยาว์มีผลประโยชน์
หรื อส่วนได้เสียให้ศาลคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูเ้ ยาว์เป็ นสําคัญ
ในกรณี ทีศาลเห็น ว่าสัญญาประนี ประนอมยอมความฝ่ าฝื นต่ อกฎหมายหรื อขัด ต่อความ
สงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรื อเป็ นคดีทีผูเ้ ยาว์มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย
และมิได้คาํ นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูเ้ ยาว์ ให้ศาลปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญาประนี ประนอม
ยอมความนัน
ดังนัน กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การทีกฎหมาย (มาตรา 148 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553) ได้กาํ หนดให้คดีครอบครัวทีมีขอ้
พิพาทจะต้องเข้ากระบวนการไกล่เกลียในทุกคดี แม้ว่าจะเป็ นประโยชน์ในการได้เปิ ดโอกาสให้เกิด
การเจรจาประนีประนอมยอมความกันก่อนทีกระบวนพิจารณาในศาลจะเริ มขึน แต่ในทางกลับกัน
การทีคู่ ความจําต้องเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลียโดยมิใช่ เกิด จากความสมัค รใจอย่างแท้จ ริ งของ
ตนเอง อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อความสําเร็ จของการไกล่เกลียประนีประนอมได้ แต่สาํ หรับกฎหมาย
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ต่างประเทศจะมีวิธีการ เช่นเดียวกันหรื อมีความแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทยนัน ดังจะได้
กล่าวถึงในส่วนต่อไป
กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวกรณีการฟ้องหย่าในต่างประเทศ
ในการศึกษาเรื อง “กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว: ศึกษาการฟ้องหย่าในประเทศไทย
ผูว้ ิจยั ได้นาํ กระบวนการไกล่เกลียของประเทศญีปุ่ น มาประกอบในการศึกษาครังนี จะทาการศึกษา
ด้วยวิธีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
(Documentary Research) โดยการศึก ษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทีเกียวข้อง เช่ น
หนังสือ ตัวบทกฎหมาย บทความ ตาราทางวิชาการเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ รายงาน
ระเบียบ วิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง เป็ นต้น เนื องจากประเทศญีปุ่ น โดย
สภาพของประเทศญีปุ่ นไม่เน้นการเผชิญหน้าแต่จะนิยมทําความตกลงร่ วมกันโดยสมัครใจ มีการใช้
วิธีการประนี ประนอมข้อพิพาทในวัฒนธรรมญี ปุ่ นมาช้านานโดยมีคนกลางเป็ นผูร้ ิ เริ มให้เจรจา
เรี ยกว่า โชไก-ชา (Shokai-sha) และมีคนกลางในการทําหน้าทีประนอมข้อพิพาทเรี ยกว่า ชูไก-ชา
(Chukai-sha) เพือช่วยให้สามารถ ระงับข้อพิพาทรวมกันได้ (Nishikawa,2000)
ประเทศญี ปุ่ นเป็ นอีก ประเทศหนึ งในแถบทวีปเอเชี ยที ใช้ร ะบบประมวลกฎหมายลาย
ลักษณ์อกั ษร แต่เดิมการหย่าของประเทศญีปุ่ นเป็ นไปตามจารี ตประเพณี แห่ งท้องถิ นมากกว่าทีจะ
เป็ นไปตามหลัก ในทางศาสนาหรื อกฎเกณฑ์ข องรั ฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553: 68) ใน
สมัยก่อนประเทศญีปุ่ นมีความไม่เท่าเทียมกันในทางเพศ กล่าวคือ เพศชายมักเป็ นเพศทีมีสิทธิดีกว่า
เพศหญิง ทําให้การหย่าจะสามีสามารถหย่าภริ ยาได้ เนื องจากเป็ นกรณี ทีภริ ยาเป็ นฝ่ ายผิด แต่ภริ ยา
ไม่สามารถหย่าสามีได้ เช่ นกรณี ภริ ยาเป็ นคนประพฤติ ไม่เหมาะสม หรื อการทีภริ ยาไม่สามารถ
ปรั บตัว เข้ากับฝ่ ายสามีได้หรื อภริ ยาหึ งหวงสามี เป็ นต้น ต่ อมา เกิ ด จารี ตประเพณี ว่าสามี ภริ ยา
สามารถหย่าขาดจากกันได้โดยความยินยอม แต่ความยินยอมเช่นว่านันยังคงต้องขึนอยู่กบั สามี ซึง
ต้องให้ค วามยิน ยอมแก่ ภ ริ ยาก่ อน ภริ ยาจึ งสามารถทําการสมรสใหม่ ได้ ดังนัน แม้จ ะมีจ ารี ต
ประเพณี ทีสามารถหย่ากันได้โดยความยินยอมแต่ในทางปฏิบตั ิผทู ้ ีมีอาํ นาจทีแท้จริ งคือ สามี ทีต้อง
ให้ความยินยอมก่อนเท่านัน ภริ ยาจึงจะหลุดพ้นจากการดํารงสถานะภริ ยาและสามารถมีชีวิตใหม่ได้
ยังคงเป็ นเรื องความไม่เท่าเทียมกันในทางเพศอันก่อให้เกิดสิ ทธิทีแตกต่างกันกระทําโดยฝ่ ายภริ ยา
ไม่ได้ สามารถเห็น ได้จากการบัญญัติเหตุหย่าของกฎหมายญีปุ่ นทีแสดงให้เห็น ว่ากฎหมายของ
ประเทศญี ปุ่ นได้มีก ารพัฒ นา ปรับปรุ งเรื อยมาโดยเริ มจํากัด สิ ทธิ ของสามีทีมีแต่ ฝ่ายเดียวให้ลด
น้อยลง ให้สิทธิแก่ ภริ ยาเพิ มมากขึน แต่ย งั คงมีปัญหาในเรื องความเท่าเที ยมกันระหว่างเพศทียัง
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ไม่ได้รั บการแก้ไขให้เป็ นธรรมเท่ าที ควร กระทั งในช่ ว งหลังสงครามโลกครั งที สอง ได้มีก าร
ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายในเรื องครอบครัว ให้มีความทันสมัย มีความเสมอภาค และมีความเท่าเทียม
กันในระหว่างเพศมากขึน กฎหมายทีได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว คือ ประมวลกฎหมายแพ่งญีปุ่ น
(The Civil Code of Japan) ปัจจุบนั กฎหมายดังกล่าวได้กาํ หนดเรื องการหย่าไว้อยูใ่ นบรรพ 4 ว่าด้วย
ความสัมพันธ์ (Book IV – Relatives) ในบทที 2 เรื องการสมรส (Chapter 2 Marriage) ส่ วนที 4
เรื องการหย่าร้าง (Section 4 Divorce)
กฎหมายครอบครัวว่าด้ วยการหย่าของประเทศญีปุ่ น
หลักกฎหมายการหย่าของประเทศญีปุ่ น
ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่ นได้บญั ญัติถึงการหย่าโดยคําพิพากษาของศาลโดย
กําหนดเหตุหย่าไว้ในมาตรา 770 ซึงมี 5 ประการ คือ
1. สามีหรื อภริ ยาประพฤตินอกใจหรื อมีชู้
2. สามีหรื อภริ ยาจงใจทิ งร้างอีกฝ่ ายหนึง
3. สามีหรื อภริ ยาหายสาบสูญเป็ นเวลา 3 ปี หรื อมากกว่านัน โดยไม่มีใครทราบว่าเป็ นตาย
ร้ายดีอย่างไร
4. สามีหรื อภริ ยามีลกั ษณะวิกลจริ ตไม่สามารถรักษาให้หายได้
5. ปรากฏเหตุอนั ร้ายแรงทีเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันต่อไป
สําหรับระบบกฎหมายครอบครัวในเรื องการหย่าของประเทศญีปุ่ นมีพืนฐานมาจากเหตุ
หย่า ทังทีเกิดจากความผิดของคู่สมรส และเหตุหย่าทีไม่ได้เกิดจากความผิดของคู่สมรส ในบางครัง
คู่สมรสทีไม่ได้มีส่วนในความผิดทีก่อให้เกิดเหตุการณ์หย่า ก็สามารถเรี ยกค่าเสียหาย เพือความรู ้สึก
เศร้าโสกเสียใจหรื อความทุกข์ทรมานทางใจ (Mental distress) จากคู่สมรสทีเป็ นฝ่ ายผิดได้ คล้ายกับ
การร้องขอให้แบ่งสินสมรส
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ส่ ว นในกรณี ที เรื องเหตุ หย่าที ไม่ ได้เกิ ด จากความผิด ของคู่ สมรสจะพบได้ในเหตุ หย่า
ประการที 5 คือ ปรากฏเหตุร้ายแรงทีเป็ นอุปสรรคทําให้คู่สมรสไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติ
สุขอีกต่อไป หรื อการสมรสแตกสลาย (The irretrievably broken down of marriage) ในทางปฏิบตั ิ
แม้คู่สมรสจะใช้เหตุดงั กล่าวยืนต่อศาล ศาลจะพิจารณาอย่างรอบครอบ และไม่ตดั สิ นให้คู่สมรส
หย่ากัน ได้โดยง่าย หากยังไม่มีก ารใช้กระบวนการประนี ประนอมให้คู่สมรสกลับคื นดี กนั ก่อน
(ปัทมา เ ผ่าสังข์ทอง, 2544: 57)
กระบวนการพิจารณาคดี หย่ า และการใช้ กระบวนการประนีป ระนอมในคดีห ย่ าตาม
กฎหมายครอบครัวของประเทศญีปุ่ น มีวิธีการหย่าอยู่ 4 ประการ คือ
1. วิธีการหย่าโดยความยินยอม
2. วิธีการหย่าโดยผ่านกระบวนการไกล่เกลียในศาลเยาวชนและครอบครัว
3. วิธีการหย่าโดยการมีคาํ พิพากษาในศาลแขวง
4. วิธีการหย่าโดยมีคาํ พิพากษาในศาลครอบครัว
วิธีการหย่าโดยความยินยอม
ในมาตรา 763 (Article 763 (Divorce by agreement) ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศ
ญีปุ่ นได้บญั ญัติถึงการหย่าโดยความยินยอมไว้ใน ทีบัญญัติว่า “สามีภริ ยาสามารถทําการหย่าได้โดย
ความยินยอมของทังสองฝ่ าย” กล่าวคือ สามีภริ ยาสามารถทําให้การสมรสสิ นสุ ดลงได้โดยการหย่า
ขาดจากกันด้วยความยินยอม การหย่าวิธีแรกนีมีเงือนไขทีสําคัญ 2 ประการ คือ ความยินยอมหรื อ
เจตนาที แท้จ ริ งของคู่ ส มรสที จะหย่า จากกัน และการประกาศหย่ า ซึ งการหย่ า โดยวิ ธี นี มี
กระบวนการ 2 ขันตอน คือ
1. การแจ้ง ลงในแบบฟอร์ ม ประกาศกับ พนัก งานจดทะเบี ย นครอบครั ว ในท้อ งที ที
เกียวข้อง และต้องนําเอกสารดังกล่าวไปทําการจดทะเบียนครอบครัว
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2. ประกาศการหย่าโดยวาจาต่อหน้าพยานทีบรรลุนิติภาวะแล้วอย่างน้อย 2 คน หากคู่กรณี
ตกลงในเรื องหย่า และประเด็นอืน ๆ ทีเกียวข้องเช่น การแบ่งทรัพย์สิน และการอุปการะเลียงดูบุตร
ไว้แล้ว ศาลก็จะไม่เข้าไปเกียวข้องในส่ วนดังกล่าวตามทีตกลง แต่หากคู่กรณี ฝ่ายหนึ งฝ่ ายใดผิด
ข้อตกลง คู่กรณี อีกฝ่ ายหนึงสามารถร้องขอให้ศาลมีคาํ สังให้คู่กรณี ฝ่ายทีทําผิดข้อตกลงปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงได้ การหย่าโดยความยินยอมนีเป็ นวิธีการทีเรี ยบง่าย และจะมีผลสมบูรณ์เมือพนักงานจด
ทะเบี ยนครอบครั ว รับการแจ้ง หรื อประกาศการหย่านัน ซึงเป็ นไปตามบทบัญญัติ ในประมวล
กฎหมายแพ่ง มาตรา 765
วิธีการหย่าโดยผ่านกระบวนการไกล่เกลียในศาลเยาวชนและครอบครัว
การหย่าในวิธีนีภาษาญีปุ่ นเรี ยกว่า “chotei” เกิดขึนเมือคู่กรณี ไม่สามารถตกลงหย่ากันได้
หรื อคู่ ก รณี ไม่สามรถตกลงกัน ได้ คู่ ก รณี จ ะไม่สามารถยืนฟ้ องต่ อศาลได้ในทัน ที แต่ ต ้องผ่าน
กระบวนการประนีประนอมทีศาลครอบครัวก่อน โดยเฉพาะคดีหย่าทุกคดีตอ้ งผ่านกระบวนการ
ไกล่ เ กลี ยก่ อ น สาเหตุ ค วามขัด แย้ง ของคู่ ก รณี ไ ม่ ว่ า จะร้ า ยแรงหรื อไม่ ศาลครอบครั ว จะใช้
กระบวนการไกล่เกลียความขัดแย้งให้คู่กรณี กระบวนการไกล่เกลียจึงถือว่าเป็ นกระบวนการทาง
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาที เป็ นลัก ษณะเฉพาะอย่ า งหนึ งของประเทศญี ปุ่ น ศาลครอบครั ว ใช้
กระบวนการนี โดยให้บุค คลทีสามเป็ นผูด้ าํ เนิ นกระบวนการอยู่ในรู ปแบบคณะกรรมการซึ งใน
ขันตอนดังกล่าวจะกระทําเป็ นความลับ มีคณะกรรมการประกอบด้วยผูพ้ ิพากษา 1 คน ผูพ้ ิพากษา
สมทบร่ วมอีก 2 คน หรื อมากกว่านัน มีจิตแพทย์ และบุ คคลอืนๆ ช่ วยกัน ค้นหาข้อเท็จจริ ง และ
พิจารณาถึงสาเหตุทีเกิดความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ซึงกระบวนการนีเป็ นขันตอนทีง่าย รวดเร็ ว และ
เสี ยค่ าใช้จ่ ายน้อย เมือเปรี ยบเที ยบกับวิธีพิจารณาคดี ทวไป
ั (ปั ทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง
Matsukawa, Supra Note 5: 65)
วิธีการหย่าโดยการมีคาํ พิพากษาในศาลแขวง
การหย่าสามารถกระทําได้โดยร้องขอต่อศาลให้มีการหย่าในศาลแขวง ในประเทศญีปุ่ นคดี
หย่าส่วนมากนิยมใช้กระบวนการไกล่เกลีย หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล คดีหย่าทีใช้วิธี
พิจารณาโดยกระบวนการทางแพ่งอย่างเป็ นทางการโดยวิธีอืนนันไม่ค่อยปรากฏ การหย่าโดยวิธีนี
จะเกิดขึนเมือคู่กรณี ได้ผา่ นกระบวนการไกล่เกลีย แล้วไม่สามารถตกลงกันได้ ก็จะนําคดีเข้าสู่ การ
พิจารณาของศาลแขวงต่อไป เป็ นวิธีเดียวทีเป็ นทางออกในกรณี ทีไม่สามารถยุติความขัดแย้งในการ
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หย่าได้ ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่ นได้บญั ญัติถึงเหตุหย่าทีคู่สมรสใช้ในการร้องขอหย่า
ไว้ต่อศาล 5 ประการ ในมาตรา 770
เนืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ในมาตรา 770 ได้บญ
ั ญัติเหตุแห่ งการหย่าไว้แล้ว
หากปรากฏว่าข้อเท็จจริ งทีคู่สมรสกล่าวอ้างไม่ปรากฏชัดว่าเป็ นเหตุหย่าตามกฎหมาย ศาลอาจจะไม่
พิพากษาให้คู่สมรสหย่าจากกัน แต่ศาลจะใช้ดุลพินิจพิจารณาประเด็นข้อเท็จจริ งในแต่ละคดี
วิธีการหย่าโดยมีพพิ ากษาในศาลครอบครัว
การหย่าโดยวิ ธี นี จะเกิ ด ขึ นเมื อคู่ ก รณี ได้ ผ่านกระบวนการไกล่ เกลี ยข้อพิ พาท ในศาล
ครอบครัว แต่คู่กรณี ไม่สามารถตกลงกันได้ในบางเรื อง ศาลครอบครัวก็จะพิจารณาข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
ทีเกิ ด ขึ น หากศาลพิจ ารณาแล้ว เห็ นสมควรให้คู่ก รณี หย่าจากกัน ศาลจะมีค าํ สั งให้หย่า คู่ ก รณี
สามารถโต้แย้งคัดค้านคําสังศาลดังกล่าวภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ นับแต่วนั ทีศาลมีคาํ สัง แต่หาก
คู่กรณี เห็นด้วยกับคําสังศาลแล้ว คําสังดังกล่าวนีมีผลเช่นเดียวกับคําพิพากษา (ปั ทมา เผ่าสังข์ทอง,
2544 อ้างถึง Matsukawa, Supra Note 5: 6)
การไกล่เกลียโดยศาลในประเทศญีปุ่ น
ในกรณี ทีการไกล่เกลียข้อพิพาทไม่เป็ นผลสําเร็ จ ข้อพิพาทก็จะได้รับการแก้ไขโดยวิธีอืน
เช่นอาจต้องนําข้อพิพาทดังกล่าวขึนสู่ศาล แต่ในประเทศญีปุ่ นไม่ค่อยนิยมวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ
เนืองจากเป็ นวิธีทีมีผเู ้ ป็ นอนุญาโตตุลาการทีเข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจแทนคู่กรณี ซึงแตกต่างจาก
กระบวนการไกล่เกลีย ถึงแม้จะมีบุคคลทีสามเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือตัดสิ น แต่เจตนาในการ
ตัดสินใจยังคงเป็ นของคู่กรณี นนเอง
ั (ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง Obuchi, Supra Note 2: 521)
กระบวนการพิจ ารณาคดี ในศาลครอบครั ว จะไม่ใช้ในระบบการพิจ ารณาคดี ในระบบ
กล่าวหา กล่าวได้คือ กระบวนการพิจารณาคดีไม่เป็ นทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะเหมือนการพิจารณาคดี
ทัวไป โดยการพิจารณาคดีทีเกียวกับปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็ นไปตาม
กฎหมาย Law for adjudgement of domestic relations โดยการแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งในครอบครัว
ขึนอยูก่ บั ข้อตกลงของคู่กรณี ทงสองฝ่
ั
าย มีวตั ถุประสงค์หลัก ๆ อยู่สองประการ คือ เพือประสาน
ความสัมพันธ์ในด้านอารมณ์และสัมพันธภาพทางสังคมระหว่างคู่กรณี ทีพิพาทให้สามารถคืนดีกนั
ได้ กับ เพือให้ขอ้ พิพาทหรื อความขัดแย้งนันตกลงกันได้
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การใช้กระบวนการไกล่เกลียแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในคดีครอบครัว ค่อนข้างประสบ
ความสําเร็ จ เนืองจากความขัดแย้งทีเกิดขึนระหว่างสมาชิกในครอบครัว มักเกิดจากอารมณ์ซึงเป็ น
การยากในการคลี คลายแก้ไ ขปั ญ หามากกว่ า ขัด แย้ง เรื องอื น ๆ และกฎหมายมี บ ทบัญ ญัติ ที
กําหนดให้คู่กรณี มีขอ้ พิพาทในปั ญหาครอบครัวต้องพยายามไกล่เกลียให้ตกลงกันได้ก่อนนําข้อ
พิพาทไปฟ้องคดีต่อศาล ดังนัน สามีหรื อภริ ยาทีประสงค์หย่าจากกัน ต้องนําข้อพิพาทของตนเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลียหากคู่กรณี ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื องหย่าหรื อเงือนไขการหย่า เช่น การ
อุปการะเลียงดูบุตร การแบ่งทรัพย์สิน ซึงพืนฐานระบบกฎหมายครอบครัวในเรื องการหย่าของ
ประเทศญีปุ่ นให้การรับรองเรื องการหย่าโดยความยินยอม
การบวนการไกล่เกลียเริ มต้นด้วยมีผรู ้ ้องขอ (an applicant) สามารถร้องขอใช้กระบวนการ
ไกล่เกลียโดยวาจาได้เหมือนการร้องขอด้วยการใช้เอกสาร แบบการร้องขอด้วยวาจําเป็ นทีนิ ยมใน
การร้องขอใช้กระบวนการไกล่เกลียในปัญหาความขัดแย้งเกียวกับครอบครัว เนื องจากประชาชน
สามารถใช้ได้ง่าย รวมทังเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ในกรณี ทีคู่กรณี ฟ้องหย่าต่อศาลแขวงแล้ว การ
ฟ้องหย่าไม่สามารถกระทําได้ในทันที คดีหย่าต้องโอนมาศาลครอบครัวเพือทําการไกล่เกลียก่อน
ฟ้ องคดี เนื องจากมีห ลัก เกณฑ์ว่ า คู่ ก รณี จ ะต้องนําปั ญหาความขัด แย้ง เกี ยวกับข้อพิพ าทผ่า น
กระบวนการไกล่เกลียก่อนฟ้องคดีหย่า ซึงการดําเนินการไกล่เกลียกระทําโดยมีคณะกรรมการไกล่
เกลียประกอบด้ว ยสมาชิ ก 3 คน คื อประธานซึงต้องเป็ นผูพ้ ิพากษา(มัก เป็ นผูพ้ ิพากษาของศาล
ครอบครั ว ) และผู ้ไ กล่ เ กลี ยสมทบอี ก 2 คน ซึ งเป็ นผู ้ช ายและผู ้ห ญิ ง อย่า งละ 1 คน โดยมี
ประสบการณ์ทางด้านงานสังคมสงเคราะห์ การให้คาํ ปรึ กษากฎหมาย หรื อกฎหมาย ซึงคัดเลือกจาก
ประชาชนที เป็ นแม่บา้ นวัยกลางคน นักกฎหมาย ผูบ้ ริ หารบริ ษทั และนักวิชาการทีมีความรู ้ทาง
กฎหมายทีปลดเกษียณแล้ว
ทีกฎหมายบัญญัติให้สมาชิกในคณะกรรมการไกล่เกลียข้อพิพาทต้องเป็ นผูพ้ ิพากษานัน
เพือเป็ นประกันว่ากระบวนการไกล่เกลียนันกระทําขึนด้วยความเป็ นธรรม และเสมอภาคกัน แม้ว่า
ในคณะกรรมการไกล่เกลียในชุดดังกล่าว ได้กาํ หนดให้มีผพู ้ ิพากษา 1 เป็ นประธานก็ตาม แต่ความ
จริ งผูพ้ ิพากษาไม่ได้เข้าร่ วมในกระบวนการไกล่เกลียเนืองจากมีภาระในการพิจารณาคดีครอบครัว
และคดีมรดกทีเพิ มขึนอย่างมาก รวมทังแต่ละวันผูพ้ ิพากษาแต่ละคนต้องรับผิดชอบสํานวนเป็ นสิ บ
คดี จึงมีแนวคิดทีว่าไม่จาํ เป็ นต้องมีผพู ้ ิพากษาเข้าร่ วมในขันตอนการไกล่เกลียก็ได้ เพราะส่ วนมาก
จะเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับอารมณ์ จึงพิจารณาว่าควรให้ผูไ้ กล่เกลียทีเป็ นอาสาสมัครทีมีอยู่ เข้ารับ
การอบรมเกี ยวกับกฎหมายที เกี ยวข้อง ให้มีค วามสามารถในการไกล่ เกลี ย เพือช่ ว ยเหลื อใน
กระบวนการไกล่เกลียได้ (ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง Bryant, Supra Note 14: 586)
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กระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาททีมีประสิ ทธิภาพนัน ขึนอยู่กบั ความสามารถผูไ้ กล่เกลีย
เป็ นสําคัญ บุคคลทีจะทําการไกล่เกลียสมทบ คือ ประชาชนทีได้รับการแต่งตังโดยศาล โดยผูไ้ กล่
เกลียสมสมทบจะได้รั บให้ปฏิ บัติ หน้าที 2 ปี ในปี ค.ศ. 1974 ศาลฎี กาจึ งจัด ทําข้อเสนอในการ
ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื องของคณะกรรมการไกล่เกลีย ไว้หลายประการกล่าวคือ (ปั ทมา
เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง Tanaka and Nyumon, Supra Note 3: 502-504)
1. สถานะของคณะกรรมการไกล่เกลีย ซึงตามระบบเดิมเป็ นระบบคัด เลือกผูท้ าํ หน้าที
คณะกรรมการไกล่เกลีย โดยเลือกคณะกรรมการในแต่ละคดีจากรายชือทีได้รับการแต่งตังจากศาล
ได้ปรับปรุ งแก้ไขเป็ นการแต่งตังเหมือนคณะกรรมการตุลาการเป็ นช่วงเวลา
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการไกล่เกลีย ได้รับแต่งตังจาก
2.1 ทนายความทีผ่านการฝึ กงานภาคปฏิบตั ิแล้ว หรื อมีคุณสมบัติทีทนายความรับรอง
แล้ว
2.2 ผูเ้ ชี ยวชาญทีมีความรู ้ ประสบการณ์ เกี ยวกับข้อพิพาท ที มีค วามรู ้ค วามสัมพัน ธ์
ระหว่างเอกชน และความสัมพันธ์ในครอบครัว
2.3 เป็ นบุคคลทีมากด้วยความรู ้ ประสบการณ์ และความเข้าใจในการใช้ชีวิตในสังคม
3. ระยะเวลาในการทํางานผูไ้ กล่เกลียแต่ละคน อยูใ่ นวาระคราวละ 2 ปี
4. วิธีค ัด เลือกคณะกรรมการไกล่เ กลีย มีก ารคัด เลื อกจากบุ ค คลที เข้ามาสมัค รและมี
คุณสมบัติ เหมาะสมโดยเปิ ดโอกาสให้แก่บุคคลทัวไปภาครัฐและภาคเอกชน
5. อายุบุคคลทีได้รับการแต่งตังนันจะต้องมีอายุนอ้ ยกว่า 70 ปี โดยมีอายุระหว่าง 40-70 ปี แต่
ในกรณี ทีผูไ้ กล่เกลียมีความรู ้ความสามารถพิเศษก็สามารถขยายได้ถึงอายุ 75 ปี (ปั ทมา เผ่าสังข์ทอง,
2544 อ้างถึง Yasuhei, Supra Note 38: 113)
6. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการไกล่เกลียจะมีค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนใน
จํานวนทีแน่นอน
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7. การฝึ กอบรมจะมีการฝึ กอบรมให้แก่คณะกรรมการไกล่เกลียด้วย
สํา หรั บ คุ ณ สมบัติ ข องผู ้ไ กล่ เ กลี ยคดี ครอบครั ว ในประเทศไทยจะแตกต่ า งจาก
คณะกรรมการไกล่เกลียในประเทศญีปุ่ น กล่าวคือ ในประเทศไทยจะมีลกั ษณะเป็ นทางการมากกว่า
อีกทัง ผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวกับผูพ้ ิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวมักจะเป็ นบุคคล
คนเดียวกัน แม้ว่าจะมีคุณ สมบัติ และการฝึ กอบรมทีแตกต่างกัน และผูพ้ ิพากษาสมทบกับผูไ้ กล่
เกลียคดีครอบครัว ก็มีหน้าทีบทบาททีแตกต่างกัน แต่ก็ยงั มีหลายศาลเยาวชนและครอบครัว ผูไ้ กล่
เกลียคดีครอบครัวเป็ นคนเดียวกับผูพ้ ิพากษาสมทบ ส่วนคณะกรรมการไกล่เกลียของประเทศญีปุ่ น
จะมีบุคคลภายนอกทีมีความเชียวชาญ มีความรู ้ความสามรถเฉพาะ และกระบวนการมีลกั ษณะทีไม่
เป็ นทางการ หลีกเลียงขันตอนทียุง่ ยาก และจะไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน คณะกรรมการไกล่เกลียจะ
ทําการไกล่เกลียในห้องทีเป็ นส่ วนตัว ในศาล ในระหว่างการไกล่เกลียบุคคลอืนทีไม่เกียวข้องจะ
ไม่ได้รับให้เข้าไป ยกเว้น กรณี ทีคู่ค วามขอให้ญาติ ทนายความ หรื อเพือนเข้าร่ วมรับฟั งการไกล่
เกลียได้ (ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง Minamikata,Supra note 23: 119-120) บุคคลดังกล่าวจึง
จะสามารถเข้าร่ วมการรับฟังการไกล่เกลียได้ ในการไกล่เกลียครอบครัวคู่ความจะต้องมาปรากฏตัว
ต่ อ ศาล และบ่ อ ยครั งที ทนายความมัก จะเป็ นผูช้ ่ ว ยเหลื อเสมื อนเป็ นตัว แทนของคู่ ก รณี เพื อ
สนับสนุนให้คู่ความสามารถตกลงกันได้ในในข้อพิพาทนัน แล้วกลับคืนดีกนั ดังเดิม ซึงจะขึนอยูก่ บั
ข้อมูลทีคู่กรณี เปิ ดเผย อย่างไรก็ดีเพือให้การไกล่เกลียเป็ นวิธีการทีช่วยเหลือให้คู่กรณี สามารถตกลง
กันได้ คณะกรรมการไกล่เกลียต้องเป็ นบุคคลทีส่ งเสริ มให้คู่กรณี เปิ ดเผยข้อมูล เกียวกับปั ญหาที
เกิ ดขึ นให้มากที สุ ด เพือประโยชน์แก่ คณะกรรมการไกล่เกลียและคู่ กรณี ในการค้นหาสาเหตุ ที
แท้จริ งของการสมรสที มีปัญหาข้อพิพาท นอกจากนี คณะกรรมการไกล่เกลียสามารถร้องขอให้
เจ้าหน้าทีสื บสวน ทําการสื บสวนพฤติการณ์ขอ้ เท็จจริ งต่าง ๆ และทํารายงานการสื บสวนเพือให้
คณะกรรมการไกล่เกลียประกอบการดําเนินการไกล่เกลียต่อไป แต่ถึงแม้คณะกรรมการไกล่เกลียจะ
ขอรายงานการสื บสวนจากเจ้า หน้ า ที สื บ สวนได้ก็ ต าม ในระหว่ า งดํา เนิ น การไกล่ เ กลี ย
คณะกรรมการไกล่เกลียสามารถทําข้อเสนอเพือเป็ นข้อตกลงให้คู่คู่กรณี ได้ตามความเหมาะสม ซึง
คู่กรณี มีอิสระในการเลือกว่าจะรับ หรื อไม่รับข้อเสนอดังกล่าวก็ได้ (ปั ทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้าง
ถึง Minamikata, Supra note 23: 119-120)
ในประเทศญีปุ่ นมีกระบวนไกล่เกลียแบบไม่เป็ นทางการ ลักษณะสําคัญของกระบวนการ
ไกล่เกลียคดี หย่าประการหนึ งของประเทศญี ปุ่ นคื อ จะมีบุค คลภายนอกที ให้ค าํ ปรึ ก ษาปั ญหา
ครอบครัว และการแพทย์ ซึงเป็ นผูเ้ ชียวชาญพิเศษในด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา ครอบครัว
จิต วิทยา จิ ตเวชศาสตร์ เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา คําแนะนําแก่ค ณะกรรมการไกล่เกลียด้ว ย อีก ทังใน
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บางครังคณะกรรมการผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวอาจขอคําปรึ กษาหรื อคําแนะนําจากแพทย์ จิตแพทย์
และนักวิชาการจากมหาลัยอืน ๆ ได้ แนวทางในกระบวนการไกล่เกลียเช่นนี ทําให้การไกล่เกลีย
ประสบความสําเร็ จ ในการให้คาํ แนะนํา แนวทางในการแก้ไขปั ญหาข้อพิพาทในครอบครัว แก่
คู่กรณี ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นอันมาก (ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544: 250)
ในระหว่างระหว่างการดําเนินกระบวนการไกล่เกลีย คู่สมรสจะแยกไปพบคณะกรรมการ
ไกล่เกลีย เพือให้คณะกรรมการไกล่เกลียได้สอบถามข้อมูลเท่าทีจําเป็ นตามความเหมาะสม บางครัง
คณะกรรมการไกล่เกลียก็สามารถขอคําแนะนํา และความช่วยเหลือได้จากบุคลอืน ๆ เช่น นักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย, แพทย์, จิตแพทย์, นักสังคมสงเคราะห์ เป็ นต้น ในช่วงแรกก่อนเริ มกระบวนการ
ไกล่เกลีย หากคณะกรรมการไกล่เกลียเห็นว่าหากคู่สมรสพบกันอาจเกิดปัญหาข้อพิพาทโต้เถียงกัน
ก็อาจแนะนําให้คู่สมรสใช้วิธีการปรึ กษาแก้ปัญหาครอบครัวก่อนก็ได้ (ปั ทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544
อ้างถึง Matsukawa, Supra Note 5: 156) สิ งเหล่านีถือเป็ นลักษณะสําคัญประการหนึงทีเป็ นประโยชน์
ต่อการใช้ในกระบวนการไกล่เกลียในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว กล่าวคือ จะมีบุคคล
ให้คาํ ปรึ กษาในปัญหาครอบครัว และการแพทย์ประจําอยูศ่ าลครอบครัวตลอดเวลา ซึงบุคคลเหล่านี
เป็ นผูเ้ ชียวชาญพิเศษทีเกียวข้องกับครอบครัวในเรื องสังคมวิทยา จิตวิทยา และจิตเวชศาสตร์ เป็ นต้น
บุคคลเหล่านีอาจเข้าร่ วมในกระบวนการไกล่เกลีย และให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการไกล่เกลีย คล้าย
กับการสื บสวนข้อเท็จจริ งเบืองต้น โดยไม่มีประเด็น ในเรื องข้อกฎหมายเข้ามาเกียวข้อง การที
ผูเ้ ชียวชาญเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลียเช่นนีทําให้กระบวนการไกล่เกลียเป็ นไปได้ดียิ งขึน (ปั ทมา
เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง Yasuhei, Supra Note 38: 114)
หากการไกล่เกลียประสบความสําเร็ จ และคู่กรณี สามารถตกลงกันได้ ในกรณี ทีคู่กรณี ตก
ลงหย่า จากกัน การหย่า ก็ จ ะมีผ ลโดยคู่ ก รณี ไ ม่ ต ้องไปยืนฟ้ องคดี ต่ อ ศาลอี ก (สํานัก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป อ้างถึง Bryant, Supra Note 14: 586) ข้อตกลงต่าง ๆ ทีคู่กรณี ตก
ลงกัน จะบัน ทึก ไว้ในเอกสารที เรี ยกว่า Chotei document (ปั ทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง
Minamikata, Supra Note 23: 120) ซึงมีผลผูกพันบังคับได้เช่นเดียวกับคําพิพากษาของศาล (a court
decree) อาจจะมีผลบังคับเป็ นคําแนะนําทีปฏิบตั ิ หรื อคําสังทีปฏิบตั ิในศาลครอบครัว
การบังคับให้กระทําการตามข้อตกลงจะกระทําได้โดยการบังคับคดี ซึงมักตกเป็ นภาระแก่
คู่กรณี กฎหมายจึงกําหนดให้มี A summary order ขึนมาให้คู่กรณี กระทําตามข้อตกลงทีกําหนดไว้
ในกระบวนการไกล่เกลีย หากคู่กรณี ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีกระทําไว้ในกระบวนการไกล่เกลีย ก็
จะต้องถูกลงโทษด้วยการเสี ยค่าปรับ (ปั ทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง Yasuhei, Supra Note 38:
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115) และหากข้อตกลงนันศาลพิจ ารณาว่าข้อตกลงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลสามารถโต้แย้ง
คัด ค้านการทําข้อตกลงดังกล่าวได้ ปั จ จุ บัน แนวทางปฏิบัติ ค ดี ทีมีก ารไกล่เกลียจะอยู่ในความ
รั บผิด ชอบดู แลของผูไ้ กล่เ กลียธรรมดา ไม่ใช่ ผูพ้ ิพ ากษาซึ งตามกฎหมายจะต้องเป็ นประธาน
คณะกรรมการผูไ้ กล่เกลีย ส่วนใหญ่ผพู ้ ิพากษาจะเห็นชอบด้วยกับข้อตกลง ทีสําเร็ จลงด้วยการเจรจา
ไกล่เกลีย ซึงเป็ นบุคคลทีได้รับเลือกขึนมาเป็ นผูไ้ กล่เกลีย (วิชา มหาคุณ, 2538: 27)
หากการไกล่เกลียไม่ประสบผลสํา เร็ จ คู่ ก รณี ไม่ส ามารถตกลงกัน ได้ ผูพ้ ิพ ากษาศาล
ครอบครัวมีอาํ นาจสังหย่าให้คู่กรณี เช่น กระบวนการไกล่เกลียไม่ประสบผลสําเร็ จ เนืองจากคู่กรณี
ฝ่ ายหนึ งโต้แย้งข้อตกลงเพือรั ก ษาหน้าของตนเอง เพราะไม่ต ้องการหย่าจากกัน ผูพ้ ิพากษาจะ
ปรึ กษากับผูไ้ กล่เกลียสมทบ และมีคาํ สังหย่าในขอบเขตทีอยูใ่ นคําร้องของคู่กรณี แต่ในทางปฏิบตั ผิ ู ้
พิพากษามักไม่ใช้อาํ นาจนี ส่วนใหญ่ตามปกติหากคู่กรณี ไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลครอบครัวจะ
เสนอคําฟ้องขอหย่าไปทีศาลแขวงเพือพิจารณาพิพากษาคดี หย่าต่อไป ซึ งจะมีการไต่ สวนตาม
กระบวนการเพือเริ มการพิจารณาในระบบกล่าวหา คู่กรณี ทีไม่พอใจคําพิพากษามีสิทธิอุทธรณ์คาํ
พิพากษาไปยังศาลทีลําดับสูงได้ต่อไป
ผลภายหลังการหย่า
เมือคู่กรณี ทีต้องการหย่าได้นาํ ข้อพิพาทปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวผ่านกระบวนการ
ไกล่เกลียแล้ว ไม่ว่าการไกล่เกลียจะประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ หากภายหลังคู่กรณี หย่าขาดจากกัน ก็
ต้องทําข้อตกลงในเรื องทรัพย์สินของคู่กรณี และสวัสดิภาพของบุตร ร่ วมทังเจรจาร่ วมกันถึงปั ญหา
ในการอุปการะเลียงดูบุตร หากคู่กรณี ตกลงกันได้ ก็ให้ศาลครอบครัวชีขาด หลังจากทีคู่กรณี หย่า
จากกันแล้ว (ประมวลกฎหมายแพงของประเทศญีปุ่ นมาตรา 766 อนุมาตรา 1 และมาตรา 771)
การแบ่งทรัพย์สินสามารถกระทําได้โดยผ่านกระบวนการไกล่เกลีย หากคู่กรณี ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ให้ศาลครอบครัวเป็ นผูช้ ีขาด โดยพิจารณาค่าคํานวณทรัพย์สินทีจะได้รับพร้อมกับความ
ช่วยเหลือของคู่ สมรสอีกฝ่ ายหนึ ง และสถานการณ์อืนๆที เกียวข้อง (ประมวลกฎหมายแพ่งของ
ประเทศญีปุ่ น มาตรา 763 อนุ มาตรา 3 เรื องการแบ่งทรัพย์สินและสิ นสมรส) ดังนัน หากเป็ นการ
พิจาณาในเรื องอืน ๆ แล้ว ผูพ้ ิพากษาของศาลครอบครั วจะพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติของศาล
ครอบครัว
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กล่าวได้โดยสรุ ปแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่ นได้กาํ หนดผลของภายหลังการ
หย่าไว้ทงหมด
ั
6 ประการ คือ (ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง Matsukawa,Supra Note 5: 71-73)
1. สามีภริ ยาแต่ละฝ่ ายมีอิสระในการสมรสใหม่
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริ ยาสิ นสุดลงโดยไม่ตอ้ งมีการประกาศ
3. สามีภ ริ ย าที ได้เ ปลี ยนนามสกุ ลในขณะสมรส เมื อหย่ากัน แล้ว สามารถกลับ ไปใช้
นามสกุลเดิมของตนก่อนทําการสมรส อีกทังยังมีสิทธิใช้นามสกุลของคู่สมรสเดิมได้ โดยการแจ้ง
เจ้าหน้าทีตามกฎหมายจดทะเบียนครอบครัวภายใน 3 เดือนนับแต่การหย่า
4. วิธีการดูแลและการใช้อาํ นาจปกครองบุตร
4.1 การดูแลบุตร ในกรณี ทีหย่าด้วยความยินยอม บิดา มารดาต้องทําข้อตกลงในเรื อง
ของการดูแลบุตรและข้อตกลงอืน ๆ ทีจําเป็ นในการดูแลบุตรซึงถือว่าเป็ นข้อสําคัญ ถ้ามิได้ตกลงกัน
หรื อตกลงกัน ไม่ ได้ให้ศาลครอบครั ว เป็ นผูช้ ี ขาด โดยทั วไป บิ ด ามารดาฝ่ ายที เป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจ
ปกครองบุตรภายหลังการหย่า ก็จะเป็ นผูด้ ูแลบุตรด้วย แต่อาจมีกรณี ทีไม่มีบุคคลทีมีอาํ นาจปกครอง
บุตร และไม่มีบุคคลทีมีอาํ นาจดูแลบุตร หรื อกรณี ทีบิดามารดาทังสองฝ่ ายไม่มีอาํ นาจดูแลบุตร ศาล
ครอบครัวจะมีคาํ สังให้บุคคลลืนทีเหมาะสมทําหน้าทีดูแลบุตรโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบุตรเป็ น
สําคัญ บิดามารดาทีหย่าจากกันแม้ไม่มีอาํ นาจดูแลและใช้อาํ นาจปกครองบุตร เนื องจากบุตรอยู่ใน
ความดูแลของบุคคลอืนตามคําสังศาลก็ยงั คงมีสิทธิและหน้าทีต่อบุตรของตนเช่นเดิม รวมทังสิ ทธิ
ไปเยียมดู บุต รได้ แต่ ก ารใช้สิทธิ ดงั กล่าวต้องไม่ใช่เป็ นการรบกวนให้บุต รเสี ยประโยชน์ใด ๆ
(ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อ้างถึง Matsukawa, Supra Note 5: 82)
4.2 การใช้อาํ นาจปกครองบุ ต ร ในกรณี หย่าโดยความยิน ยอม บิ ด า มารดาต้องทํา
ข้อตกลงว่าฝ่ ายใดเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองบุตร (ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่ น มาตรา
819 อนุมาตรา 1) ในกรณี หย่าโดยคําพิพากษาของศาล ให้ศาลซึงพิจารณาคดีนันชีขาดว่าบิดา หรื อ
มารดาฝ่ ายใดเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองบุตร (ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่ น มาตรา 819
อนุมาตรา 2) ถ้าไม่ได้ตกลงกัน หรื อตกลงกันไม่ได้ให้ศาลครอบครัวเป็ นผูช้ ีขาด (ประมวลกฎหมาย
แพ่งของประเทศญีปุ่ น มาตรา 819 อนุ มาตรา 5) รวมทังศาลครอบครัว มีอาํ นาจสั งเปลียนตัวผูใ้ ช้
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อํานาจปกครองจากบิ ด า มารดา ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไปให้ญาติ ข องผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองแทน โดน
คํานึงถึงประโยชน์ของบุตรเป็ นสําคัญ
5. สิทธิในการสื บมรดกของบุคคลภายหลังการหย่า ในกรณี ทีสามีภริ ยาเปลียนนามสกุล
ในขณะสมรส และหย่าจากกกันโดยความยินยอมหลังจากมีสิทธิในการสืบมรดก สามีหรื อภริ ยาฝ่ าย
ทีมีสิทธิ สืบมรดกจะต้องทําข้อตกลงในเรื องนี กับคู่ สมรส และบุค คลอืนที เกี ยวข้อง (ประมวล
กฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่ น มาตรา 769 อนุมาตรา 1) ถ้าไม่ได้ตกลงกันหรื อตกลงกันไม่ได้ ให้
ศาลครอบครัวเป็ นผูช้ ีขาด
6. สิ ทธิในเรื องของการเรี ยกร้องเรี ยกทรัพย์สิน ในกรณี หย่าโดยความยินยอม สามีหรื อ
ภริ ยาอาจร้องขอให้คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึงแบ่งทรัพย์สินได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่ น
มาตรา 768 อนุมาตรา 1) ถ้าไม่ได้ตกลงกันหรื อตกลงกันไม่ได้ ให้ศาลครอบครัวจะเป็ นผูก้ าํ หนด
ข้อตกลงดังกล่าว เว้นแต่พน้ ระยะเวลา 2 ปี นับแต่ ทีได้หย่าจากกัน (ประมวลกฎหมายแพ่งของ
ประเทศญีปุ่ น มาตรา 768 อนุมาตรา 2) บทบัญญัติในมาตรา 768 นี ให้นาํ ไปใช้กบั กรณี หย่าโดยคํา
พิพากษาของศาลด้วย (ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่ น มาตรา 771)
ในมาตรา 770 (ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่ น มาตรา 770) ศาลย่อมสามารถ
พิพากษาให้ทงสองฝ่
ั
ายหย่าขาดจากกันได้ กรณี วรรคสองเป็ นข้อยกเว้นทีศาลอาจไม่พิพากษาให้
หย่า แม้จะมีขอ้ เท็จจริ งใน (1) ถึง (4) ก็ตาม หากศาลพิจารณาเห็นถึงความต่อเนื อง เหมาะสมของ
การสมรสในสถานการณ์นนั จากการศึกษาพบว่าในการฟ้องหย่านี ประเทศญีปุ่ นใช้ทงสองหลั
ั
กการ
ในการกําหนดเหตุหย่า สามารถแยกพิจารณาได้โดยประการแรกอาศัยหลักความผิด ดังทีปรากฏใน
มาตรา 770 (1) และ (2) คื อ การกระทําอัน ไม่ซือสัต ย์และการทิ งร้ าง ประการถัดมาอาศัยหลัก
ปราศจากความผิดในมาตราเดียวกัน ใน (3) ถึง (5) คือ การหายไปอย่างไร้ร่องรอยของคู่สมรสฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึง การเป็ นโรคทางจิตขันรุ นแรงและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และเหตุอย่างอืนทีทํา
ให้การดําเนินชีวิตสมรสประสบความยากลําบาก ทังนีในการปรับใช้ (5) กฎหมายไม่มีการกําหนด
เงือนไขทีบังคับให้คู่สมรสต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็น เสี ยก่ อน เพียงแต่อาศัยคํากล่าวอ้างของคู่สมรส
เท่านันศาลต้องพิจารณาเป็ นรายกรณี ไป เพือให้เกิดความยืดหยุน่ เหมาะสมแก่คดี ทังยังต้องบังคับใช้
กฎหมายโดยการตีความให้รวมไปถึงกรณี ทีคู่สมรสฝ่ ายหนึ งกระทําความผิด (จิตราวัลย์ แย้มกลีบ,
2549: 22) เช่น การติ ดสุ ราเรื อรั งการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อบิด ามารดาของอีก ฝ่ าย และในการ
ตีความนียังต้องรวมถึงกรณี ทีไม่มีความผิดด้วย เช่น การสูญสิ นความรักระหว่างสามี ภริ ยา เป็ นต้น
เนืองจาก (5) เป็ นการบัญญัติโดยอาศัยถ้อยคําอย่างกว้าง พฤติการณ์ใดทีเป็ นการรบกวนการใช้ชีวิต
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สมรสของคู่ สมรส ต้องอาศัยการตี ค วามที มีได้หลากหลาย เพือปรั บใช้ก ับข้อเท็จ จริ งที เกิ ด ขึ น
แตกต่างกันไปนอกเหนือจากทีบัญญัติไว้แล้วใน (1) ถึง (4) ภายหลังจากทีมีการหย่าร้างโดยการฟ้อง
หย่าต่อศาลการแบ่งทรัพย์สินระหว่างกันของอดีตคู่สมรส มีกฎหมายกําหนดไว้อยู่ในมาตรา 771
(The Civil Code of Japan, Article 771 “The provisions of Articles 766 to 769inclusive shall apply
mutatis mutandis to judicial divorce.) เป็ นเรื องการแบ่งทรัพย์สินภายหลังจากการฟ้องหย่าต่ อศาล
ซึงมาตราดังกล่าวกําหนดให้นาํ มาตรา 766-มาตรา769 อันเป็ นเรื องของการแบ่งทรัพย์สินกรณี การ
หย่าโดยความยินยอมมาใช้บงั คับโดยอนุโลม จึงต้องพิจารณามาตราทีเกียวข้อง ในทีนี มาตรา 768
เป็ นเรื องอันเกียวกับการแบ่งทรัพย์สินของคู่สมรส ซึงกําหนดให้สามีหรื อภริ ยาทีได้รับผลกระทบ
จากการหย่าร้าง สามารถเรี ยกร้องขอแบ่งทรัพย์สินจากคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ งได้ กรณี ตามวรรคสอง
กําหนดว่า หากไม่มีการตกลงกันหรื อข้อตกลงนันเป็ นไปไม่ได้ในการแบ่งทรัพย์สินระหว่างกัน คู่
สมรสสามารถยืนเรื องต่อศาลครอบครัว เพือจัดให้มีการตกลงกันได้ทงนี
ั ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 2
ปี นับจากวันทีมีการหย่าร้างขึน และวรรคสามให้อาํ นาจศาลครอบครัวโดยอาจกําหนดให้มีการแบ่ง
ทรัพย์สินหรื อไม่ก็ได้ หากว่าศาลกําหนดให้มีการแบ่งทรัพย์สินจะต้องคํานึ งถึงทรัพย์สินทังหมด
จากความร่ ว มมือของคู่ สมรสและจากพฤติก ารณ์ หรื อสถานการณ์ อืน ๆ ด้ว ยในการแบ่ งทรั พย์
ดังกล่าวแก่คู่หย่านันเอง
ตัวอย่างคําพิพากษาของศาลประเทศญีปุ่ น ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งปรับใช้กบั กฎหมาย
ในมาตรา 770 (5) กรณี มีเหตุอย่างอืนทีทําให้การดําเนิ นชีวิตสมรสของคู่สมรสต้องประสบความ
ยุง่ ยาก หรื อกล่าวได้ว่าเป็ นการปรับใช้หลักความแตกสลายของการสมรสเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
คดี ทังยังมีประเด็นเกียวด้วยสถานะของการสมรสหากจําเป็ นต้องสิ นสุ ดลงเนื องจากมีการกระทํา
ความผิดต่อหน้าทีของความเป็ นสามีภริ ยา แต่ฝ่ายทีกระทําผิดเป็ นผูท้ ีต้องการฟ้องหย่าเสี ยเอง เช่นนี
ฝ่ ายนี จะสามารถมีสิทธิฟ้องหย่าอีกฝ่ ายหนึ งได้หรื อไม่ ประเด็น นี แม้เคยเป็ นข้อพิพาทกันอยู่ แต่
ปั จ จุบัน ได้มีแนวบรรทัด ฐานของศาลตัด สิ น ชีขาดคดีทาํ นองนี มาแล้ว เป็ นคดีทีศาลสู งสุ ดของ
ประเทศญีปุ่ น ตัดสินในปี คริ สต์ศกั ราช 1987 (จิตราวัลย์ แย้มกลีบ, 2549: 22) ความว่า สามี ภริ ยา
ได้รับเด็กสองคนมาเป็ นบุตรบุญธรรม ต่อมาสามีไปมีความสัมพันธ์ในทางชูส้ าวกับมารดาแท้ๆของ
เด็กทังสองทีตนและภริ ยารับเป็ นบุตรบุญธรรม เมือภริ ยาทราบเรื องดังกล่าวแล้ว สามีจึงย้ายออกจาก
บ้านไปอยูก่ บั มารดาของเด็กนัน ทําให้สามีและภริ ยาได้แยกกันอยูเ่ ป็ นเวลากว่าสามสิ บปี ซึงสามีไม่
เคยให้ความช่วยเหลือหรื ออุปการะเลียงดูภริ ยาแต่อย่างใด ทังทีมีฐานะร่ ารวยไม่เดือดร้อน และภริ ยา
ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ต่อมาภายหลังสามีจึงมาฟ้องหย่าภริ ยาต่อศาล ศาลชันต้นมีคาํ พิพากษาไม่ให้หย่า
เพราะเหตุว่าสามีเป็ นฝ่ ายกระทําความผิดเสี ยเอง จึงไม่มีสิทธิเป็ นผูม้ าฟ้องขอหย่าภริ ยาได้ แต่ศาล
สูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คู่สมรสไม่มีบุตรด้วยกันและมีการแยกกันอยูข่ องสามีภริ ยาเป็ นเวลานาน
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กว่าสามสิบปี แล้ว ทังศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีสถานการณ์ใดทีทําให้พบว่าคําฟ้องขอหย่าไม่เป็ น
ธรรมกับอีก ฝ่ ายหนึ ง ศาลจึ งพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน ได้ เหตุ ทีศาลพิจ ารณาให้ทังสองฝ่ าย
สามารถหย่าร้างได้นนเนื
ั องจากในทางพิจารณาเห็นว่าสามีและภริ ยาได้มีการแยกกันอยู่ สามีไปมี
ความสัมพันธ์และอยูก่ ินกับหญิงอืนแล้ว ทําให้ความ สามารถในการอยูก่ ินร่ วมกันฉันสามีและภริ ยา
เดิมนันเป็ นไปไม่ได้อีกต่อไปแม้ว่าความเป็ นจริ งแล้วสามีจะเป็ นฝ่ ายกระทําผิด อันทําให้สิทธิในการ
นําเหตุดงั กล่าวมาฟ้องหย่านันจะกระทําไม่ได้ แต่เมือ เป็ นเรื องการกําหนดเหตุฟ้องหย่าทีเกียวด้วย
กรณี มีเหตุอย่างอืนทีทําให้การดําเนินชีวิตสมรสของคู่สมรสต้องประสบความยุ่งยาก หรื อสามารถ
ตีความได้ว่าเป็ นหลักการแตกสลายของการสมรส เมือสามีและภริ ยามีการแยกกันอยู่เป็ นเวลาถึง
สามสิบปี ยิงเป็ นทีชัดเจนว่าทังสองนันสูญสิ นเยือใยต่อกันและไม่หลงเหลือความเป็ นไปได้ในการ
กลับไปใช้ชีวิตครอบครัวเดียวกันร่ วมกันอีก จึงเป็ นกรณี ทีมีการแตกสลายของการสมรสทีไม่อาจ
เยียวยาได้และไม่มีความเป็ นไปได้ทีจะกลับคืนดีกนั อีกแล้ว ส่งผลให้ศาลเห็นว่าเป็ นกรณี ทีสามารถ
พิพากษาให้ทงคู
ั ่หย่าขาดจากกัน ได้ โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงความผิดของคู่ สมรส ดังนันไม่ว่าฝ่ ายที
กระทําผิดหรื อฝ่ ายทีไม่ได้กระทําผิดจะเป็ นผูน้ าํ ข้อเท็จจริ งมาฟ้องต่อศาลก็ตาม หากศาลพิจารณาได้
ความว่าเป็ นการสมรสทีแตกสลาย ศาลย่อมพิพากษาให้หย่าได้ทงสิ
ั น
ชาวญีปุ่ นเป็ นชนชาติทีไม่นิยมการฟ้องคดีแต่นิยมการระงับข้อพิพาทโดยการตกลงกันนอก
ศาลโดยใช้การไกล่เกลีย ซึงใช้ทงในการไกล่
ั
เกลียปั ญหาทางแพ่งและปั ญหาครอบครัว การระงับข้อ
พิพาทโดยใช้วิธีการทีไม่เป็ นทางการ มีประโยชน์หลายประการ คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา
สามารถแก้ปัญหาหลาย ๆ ประการรวมกันได้ครังเดียว ทําให้ขอ้ พิพาทได้รับการแก้ไขทันท่วงที คดีค งั
ค้างทีศาลน้อยลง คู่ความไม่รู้สึกเสียหน้าแพ้-ชนะกันในคดี

บทที 3
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์
ผลการศึกษา กระบวนการไกล่เกลียข้ อพิพาทในประเทศไทย และประเทศญีปุ่ น
การใช้ก ระบวนการไกล่เกลียในคดีหย่าตามกฎหมายไทย และกฎหมายประเทศญี ปุ่ นมี
ความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม แต่มีความคล้ายกันในระบบกฎหมายกล่าวได้คือ การหย่าตาม
กฎหมายครอบครัวของประเทศไทย และประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายให้คู่สมรสสามารถหย่ากันโดย
ความยินยอม และโดยคําพิพากษาของศาลก็ตาม แต่ก็คงมีหลักในการทีจะรักษาความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวไว้เพือไม่ให้เกิดการหย่าร้าง หรื อหากมีการหย่าร้างก็ ให้มีความเป็ นธรรม และมีความ
เสียหายน้อยทีสุด การพิจารณาคดีครอบครัวในชันศาลของประเทศไทย และประเทศญีปุ่ นใช้วิธีใน
กระบวนการประนีประนอมคดีครอบครัวเข้ามามีส่วนช่วยในการลดการพิจารณาคดีโดยศาลโดยมี
กฎหมายบัญญัติไว้ เพือให้คู่ความสามารถตกลงกันได้โดยไม่ตอ้ งหย่าร้างกัน หรื อหากหย่าร้างไป
แล้ว ก็ให้คู่ความสามารถตกลงได้ตามความประสงค์ของคู่ความได้ โดยเป็ นธรรมและคํานึ งถึงหลัก
ความคุม้ ครองประโยชน์สูงสุ ดด้วย หากคดี นันมีบุต รเข้ามาเกี ยวข้อง เช่ น ข้อพิพาทเรื องการใช้
อํานาจปกครองบุตร การอุปการะเลียงดูบุตร การแบ่งสินสมรสและทรัพย์สินบุตรผูเ้ ยาว์ เป็ นต้น
ปัจจุบนั ทังประเทศไทย และประเทศญีปุ่ นมีหน่ วยงานหรื อองค์กรของเอกชนทีให้บริ การ
ในการช่วยในการจัดการความขัดแย้ง และให้คาํ ปรึ กษาในปั ญหาครอบครัวมากขึน ซึงเป็ นวิธีการ
อย่างหนึ งทีช่ว ยให้คู่ก รณี จดั การปั ญหาในครอบครัว ก่อนทีจะเป็ นคดีความต่อศาล ซึงเป็ นทีรู ้จ ัก
โดยทัวไปว่า การไกล่เกลียปั ญหาครอบครัว ประเทศญีปุ่ นมี องค์กรเอกชนทีเข้ามาทําหน้าทีไกล่
เกลียคดีก่อนจะฟ้องคดีต่อศาลสําหรับในประเทศไทยผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่างหน่วยงานของรัฐเช่น ศูนย์
ดํารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชนตําบล ของกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ไกล่เกลีย
ระงับข้อพิพาท ของสํานักงานอัยการสูงสุด เป็ นต้น
สําหรับความแตกต่างของการใช้กระบวนการไกล่เกลียในคดีหย่าตามกฎหมายไทย และ
ประเทศญี ปุ่ นนัน มีค วามแตกต่ า งกัน กล่ า วได้คื อ กฎหมายของประเทศญี ปุ่ นมี ก ารกํา หนด
หลักเกณฑ์ให้คดีทุกคดีตอ้ งผ่านกระบวนการไกล่เกลียก่อนพิจารณาคดีตามปกติ เพือช่วยแก้ปัญหา
ข้อพิพาทในครอบครัวเบืองต้นก่อน ซึงถือได้ว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ งของประเทศญีปุ่ นในการ
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แก้ปัญหาความขัดแย้งทีเกิดจากการหย่าตามกฎหมายครอบครัว กระบวนการไกล่เกลียของประเทศ
ญี ปุ่ นจะดําเนิ น โดยศาลครอบครั ว ที มี ผูพ้ ิพ ากษาหรื อบุ ค คลที ผูพ้ ิ พากษามอบหมาย เนื องจาก
ประชาชนในประเทศญี ปุ่ นมี ค วามเชื อมั นในระบบการพิ จ ารณาคดี โ ดยศาลจึ ง ไม่ ค่ อ ยนิ ย ม
กระบวนการไกล่เกลียโดยองค์ก รของเอกชน แต่ สําหรั บประเทศไทยนันพระราชบัญญัติ ศาล
เยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553 ได้เปลียนหลัก การ
โครงสร้างสาระสําคัญของกฎหมายฉบับเดิม (พระราชบัญญัติจดั ตังศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2534) มากพอสมควร โดยในประเด็นที เกียวกับการ
ประนี ประนอมในคดี ครอบครั วนันกฎหมายได้บัญญัติว่า “คดีค รอบครัว ทีมีขอ้ พิพาท ก่ อนเริ ม
พิ จ ารณา ให้ ศ าลตังผู ้ไ กล่ เ กลี ยคดี ค รอบครั ว เพื อไกล่ เ กลี ยให้ คู่ ค วามในคดี ค รอบครั ว ได้
ประนีประนอมกัน ทังนี หลักเกณฑ์วิธีการไกล่เกลีย และการรายงานผลให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีก า ” (มาตรา 148 พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจ ารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553)บทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นการบังคับโดยชัดแจ้งให้คดีครอบครัวทีมี
ข้อพิพาทต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลียในทุกคดี
การวิเคราะห์ ความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคในการไกล่เกลียคดีครอบครัว กรณีการฟ้องหย่าใน
ประเทศไทย
สํา หรั บ ความสํา เร็ จ ปั ญ หา และอุ ป สรรคในกระบวนการไกล่ เ กลี ยข้อ พิ พ าทในคดี
ครอบครัวเรื องการฟ้องหย่า ตามกฎหมายในประเทศไทยขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ดังต่อไปนี
ด้ านคู่ความ
คู่ค วามในคดี ครอบครัว หมายถึงบุ คคลที เป็ นโจทก์หรื อจําเลยในคดี ไม่ว่าจะเป็ น สามี
ภริ ยา ย่อมมีองค์ประกอบอืนเข้ามาเกี ยวข้อง เช่น อายุ เพศ การศึก ษา เชื อชาติ อาชี พ บุ ค คลที
เกียวข้องกับคู่ความ คือทนายความและญาติ เป็ นต้น มีส่วนสําคัญทีส่งผลต่อความสําเร็ จในการไกล่
เกลียคดีครอบครัว เช่น ในด้านอายุหากคู่ความทีมีอายุสูง มีประสบการณ์ในการดําเนิ นชีวิต ย่อมมี
ความเชือมันในตนเอง ประกอบกับคดีครอบครัวคู่ความย่อมรู ้ขอ้ ดี หรื อข้อเสีย ของแต่ละฝ่ ายมาเป็ น
อย่างดี เพราะมีการอยูร่ ่ วมกันมาในครอบครัวผ่านการดําเนินชีวิตมาบางครอบครัวมากกว่า 1 ปี ขึน
ไป หรื อในด้านเชือชาติคู่ความทีมีสัญชาติแตกต่างกัน ย่อมมีประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงในเรื อง
ของกฎหมายของแต่ละชาติแตกต่างกัน เป็ นต้น
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บุคคลทีเกียวข้องกับคู่ความเช่น ทนายความ หรื อญาติพีน้อง มีส่วนสําคัญในความสําเร็ จ
ของการไกล่เกลียคดีครอบครัว เนืองจากคดีความในชันศาลคู่ความจะต้องมีการแต่งตังทนายความ
เข้ามาในคดีเพือดําเนินกระบวนพิจารณาในชันศาล โดยผ่านการแนะนําด้านกฎหมายในเรื องนันๆ
หากเป็ นคดีค รอบครัว เรื องการฟ้ องหย่า ทนายความย่อมแนะนําในเรื องข้อกฎหมายทีไม่ทาํ ให้
คู่ความฝ่ ายตนเองต้องเป็ นการเสียเปรี ยบคู่ความอีกฝ่ ายหนึง โดยเฉพาะหากการฟ้องหย่านัน มีเรื อง
สิทธิประโยชน์ดา้ นสินสมรสเข้ามาเกียวข้อง ผลประโยชน์ในเรื องของทรัพย์สิน ทําให้ทนายความ
แนะนําข้อ กฎหมายเพือรั ก ษาสิ ทธิ ข องคู่ ค วามฝ่ ายตนเอง แต่ ถา้ หากทนายความมี ก ารแนะนํา
กระบวนการไกล่ เกลี ยข้อ พิพาทให้คู่ ค วามเห็ น ความสําคัญของการไกล่เกลียเพือรั ก ษาความ
สัมพันธภาพระหว่างคู่ความ และให้ความร่ วมมือในกระบวนการไกล่เกลีย เช่นการอธิบายให้เห็น
ถึงความสําคัญของการไกล่เกลียโดยไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์มากกว่าความพึงพอใจของคู่ความ การ
ไกล่เกลียก็มีแนวโน้มทีจําสําเร็ จมากยิงขึน
อีกส่วนหนึงทีเกียวข้องกับคู่ความคือญาติพีน้องทีคอยให้คาํ ปรึ กษาในด้านต่างๆ คอยชีแนะ
แนวทางให้คาํ ปรึ กษาในด้านต่างๆ กับคู่ความนัน เช่น หากการไกล่เกลียคดีครอบครัวในชันศาล
หรื อการไกล่เกลียคดีครอบครั วทีอืน กรณี ผไู ้ กล่เกลียคดีครอบครั วมีการแยกฝ่ ายให้คู่ ความหรื อ
คู่กรณี แยกการไกล่เกลียทีละฝ่ าย เมือคู่ค วามออกไปด้านนอกแล้วกลับเข้ามาสู่ กระบวนการไกล่
เกลียคดีครอบครัวอีกครังหนึ ง ย่อมมีผลทําให้การไกล่เกลียมีแนวทางทีจะสําเร็ จยากขึนหากญาติ
คู่ความไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดีครอบครัว แต่ถา้ ญาติมีความเข้าในแล้
เห็นถึงความสําคัญกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว การไกล่เกลียก็จะมีผลทําให้มีแนวโน้มทีจะ
ทําให้มีวามสําเร็ จมากยิงขึนต่อไป
ด้ านความต้องการของคู่ความ
ด้านความต้องการในคดีครอบครัว หรื อข้อเสนอในการไกล่เกลียคดีครอบครัวนัน เป็ นข้อ
เรี ยกร้องตามความต้องการของคู่ความต้องการให้อีกฝ่ ายทําตามข้อเสนอทีได้เรี ยกร้องไป ในคดี
ครอบครัว เรื องฟ้ องหย่านัน อาจมีการฟ้ องหย่าอย่างเดี ยว หรื ออาจมีเรื องการฟ้องหย่าแล้วมีข ้อ
เรี ยกร้องอย่างอืนเพิ มเติม เช่น การแบ่งสิ นสมรส การใช้อาํ นาจปกครองบุตร การเรี ยกค่าทดแทน
การเรี ยกค่าเลียงชีพ การเรี ยกค่าอุปการะเลียงดูบุตร เป็ นต้น ซึงข้อเรี ยกร้องเพิ มเติมนี มีส่วนทีสําคัญ
ทีส่ งผลให้การไกล่เกลียคดีครอบครัวเรื องการฟ้องหย่าสําเร็ จ หรื อไม่สาํ เร็ จ กล่าวคือ คู่ความที มี
ข้อเสนอ หรื อการเรี ยกร้องการฟ้องหย่าอย่างเดียวมีแนวโน้มการไกล่เกลียสําเร็ จมากกว่าคู่ความทีมี
ข้อเรี ยกร้องอืน ๆ ตามมาในเรื องนัน ๆ เช่น ถ้าหากการฟ้องหย่า ในคดีครอบครัวใด ไม่มีจาํ นวนทุน
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ทรัพย์ มีแนวโน้มทีจะไกล่เกลียสําเร็ จมากกว่าคดีทีมีทุนทรัพย์ ทังนี ขึนอยู่กบั ข้อเท็จจริ งของแต่ละ
คดี (ฉันทนา ชมพาณิ ชย์, 2556: 18)
ด้ านการปฏิบัตหิ น้ าทีผู้ไกล่เกลียคดีครอบครัวเรื องการฟ้องหย่า
สําหรับผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีไกล่เกลียคดีครอบครัวในงานวิจยั ครังนี คือผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
และคณะกรรมการไกล่เกลียในประเทศญี ปุ่ น มีส่วนสําคัญ ต่อความสําเร็ จ ในการไกล่เกลียคดี
ครอบครัวในเรื องการฟ้องหย่าเป็ นอย่างมาก เนื องจากมีการกําหนดคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลียคดี
ครอบครัว ให้มีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลียคดีค รอบครัว มีประสบการณ์ และ
เข้าใจในหลักการอืนๆรอบด้าน เช่น ด้านข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริ ง ด้านจิตวิทยา ด้านการสร้าง
ความไว้วางใจ และประสบการณ์ดา้ นอืนๆ ส่วนคณะกรรมการไกล่เกลียคดีครอบครัวของประเทศ
ญีปุ่ น ก็มีการกําหนดผูเ้ ชี ยวชาญภายนอกที มีค วามรู ้ประสบการณ์ เกียวกับข้อพิพาท ทีมีความรู ้
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน และความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่นเดียวกัน จึงมีส่วนช่วยทําให้การ
ไกล่เกลียมีแนวโน้มสําเร็ จมากยิงขึน
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีไกล่เกลียคดีครอบครัว ไม่ควรทําหน้าทีควบคู่กบั ผูพ้ ิพากษาสมทบในศาล
เยาวชนและครอบครัว ควรเป็ นบุคคลภายนอกทีผ่านการคัดเลือกจากผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน
และครอบครัว โดยมีความรู ้ประสบการณ์ทาํ งานในด้านต่างๆ เช่น ผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวมีความรู ้
ด้านนิติศาสตร์ ด้านอักษรศาสตร์ ด้านครุ ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรื อเคยประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น เคย
รับราชการครู หรื อรับราชการอืน ๆ อาชีพทนายความ อาชีพแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เป็ นต้น
ย่อมนําประสบการณ์ ในการประกอบอาชี พ มาปรั บใช้ในการปฏิบัติ หน้าที เป็ นผู ้ไกล่เกลียคดี
ครอบครัวได้ เพือเข้าใจปัญหา และทําให้คู่วามสามารถไกล่เกลียคดีครอบครัวได้สาํ เร็ จได้ดียงขึ
ิ น
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Model ผู้ไกล่ เกลียคดีครอบครัวจากบุคคลภายนอกทีมีความเชียวชาญ

คือ คู่พพิ าทฝ่ าย A

คือ กรอบของปัญหาทีมีทางออก

คือ ผู้ไกล่เกลีย
ภายนอกทีมีความ

คือ คู่พิพาทฝ่ าย B

คือ ความรู้

เชียวชาญ ควบคุม

ประสบการณ์

สถานการณ์จาก

อารมณ์ ฯลฯ

คู่พิพาทได้

ภาพที 1 Model ผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวจากบุคคลภายนอกทีมีความเชียวชาญ
สําหรับ Model ข้างต้นเป็ นการยกตัวอย่างการปฏิบตั ิหน้าที ผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวจาก
บุค คลภายนอกที มีค วามเชี ยวชาญ จะเห็น ได้ว่า ผูไ้ กล่เกลียจะต้องมีค วามรู ้ ค วามเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิ หน้าที ผ่านการเชือมโยงและแก้ไขปั ญหาของคู่ พิพาท โดยสามารถ
หาทางออกให้กบั คู่พิพาทได้ในทุกแง่มุมภายในกรอบปัญหานัน ๆ
ในส่วนของคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัว เนืองจากตามข้อบังคับของประธานศาล
ฎี ก า ว่ า ด้ว ยพื นความรู ้ หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจดทะเบี ย นและลบชื อออกจากทะเบี ย น ผู ้
ประนี ป ระนอมคดี ค รอบครั ว พ.ศ. 2554 โดยได้ก าํ หนดคุ ณ สมบัติ ข องผูป้ ระนี ป ระนอมคดี
ครอบครัวว่า เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และมีประสบการณ์ อันเป็ น
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ประโยชน์แก่การไกล่เกลียคดีไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษาปี ที 6
หรื อเที ยบเท่ า และมีประสบการณ์ ในการไกล่เกลียคดี ไม่น้อยกว่า 5 ปี เนื องจากผูไ้ กล่เกลียคดี
ครอบครัวจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะความรู ้ความสามารถค่อนข้างสู งการกําหนดให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไม่
ตํากว่ามัธยมศึกษาปี ที 6 หรื อเทียบเท่า สามารถเข้าทําหน้าทีเป็ นผูไ้ กล่เกลียได้ เห็นว่าพืนความรู ้
เพียงแค่มธั ยมศึกษาปี ที 6 ไม่น่าจะเพียงพอ อีกทังในทางปฏิบตั ิ การฝึ กอบรมทังก่อนและระหว่าง
ปฏิบตั ิงานในฐานะไกล่เกลีย เป็ นเพียงการฝึ กอบรมระยะสัน ๆ และไม่สามารถเข้ารับการฝึ กอบรม
ได้อย่างทัวถึง เนืองจากขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนัน หากผูไ้ กล่เกลียไม่มีพืน
ความรู ้ มากพอ คงไม่สามารถปฏิบตั ิ งานให้ลุล่ว งตามความประสงค์ จึ งถือเป็ นปั ญหาอุปสรรคที
สําคัญของกระบวนการไกล่เกลียเป็ นอย่าง
ด้ านกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว
ในการดําเนิ นกระบวนไกล่เกลียคดีครอบครัวเรื องการฟ้องหย่า นอกจากการดําเนิ นการ
ไกล่เกลียโดยผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัว โดยศาลจะมอบหมายให้ศาลตังผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวทํา
หน้าทีไปโดยลําพังก่อน แต่ในระหว่างการไกล่เกลีย หากมีเหตุอนั สมควรเพือประโยชน์ในการไกล่
เกลีย ศาลอาจมอบ ผูบ้ ุคคลใดบุคคลหนึงเข้าร่ วมให้คาํ ปรึ กษา หรื อให้ความช่วยเหลือผูไ้ กล่เกลียได้
เช่ น บิ ด า มารดา ผูป้ กครอง ญาติ ข องคู่ ค วาม ทนายความของคู่ ค วาม นัก สัง คมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา หรื อบุคคล หรื อหน่วยงานทีศาลเห็นสมควรให้คาํ ปรึ กษา หรื อช่วยเหลือผูไ้ กล่เกลียได้
ไม่ว่าจะไกล่เกลียสําเร็ จหรื อไม่ ให้ผูไ้ กล่เกลียรายงานผลการไกล่เกลียต่อศาล ถ้าสําเร็ จศาลก็จ ะ
พิพากษาให้เป็ นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ถ้าไม่สาํ เร็ จศาลอาจจะทําการไกล่เกลียต่อ
หน้าศาลต่อไปก็ได้ หรื อถ้าไม่ประสงค์ไกล่เกลียอีกแล้ว ศาลก็จะต้องดําเนิ นการชีสองสถานหรื อ
สืบพยานต่อไป (สหรัฐ กิติศุภการ, 2560)

บทที 4
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว: ศึกษาการฟ้องหย่าในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาถึงแนวคิดของปัญหา และอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดีครอบครัวเรื อง
การฟ้องหย่า และวิเคราะห์ก ระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทตามกฎหมายในประเทศไทย เพือหา
แนวทางในกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดีครอบครัวเรื องการฟ้องหย่าของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็ จมากขึน
ในการศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงพรรณ นําในรู ปแบบการบรรยายข้อมูล โดยนํา
ข้อมูล ที ผูว้ ิจ ัยได้ด าํ เนิ น การศึก ษาหาข้อมูล หลัก จากเอกสารวิช าการ กฎหมาย และงานวิจ ัย ที
เกียวข้อง มาประกอบในการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นเพือให้ได้ขอ้ มูลทีครบถ้วนรอบด้าน
สรุ ปผลกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว กรณีการฟ้องหย่าในประเทศไทย
ผลการศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน“กระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดีครอบครัว เรื อง
การฟ้องหย่า และวิเคราะห์กระบวนการฟ้องหย่าการฟ้องหย่าในประเทศไทย” โดยสรุ ปหลักสําคัญ
ในการไกล่เกลียคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 สรุ ปได้ ดังนี
ประเด็นด้ านคู่ความ
ประเด็นด้านคู่ความ อาจเป็ นปัญหาอุปสรรคทีเกิดจากอารมณ์ความรู ้สึกของคู่ความ มีความ
ระแวงไม่ไว้ใจจากกรณี ความบาดหมางของครอบครัวในอดีต ความไม่เข้าใจกัน และไม่สามารถ
ถ่ายทอดหรื อสือสารอธิบายให้อีกฝ่ ายเข้าใจได้ อาจยึดมันในจุดยืนของตนเองมากเกินไปแข็งกร้าว
ไม่มีก ารยืด หยุ่นให้แก่คู่ ความฝ่ ายตรงข้าม รวมถึงความไม่กล้าในการเปิ ดเผยความจริ งบางส่ ว น
เนืองจากกลัวจะถูกนําไปใช้ในทางทีทําให้ตนเองต้องเสียประโยชน์ รวมถึงการขาดทรัพยากรหรื อ
ปั จ จัยที จะเข้าร่ ว มในการเจรจา และอาจไม่ได้รั บแรงจู งใจจากคู่ ความอีกฝ่ ายหนึ ง เป้ าหมายไม่
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ชัดเจน ขาดความรั บผิดชอบ และไม่ได้เตรี ยมข้อมูล ทีเพียงพอ การสื อสารที ไม่ชดั เจน ไม่สุ ภาพ
และไม่พยายามหาทางออกร่ วมกัน
ประเด็นด้านบุคคลผูเ้ กียวข้องทีเป็ นฝ่ ายเดียวกับตัวความ ได้แก่ พ่อ แม่ ญาติพีน้อง เพือนฝูง
มักคอยออกความเห็น และสร้างความระแวงสงสัยให้เกิดขึนแก่ตวั ความฝ่ ายตน ทําให้ตวั ความเกิด
ความไม่มนใจและไม่
ั
เปิ ดใจในการเจรจาให้เป็ นไปในทางทีจะประสบผลสําเร็ จ รวมถึงทนายความ
ซึงบางครั งกลายเป็ นปั ญหาอุปสรรคทีสําคัญในการทําให้การเจรจาไกล่เกลียประสบผลสําเร็ จ
เพราะตัว ความจะเชื อและไว้ใจทนายความของตนมากกว่ า อีก ทังทนายเองก็พยายามปกป้ อ ง
ลูกความของตนในลักษณะการต่อสู ้คดี แบบปกติ พฤติก รรมเหล่านี ล้ว นเป็ นปั ญหาอุปสรรคต่ อ
ความสําเร็ จของกระบวนการไกล่เกลียอยูเ่ สมอ
ด้ านความต้องการของคู่ความ
สําหรับคู่ความทีมีขอ้ เรี ยกร้อง หรื อทีมีขอ้ เสนอ ในการฟ้องหย่าอย่างเดียว มีแนวโน้มการ
ไกล่เกลียสําเร็ จมากกว่าคู่ความทีมีขอ้ เรี ยกร้องอืนๆตามมาในประเด็นนัน ๆ ซึงในด้านข้อเสนอของ
คู่ความ หากแต่ละฝ่ าย มุ่งสนใจในผลประโยชน์มากกว่า ทางออกร่ วมกัน ก็จะทําให้การไกล่เกลีย
นันไม่ประสบผลสําเร็ จ
ด้ านการปฏิบัตหิ น้ าทีผู้ไกล่เกลียคดีครอบครัวเรื องการฟ้องหย่า
สําหรับผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวที มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการไกล่เกลีย หรื อมี
ประสบการณ์ในด้านอาชี พอืน ๆ โดยมีการคัดเลือกจากผูท้ ีมีค วามรู ้ ความสามารถในด้านต่ าง ๆ
ตามที ศาลเยาวชนและครอบครัวนันตังอยู่ มักเป็ นผูท้ ีมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีความน่ าเชือถือ และมี
ความรอบรู ้ มีประสบการณ์หลายด้าน ทีแตกต่างกันออกไป จึงเป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จต่อ
การไกล่เกลียคดีครอบครัวได้นนเอง
ั
ด้ านกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว
บทบัญญัติตามมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 สําหรับคดีครอบครัวทีมีขอ้ พิพาทนัน โดยปกติอาจเป็ นการยืน
คําร้อง แล้ว ต่อมาปรากฏว่ามีผูค้ ดั ค้านในคดี ถือว่าเป็ นคดีครอบครัว ทีมีขอ้ พิพาทแล้ว ส่ วนคดี ที
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เริ มต้นจากคําฟ้อง ถือเป็ นคดีมีขอ้ พิพาทเสมอเหมือนในกรณี ศึกษาคือเรื องการฟ้องหย่า แม้จาํ เลยจะ
ขาดนัดยืนคําให้การก็ตาม ถ้าจําเลยมาในวันนัดพิจารณา ศาลตังตังผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครั วเพือทํา
การไกล่เกลียก่อนเสมอ จะสั งให้สืบพยานไปทันทีไม่ได้ กฎหมายจึงมีลกั ษณะบังคับให้ศาลตังผู ้
ไกล่เกลียคดีครอบครัวเพือทําการไกล่เกลียก่อน ศาลจะพิจารณาว่าไม่ควรทําการไกล่เกลีย แล้วทํา
การชี สองสถาน หรื อสื บพยานไปทัน ที ไม่ได้ ถือเป็ นกระบวนการพิจารณาที ไม่ชอบ โดยหลัก
ความสําคัญในการไกล่เกลียต้องมีการสอบถามความประสงค์ของคู่ความ หากคู่ความประสงค์ทีจะ
ไกล่เกลียในกรณี ฟ้องหย่า หรื อเรื องอืนๆทีเกียวข้องกับคําฟ้องในกรณี เหตุฟ้องหย่า จึงพิจารณาใน
การตังผูไ้ กล่เกลียประจําคดี เพราะถ้าหากคู่ความไม่ประสงค์ทีจะไกล่เกลีย เมือถึงวันนัดไกล่เกลีย
คู่ความก็ไม่มาศาล ทําให้คู่ความฝ่ ายทีมาศาลต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในครังนัน โดยทัวไป ใน
ห้องพิจารณาคดีครอบครัว ศาลจะทําหน้าทีไกล่เกลียข้อพิพาท นอกจากนี หากศาลไม่ได้ตงผู
ั ไ้ กล่
เกลียคดีครอบครัว
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะ จากการศึกษา
ใน“กระบวนการไกล่เกลียคดี ค รอบครั ว : ศึก ษาการฟ้ องหย่าในประเทศไทย ผูว้ ิจ ัยขอ
เสนอแนะในภาพรวมจากการศึกษา เพือเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาในกระบวนการไกล่เกลียข้อ
พิพาทในคดีครอบครัวเรื องการฟ้องหย่าของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย ดังต่อไปนี
1. ควรประสานงานในระดับนโยบายกับหน่วยงานทีรับผิดชอบในเรื องการประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ ก ฎหมายทําให้ประชาชนตระหนัก รู ้ถึงสิ ทธิ ในการเข้าสู่ ก ารไกล่เกลียข้อพิพาทเพือ
เผยแพร่ ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนได้รั บ ทราบถึ ง ข้อ ดี ของการเข้า สู่ ก ระบวนการไกล่ เ กลี ย
ประนีประนอมข้อพิพาท เพือให้ประชาชนเกิดทัศนคติทีดี และยินยอมเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลีย
ด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริ งของคู่ความเองโดยไม่ตอ้ งใช้กฎหมายบังคับ
2. คุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัว ให้เหมาะสมกับหน้าทีทีต้องปฏิบตั ิ และควรแยก
บทบาทหน้าทีของผูพ้ ิพากษาสมทบ และผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวให้ชดั เจน โดยบัญญัติห้ามมิให้ทาํ
หน้าทีทัง 2 หน้าทีในเวลาเดียวกัน
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3. ด้านการปฏิบตั ิ หน้าทีผูไ้ กล่เกลียคดี ค รอบครั วเรื องการฟ้ องหย่า คือ ผูไ้ กล่เกลียคดี
ครอบครั ว ถือเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างยิ งในกระบวนการไกล่เกลีย ควรมีก ารอบรมองค์
ความรู ้ทีจําเป็ นต่อการไกล่เกลียอย่างมีประสิทธิภาพ เพือนําไปสู่การไกล่เกลียคดีครอบครัวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีการทําหน้าทีในการเป็ นคนกลางในการไกล่เกลียได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และ
ควรมีแนวทางในการพัฒนาในด้านตัวผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวควรดําเนินการใน 3 แนวทาง ได้แก่
3.1 การแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับในด้านคุณสมบัติของผูไกล่
้ เกลีย ให้ผไู ้ กล่เกลียมีความรู ้
ความชํานาญ หรื อผูม้ ีประสบการณ์ในการไกล่เกลียคดีครอบครัว อันจะนําไปสู่ การปฏิบตั ิในการ
ไกล่เกลียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3.2 ควรกําหนดการอบรมในวิชาพืนฐานทีจําเป็ น ให้มีระยะเวลาเพียงพอทีจะสามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างแท้จริ ง และระหว่างการปฏิบตั ิหน้าทีควรมีการอบรมเพิ มเติม
เป็ นระยะอย่างน้อย ปี ละ 1-2 ครัง
3.3 ควรแยกบทบาทหน้าทีของผูพ้ ิพากษาสมทบ และผูไ้ กล่เกลียคดีครอบครัวให้ชดั เจน
โดยบัญญัติหา้ มมิให้บุคคลคนเดียวทาหน้าทีทัง 2 หน้าทีในเวลาเดียวกัน
4. สํานักงานศาลยุติธรรมควรมีนโยบายในการประสานความร่ วมมือเครื อข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทีให้ความสนในการทํางานร่ วมกันด้านการไกล่เกลียคดีครอบครัว เพือส่ งเสริ มให้สามี
ภริ ยาที มี ปั ญหาครอบรั ว สามารถร่ ว มกัน หาทางออกในปั ญ หาครอบครั ว ได้ ถึ งแม้บ ริ บ ทใน
สังคมไทยอาจไม่เหมือนกับประเทศญีปุ่ น แต่ก็สามารถนําระบบการไกล่เกลียของประเทศญีปุ่ นมา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทในประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1. ศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบถึงปัญหาอุปสรรคของกระบวนการไกล่เกลียของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในประเทศอืน ๆ เพือทราบถึงปั ญหาหลักร่ วมกัน และสามารถเสาะหาหนทางในการ
พัฒนาในระดับสากลต่อไปในอนาคต
2. นําสถิติคดีทีมีผลไกล่เกลียสําเร็ จ มาศึกษาในการไกล่เกลียคดีครอบครัวต่อไป
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