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The main objective of this study, The Family mediation process: A case study of 

the Divorce filing in Thailand was 1) to study the problem about the family mediation process, 

especially divorce case that happened at Juvenile and Family Court in Thailand and 2) to suggest 

how to solve that problem. The data were collected from relevant research, law code, and journal. 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคญัและทีมาของปัญหา 

 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงไปในหลายด้านอย่างรวดเร็ว และส่งผล

กระทบต่อคนในสงัคมก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ จาํนวนมาก เมือสงัคมมีการขยายตวัและเปลียนแปลง

อยูต่่อเนือง ปัญหาความขดัแยง้ในดา้นต่างๆ จึงเกิดขึน เป็นปัญหาหนึงทีนบัวนัจะยงิทวีความรุนแรง 

เราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ความขัดแยง้ในสังคมทีมีความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อการพฒันา

ประเทศทงัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง การท่องเทียว เป็นตน้ ปัญหาความขดัแยง้

ทีเกิดขึนในด้านต่างๆ ของสังคม เป็นปัญหาหนึงทีมีความสําคัญและเป็นสิงทีทุกฝ่ายพยายาม

ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาเพือลดความขดัแยง้ และส่งผลกระทบในสงัคมใหน้อ้ยทีสุด ปัญหาความขดัแยง้

อย่างหนึงทีส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางสังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง คือ ปัญหา

ความความขดัแยง้ในครอบครัว ซึงเป็นสถาบนัสาํคญัในการพฒันาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคล

ในการพฒันาใหเ้ป็นผูที้มีคุณภาพในอนาคต เพือกา้วเขา้ไปเป็นผูใ้หญ่ทีดีในสังคมอนาคต ปัญหานี

จึงเป็นปัญหาทีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งถูกวิธี และเป็นปัญหาทีละเอียดอ่อนของสงัคมโดยรวม 

 

สถาบนัครอบครัวในสังคมไทยไดมี้การเปลียนแปลงวิถีชีวิตจากเดิม จากครอบครัวใหญ่

เป็นครอบครัวขนาดเลก็ เมือมีปัญหาต่าง ๆ ภายในครอบครัวตอ้งเผชิญดว้ยตนเอง ไม่มีคนกลางช่วย

ในการไกล่เกลียปัญหาความขดัแยง้ ขาดการควบคุมอารมณ์และทกัษะในการแกไ้ขความขดัแยง้

อยา่งสร้างสรรค์ ซึงสาเหตุของปัญหาทีเกิดจากความขดัแยง้ในครอบครัวเป็นเรืองทีละเอียดอ่อน 

โดยเฉพาะอยา่งยงิความสมัพนัธใ์นแต่ละครอบครัวนนัแตกต่างกนั ทาํใหไ้ม่เขา้ใจกนั ขาดทกัษะใน

การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความขัดแยง้ และหากความขดัแยง้เกิดขึนต่อเนืองเป็น

เวลานาน ความขดัแยง้นนัอาจขยายเป็นความรุนแรงในครอบครัวในทีสุด ส่งผลใหเ้กิดความรุนแรง

ในครอบครัวและการหยา่ร้างตามมาได ้(ฐิติมา  บุญประเสริฐ, 2561 อา้งถึง อภิญญา  เวชยชยั, 2546) 

 

ปัญหาการหยา่ร้างในสถาบนัครอบครัวไม่ใช่เรืองทีเกิดขึนใหม่ในปัจจุบนั แต่เป็นปัญหาทีได้

เกิดขึนมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพียงแต่ปัญหาดงักล่าวไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งถูกวิธี ซึงหากปัญหา

ดังกล่าวสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ซึงเรียกว่า “การไกล่เกลีย” ทาํครอบครัว 
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ก็สามารถอยูร่่วมกนัต่อไปได ้แต่ถา้ไม่สามารถไกล่เกลียกนัได ้ก็จะตอ้งมีการหย่าร้างกนัหากยินยอม

ทงัสองฝ่ายก็ดาํเนินการจดทะเบียนหยา่ ณ ทีว่าการอาํเภอนันๆ แต่ถา้อีกฝ่ายไม่ยินยอม ก็จะตอ้งมีการ

ฟ้องคดีขึนมาสู่ศาลต่อไป กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวจึงเป็นสิงทีมีความสาํคญัในทุกขนัตอน

ตงัแต่เริมตน้ปัญหาความขดัแยง้ จนถึงขนัตอนการฟ้องหย่าต่อศาล เมือคดีมาฟ้องต่อศาล ก็จะเขา้สู่

กระบวนการไกล่เกลียอีกครังโดยมีผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวเป็นผูไ้กล่เกลีย และพยายามให้คู่กรณีได้

ตกลงกัน หรือประนีประนอมกันในข้อพิพาท โดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันใน

ครอบครัว ภายใตห้ลกัการสงวนและคุม้ครองสถานภาพของการสมรส หากไม่สามารถทาํไดก้็ให้การ

หยา่เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมแล ะเสียหายนอ้ยทีสุด (สุรีรัตน์  ตาใจ, 2559: 2) 

 

ดังนัน กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวจึงมีความจาํเป็นและมีความละเอียดอ่อน 

บทบาทและคุณสมบติัของผูไ้กล่เกลียทงัก่อนมีการยืนฟ้องคดีต่อศาล หรือการยืนฟ้องคดีต่อศาล

แลว้ จึงมีความสาํคญัอยา่งมาก ในการไกล่เกลียคดีครอบครัวประสบความสาํเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยงิ

การไกล่เกลียคดีครอบครัวในชนัศาลผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัว เรียกว่า “ผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัว” 

ควรเป็นผูใ้ชก้ระบวนการไกล่เกลียในการวางตวัเป็นกลาง และตอ้งมีความอดทน วิธีการไกล่เกลีย

นนัไม่มีรูปแบบตายตวั และผูไ้กล่เกลียตอ้งวางตวัเป็นกลาง และมีการทาํหน้าทีชดัเจน ไม่ทาํหลาย

หนา้ทีในเวลาเดียวกนั ซึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว 

การศึกษาครังนี จะศึกษากระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวศึกษาการฟ้องหย่าในประเทศไทย ใน

การดาํเนินการปรับปรุงเปลียนแปลงในกระบวนการทีเป็นปัญหาให้เกิดการพฒันาเพือยกระดับ

ประสิทธิภาพความสําเร็จ ในกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว ให้มีแนวทางการพฒันาไปใน

ทิศทางทีเป็นทียอมรับของประชาชนมากยิงขึน และทีสาํคญั จะสามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนใน

สงัคมไดจ้ริงและเป็นรูปธรรม 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

1. เพือศึกษาถึงแนวคิดของปัญหา และอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทในคดี

ครอบครัวเรืองการฟ้องหยา่ และวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทตามกฎหมายในประเทศ

ไทย  

 

2. เพือเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในกระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทในคดีครอบครัวเรือง

การฟ้องหยา่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย 
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ขอบเขตการวจิยั 

 

การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเกียวกบัปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการไกล่เกลียขอ้

พิพาทคดีครอบครัวในกรณีการฟ้องหยา่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย โดยการนาํ

ขอ้มูลจากเหตุแห่งการฟ้องหยา่ตามมาตรา 1516 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย มา

ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.2553โดยการพิจารณาความเหมาะสมในบางประเด็นของกฎหมายว่าจะตอ้งมีการ

บญัญติัหรือกาํหนดเหตุเพิมเติมทีมีลกัษณะกวา้งขึนหรือควรจะตีความกฎหมายอย่างไร ให้มีความ

เหมาะสมกบัขอ้เท็จจริงทีเกิดขึนและเพียงพอ 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. ไดรั้บทราบถึงแนวคิดของปัญหา และอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทในคดี

ครอบครัวเรืองการฟ้องหยา่ และวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลียฟ้องหย่าตามกฎหมายในประเทศ

ไทย 

 

2. ไดท้ราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดีครอบครัว

เรืองการฟ้องหยา่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย  

 

วธิีการวจิยั 

 

1. ทาํความเข้าใจเกียวกับทฤษฎี แนวคิด และรายละเอียดของกระบวนการไกล่เกลีย 

คดีครอบครัว และแนวทางการนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทาํความเขา้ใจเกียวกบัประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ จากตาํรา เอกสาร หรือบท

วิเคราะห์ทีเกียวขอ้ง 

 

3. วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคทีเกิดขึนจากกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว และ

แนวทางการปฏิบติัตามทฤษฎี เพือใหก้ารไกล่เกลียดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. สรุปผลกระทบทีไดจ้ากการศึกษากระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวในเรืองการฟ้อง

หยา่ 

คาํถามการวจิยั 

 

1. การดาํเนินการไกล่เกลียการฟ้องหย่าในคดีครอบครัวของประเทศไทย มีปัญหาและ

อุปสรรค รวมถึงวิธีการแกไ้ขเป็นอยา่งไร 

 

2. กระบวนการไกล่เกลียกรณีการฟ้องหยา่ในคดีครอบครัวของประเทศไทย มีรูปแบบการ

พฒันาต่อไปเป็นอยา่งไรในอนาคต 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

ศาลเยาวชนและครอบครัว หมายถึง ศาลยติุธรรมชนัตน้ซึงมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาหรือมี

คาํสงัในคดีอาญาทีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกรทาํความผดิ หรือคดีอาญาทีศาลซึงมีอาํนาจพิจารณา

คดีธรรมดาไดโ้อนมาตามกฎหมาย หรือคดีครอบครัวอนัไดแ้ก่คดีแพ่งทีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือ

กระทาํการใด ๆ ในทางศาลเกียวกบัผูเ้ยาวห์รือครอบครัว 

 

ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัวทีจดัตงัขึน

ทงัหมดในประเทศไทย และอยู่ในประเภทของศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญการพิเศษ สาํนักงานศาล

ยติุธรรม 

 

ผู้พพิากษา หมายถึง ขา้ราชการตุลาการผูมี้อาํนาจและหนา้ทีในการพิจารณาพิพากษาอรรถ

คดี ซึงในการวิจยัครังนี หมายถึงผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

ผู้พิพากษาสมทบ หมายถึง บุคคลผูไ้ม่ไดเ้ป็นขา้ราชการตุลาการแต่ไดรั้บการคดัเลือก และ

แต่งตงัตามกฎหมายจดัตงัศาลชาํนญัพิเศษ ใหเ้ป็นองคค์ณะร่วมกบัผูพิ้พากษาซึงเป็นขา้ราชการตุลาการ 

มีอาํนาจและหนา้ทีในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว 

 

คู่ความ หมายถึง บุคคลผูย้ืนคาํฟ้อง หรือถูกฟ้องต่อศาล ยืนคาํร้อง รวมถึงบุคคลผูมี้สิทธิ

กระทาํการแทนบุคคลนนั ๆ ตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความ ซึงในการวิจยัครังนี หมายถึง 

คู่ความในคดีครอบครัว 
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เจ้าหน้าที หมายถึง ผูมี้หน้าที, ผูป้ฏิบติัหน้าที ซึงในการวิจัยครังนี หมายถึง ผูที้ปฏิบัติ

เจ้าหน้าทีของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย และเจ้าหน้าทีประจาํศูนยไ์กล่เกลีย

ประนีประนอมคดีครอบครัว หมายถึง ขา้ราชการศาลยติุธรรม พนกังานราชการหรือลูกจา้งทีไดรั้บ

มอบหมาย ให้ปฏิบติังานเกียวกบัการไกล่เกลียคดีครอบครัว เพืออาํนวยความสะดวกในงานดา้น

ธุรการต่าง ๆ เช่น การจดัเตรียมสถานที การนดัหมาย การทาํสญัญาประนีประนอม เป็นตน้  

 

คดีแพ่ง หมายถึง คดีทีฟ้องร้องเกียวกบัสิทธิของเอกชน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ซึงในการวิจยัครังนี หมายถึงคดีแพ่งเกียวกบัเรืองครอบครัว  

 

คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งทีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํใดๆ ในทางศาล

เกียวกบัผูเ้ยาวห์รือครอบครัว ซึงจะตอ้งบงัคบัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายว่า

ดว้ยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้งกับครอบครัว (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ 

มาตรา 4) ดงันนั คดีทีเกียวดว้ยการสมรส สิทธิ และหนา้ทีหรือความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภริยา บิดา

มารดาและบุตร ไม่ว่าในทางใดซึงพิพาทกนัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 5 ทงัหมด 

คดีทีเกียวดว้ยสถานะและความสามารถของบุคคลอนัเกียวกบัครอบครัวหรือส่วนไดส่้วนเสียของ

ผูเ้ยาวซึ์งพิพาทกนัตาม 

 

ข้อพพิาท  หมายถึง  กรณีพิพาท, ขอ้โตเ้ถียง, ขอ้โตแ้ยง้ ซึงงานวิจยันีศึกษาเฉพาะขอ้พิพาท

ในคดีครอบครัว 

 

กระบวนการไกล่เกลยีข้อพพิาท คือ การระงบัขอ้พิพาทโดยมีบุคคลทีสามเขา้มาช่วยเหลือ

ในการเจรจาต่อรอง ปัจจุบนัแนวทางดงักล่าวมีสถานะเป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือกทีมี

จุดเด่นในแง่ประสิทธิภาพ การส่งเสริมใหคู่้พิพาทบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนัแทนการสู้คดีเพือหาผู ้

แพ ้ผูช้นะ และการช่วยแบ่งเบาภาระคดีจากศาล 

 

การไกล่เกลียคดีครอบครัว หมายถึง การยุติหรือระงบัขอ้พิพาทในคดีครอบครัวระหว่าง

สามีภรรยา บุตร หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง ดว้ยความตกลงยนิยอมของคู่พิพาทเอง โดยมีผูไ้กล่เกลียคดี

ครอบครัวเป็นคนกลาง คอยช่วยเหลือแนะนํา เสนอแนะแนวทางเพือยุติปัญหา และนําไปสู่

ความสาํเร็จของการไกล่เกลียคดีครอบครัว  
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ผู้ไกล่เกลียคดีครอบครัว หมายถึง บุคคลทีศาลเยาวชนและครอบครัวจดทะเบียนไวใ้น

ทะเบียนผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัวเพือทาํหนา้ทีไกล่เกลียคดีครอบครัวตามกฎหมายว่าดว้ยศาล

เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รวมถึงคดีความรุนแรงใน

ครอบครัวตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครัว โดยเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถและคุณสมบติัตามมาตรฐานทีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกาํหนด และ

ผ่านการฝึกอบรมทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเนือหาความรู้เกียวกับกฎหมายทีเกี ยวกับ

ครอบครัว บทบาทหนา้ทีและวตัถุประสงคข์องศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาคดีครอบครัว 

วิธีการ กระบวนการในการไกล่เกลียคดีครอบครัว จิตวิทยาการให้คาํปรึกษา เพือปรับปรุงความสัมพนัธ์

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และจริยธรรมของผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัว  โดยผ่านการประเมินตาม

มาตรฐานทีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกาํหนด และไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นผูป้ระนีประนอม

คดีครอบครัวทะเบียนมีกาํหนด 3 ปี นบัแต่วนัทีจดทะเบียน  

 



บทที 2 

 

ความหมาย แนวคดิ และงานวจิยัทีเกียวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจยัเรือง กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว: ศึกษาเฉพาะกรณีการฟ้องหย่า

ในประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงความสาํคญัของกระบวนการไกล่เกลียในคดีครอบครัวจาก

เอกสารทงังานวิจยัทีเกียวขอ้ง กฎหมาย วารสารทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาเป็นขอ้มูลในการศึกษาวิจยั 

ดงันี 

 

1.  ความหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว และความหมายของครอบครัว 

 

2.  ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการฟ้องหยา่ในคดีครอบครัว 

 

3.  ความหมาย และแนวคิดเกียวกบัการไกล่เกลียคดีครอบครัว 

 

4.  กระบวนการพิจารณาคดีครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย 

 

5.  กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัวกรณีการฟ้องหยา่ในต่างประเทศ 

 

ความหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว และความหมายของครอบครัว 

 

ความหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลพิเศษ  ซึงจดัตงัขึนตามกฎหมายเฉพาะ เพือให้มีอาํนาจ

ในพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลบางกลุ่ม เช่น เด็กหรือเยาวชน หรือคดีบางประเภท เช่น คดีครอบครัว 

คดีคุม้ครองเด็ก หรือคดีคุม้ครองผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครัว โดยวิธีพิจารณาคดีแตกต่าง

จากศาลธรรมดา แต่ลกัษณะของขอ้กฎหมายไม่สลบัซบัซอ้นเหมือนศาลชาํนญัพิเศษ 
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อาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

คดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทุกขอ้หาทีเด็กหรือ

เยาวชนกระทาํความผดิ ซึงเด็กหมายถึง บุคคลซึงอายยุงัไม่เกิน 15 ปี ส่วนเยาวชน หมายถึง บุคคลที

อายเุกิน 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ โดยใหถื้ออายุเด็กหรือเยาวชนในวนัทีการกระทาํความผิดได้

เกิดขึน ดังนัน บุคคลทีกระทาํความผิดทางอาญา และจะต้องถูกดาํเนินคดีในศาลเยาวชนและ

ครอบครัว จึงหมายถึง บุคคลทีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดฐานใด

และอตัราโทษเท่าใด แมบ้างเรืองเด็กและเยาวชนกระทาํความผิดกฎหมายพิเศษ ตามกฎหมายตอ้ง

อยูใ่นอาํนาจของศาลชาํนญัพิเศษโดยเฉพาะก็ตาม ก็ตอ้งฟ้องคดีเด็กและเยาวชนนันต่อศาลเยาวชน

และครอบครัว  

 

คดีอาญาทีศาลซึงมีอาํนาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโ้อนมา ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 97 วรรคหนึง เป็นกรณีที

บุคคลทีไดก้ระทาํความผดิอาญามีอายุพน้เกณฑ์เยาวชนและคดีอยู่ในอาํนาจของศาลธรรมดา โดย

หลกัแลว้ตอ้งพิจารณาและพิพากษาคดีโดยศาลธรรมดา ซึงอาจเป็นศาลจงัหวดัหรือศาลแขวงก็ได ้

แต่ศาลเห็นว่าจาํเลยทีกระทาํความผดิมีร่างกาย สภาพจิต สติปัญญาและนิสยัเหมือนเด็กหรือเยาวชน

ศาลมีอาํนาจใชดุ้ลพินิจใหโ้อนคดีไปยงัศาลเยาวชนและครอบครัวทีมีอาํนาจไดแ้ละให้ถือว่าบุคคล

นนัเป็นเด็กหรือเยาวชน 

 

คดีครอบครัว (คดีแพ่ง) ไดแ้ก่คดีแพ่งทีจะตอ้งบงัคบัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายว่าดว้ยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอืนทีเกียวกบัครอบครัว เช่น การหมนั การ

สมรส คดีฟ้องหยา่ แบ่งสินสมรส อาํนาจในการปกครองดูแลบุตร บุตรบุญธรรม การทาํนิติกรรม

ของผูเ้ยาวค์ดีเกียวกบัการขอใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นตน้ 

 

คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ หมายความว่า คดีทีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํการใด ๆ 

ในทางศาลเกียวกับการคุ้มครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึงจะต้องบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองผูถู้กกระทาํด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวหรือ กฎหมายอืนทีเกียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว 
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ประเภทของศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีเขตอาํนาจครอบคลุมพืนทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั มีเขตอาํนาจครอบคลุมพืนทีในจงัหวดันนั ๆ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวสาขา เป็นการจัดตังเพืออ ํานวยความสะดวกแก่คู่ความ 

ประชาชน หรือผูม้าติดต่อราชการศาลในพืนทีห่างไกลจากศาลเดิม แต่ยงัเป็นส่วนหนึงของศาลเดิม

อยูโ่ดย มีอาํนาจพิจารณาเหมือนศาลเดิม เช่น ศาลเยาวชนและครอบครอบครัว สาขามีนบุรี 

 

เจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

สาํหรับเจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวเพือคุม้ครอง

สวสัดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งแกไ้ขและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนยิงกว่าการลงโทษ ดว้ย

การใหมี้วิธีการสาํหรับเด็กและเยาวชนใหเ้หมาะสม โดยมุ่งเนน้ในการคน้หาสาเหตุทีทาํให้เด็กและ

เยาวชนกระทาํความผิดแลว้ดาํเนินการแก้ไขทีสาเหตุทีเกิดขึน และทีสาํคัญเพือคุม้ครองสถาบัน

ครอบครัว และส่วนไดส่้วนเสียของผูเ้ยาวใ์นคดีครอบครัว 

 

หลกัสําคญัของศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

ศาลเยาวชนและครอบครัวมีผูพิ้พากษาสมทบซึงเป็นผูที้มีประสบการณ์ในการเลียงดูบุตร  

หรือเคยทาํงานเกียวขอ้งกับการสงเคราะห์หรืออบรมเด็กร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดี

จาํนวน 2 คน โดยผูพิ้พากษาสมทบในคดีจะตอ้งเป็นสตรีอยา่งนอ้ย 1 คน และมีการแยกพิจารณาคดี

เด็กต่างหากจากห้องพิจารณาคดีธรรมดา ไม่ปะปนกบัผูใ้หญ่ และเป็นการพิจารณาลบั โดยการ

พิจารณาจะไม่เคร่งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงมีการสืบเสาะขอ้เท็จจริงเกียวกบั

ประวติั ความประพฤติและคน้หาสาเหตุการกระทาํความผดิของเด็กและเยาวชนเพือเสนอความเห็น

ต่อศาล โดยมีการใชว้ิธีการสาํหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา เช่น การคุมความ

ประพฤติการรอการลงโทษ การฝึกและอบรม การมอบตวัให้ผูป้กครองดูแลระหว่างการดาํเนินคดี 

เพือความยดืหยุน่ในการแกไ้ขเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนืองศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีอาํนาจ

แกไ้ขเปลียนแปลงคาํพิพากษาได ้และทีสาํคญัในคดีครอบครัวนัน มีการมุ่งเน้นทีจะให้มีการไกล่

เกลียเพือให้เกิดการประนีประนอมยอมความเพือความผาสุกของครอบครัว และเพือคุ้มครอง

ประโยชน์ส่วนไดเ้สียของผูเ้ยาว ์
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ความหมาย และคุณลกัษณะของผู้พพิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

ผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 คือ บุคคลผูผ้่านการคดัเลือกจากสาํนักงาน

ศาลยติุธรรม โดยการสอบขอ้เขียนและการสัมภาษณ์ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนด และมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลา้แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

จงัหวดัต่างๆทีไดเ้ปิดทาํการมีหนา้ทีในทางตุลาการ ร่วมพิจารณาพิพากษาคดีทีเด็กและเยาวชนถูก

กล่าวหาว่ากระทาํผดิ คดีครอบครัวและคดีแพ่งทีผูเ้ยาวมี์ผลประโยชน์ไดเ้สีย  รวมถึงเป็นผูใ้ห้การ

อบรม บาํบดั แกไ้ข ฟืนฟู และสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนทีหลงผดิใหก้ลบัตนเป็นพลเมืองดีอยู่ร่วม

ในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข(ไพฑูรย ์ ทบัขนัธ,์ 2555: 9) 

 

บทบาทและหน้าทีของผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีที

เกียวข้องกบัอรรถคดี นับว่าเป็นหน้าทีทีสําคัญในการประสาทความยุติธรรมให้แก่ผูมี้อรรถคดี  

เนืองดว้ยตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2553 มาตรา 15 และมาตรา 23 กาํหนดไวว้่า ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาลนอกจากมีผู ้

พิพากษาพิจารณาคดีแลว้  ยงัตอ้งมีผูพิ้พากษาสมทบอีกสองคนซึงอย่างน้อยคนหนึงเป็นสตรีร่วม

เป็นองคค์ณะในการพิจารณาคดีดว้ย  ทงัในคดีแพ่งและคดีอาญา  ทงันียกเวน้คดีทีอยูใ่นอาํนาจของผู ้

พิพากษาคนเดียวตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม  มาตรา  24 มาตรา   25  คือ  คดีอาญาทีมีอตัราโทษ

จาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท เวน้แต่คดีนันอธิบดี ผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง  หรือบุคคลตามทีกฎหมายกาํหนดจะเห็นว่ามีเหตุอนัสมควร  อาจให้ผูพิ้พากษาสมทบท่าน

ใดท่านหนึงนงัพิจารณาคดีร่วมกบัผูพิ้พากษาดว้ย ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 24 หรือในการพิจารณาคดีครอบครัวนนัผูเ้ยาว์

ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สีย  เวน้แต่คู่ความทงัสองฝ่าย  หรือฝ่ายหนึง ฝ่ายใด  มีความประสงค์

จะใหเ้ชิญผูพิ้พากษาสมทบเป็นองค์คณะดว้ย  ตามทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 มาตรา 23 และมาตรา 147 การ

ปฏิบติัหนา้ทีของผูพิ้พากษาสมทบในการร่วมพิจารณาคดี จึงปฏิบติัหนา้ที ดว้ยความซือสัตย ์สุจริต

เทียงธรรม ประสาทความยติุธรรมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มดงัต่อไปนี (ไพฑูรย ์ ทบัขนัธ,์ 2555: 7) 
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1. มีอายไุม่ตาํกว่า 35 ปีบริบูรณ์ 

 

2. มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเลียงดูเด็กหรือเคยทาํงานเกียวกบัการสงเคราะห์หรือการ

คุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว มาเป็นเวลา ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

 

3. มีคุณสมบติัทีจะเป็นขา้ราชการศาลยุติธรรมไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม เวน้แต่พืนฐานความรู้ซึงตอ้งไม่ตาํกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคย

เป็นผูพิ้พากษาสมทบ 

 

4. มีความสุขุมรอบคอบ ทศันคติอธัยาศยั และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

ทีอยูใ่นอาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

5. ไม่เป็นข้าราชการหรือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ ขา้ราชการการเมือง สมาชิก

รัฐสภาหรือทนายความ ก่อนเขา้รับตาํแหน่งผูพิ้พากษาสมทบจะตอ้งได้รับการอบรมความรู้และ

ผา่นการทดสอบในเรืองเจตนารมณ์และการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกียวกบัจิตวิทยา 

การสงัคมสงเคราะห์ การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ตลอดจนหน้าทีของตุลาการ ทังนีตามหลกัเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาทีก ําหนดในระเบียบ 

ประธานศาลฎีกา และจะตอ้งปฏิญาณตนต่อหนา้อธิบดีผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู ้

พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั หรือผูพิ้พากษาหัวหน้าศาลจังหวดัแผนกคดี

เยาวชนและครอบครัว ซึงตนจะเข้าสังกดัแลว้แต่กรณีว่าจะปฏิบติัหน้าทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

ดว้ยความเทียงธรรม และรักษาความลบัในราชการ ผูพิ้พากษาสมทบให้ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

และจะทรงพระกรุณา โปรดเกลา้ ฯ แต่งตงัผูที้พน้จากตาํแหน่งเนืองจากครบวาระให้ดาํรงตาํแหน่ง

ต่อไป อีกก็ได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้ผูพิ้พากษาสมทบทีพน้จากตาํแหน่ง

เนืองจากครบวาระใหค้งปฏิบติัหนา้ทีต่อไปจนกว่าผูพิ้พากษาสมทบคนใหม่จะเขา้รับหนา้ที 

 

ความหมายของครอบครัว 

 

ความหมายของครอบครัว ได้มีผูใ้ห้ความหมายอยู่หลายความหมาย โดยผูว้ิจัยของนํา

ตวัอยา่ง ของความหมายมาพอสงัเขปดงัต่อไปนี 
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สุพตัรา สุภาพ ใหค้วามหมายว่า ครอบครัวเป็นกลุ่มบุคลทีมารวมตวักนัโดยทางสายโลหิต  

หรือการรับเลียงดู (เช่นการเป็นบุตรบุญธรรมก็ได)้ มีการก่อตงัขึนเป็นครอบครัว มีความสมัพนัธต่์อ

กนัในฐานะทีเป็นสามีและภรรยา เป็นบิดามารดา เป็นบุตรชาย บุตรสาว เป็นพีน้อง โดยการรักษา

วฒันธรรมเดิมและมาจากการสร้างสรรคว์ฒันธรรมใหม่เพิมขึนก็ได ้(สุวฒัน์ วรรธนะหทยั, 2560: 

10) เสนอ อินทรสุขศรี ใหค้วามหมายของคาํว่าครอบครัวว่า เมือพูดถึงครอบครัวแลว้ เราหมายถึง 

พ่อ แม่ ลูก นอกจากนียงัรวมคนอืน ๆ ซึงถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือในบา้นอีกดว้ย ใน

จาํนวนนีทีนบัว่าสาํคญัมากพวกหนึงรวมอยูด่ว้ย คือสมาชิกในวยัสูง อายุ อนัหมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย 

หรือ ญาติผูสู้งอาย ุ(สุวฒัน์ วรรธนะหทยั, 2560: 12) 

 

สนิท  สมคัรการ ให้ความหมายว่า ครอบครัวเป็นกลุ่มของเครือญาติสนิทกลุ่มหนึง ทีอยู่

ร่วมหลงัคาเดียวกนั หรืออยูใ่นรัวเดียวกนั (สุวฒัน์  วรรธนะหทยั, 2560: 10) 

 

ในความหมายของผูว้ิจัยเขา้ใจคาํว่า ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนทีอยู่ร่วมกันซึงอาจมี

ความสมัพนัธท์างสายเลือดหรือไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายเลือด อนัประกอบดว้ยบุคคลทีแต่งงาน

กนั บุตรผูเ้ป็นทายาท ปู่ย่า ตายายผูมี้อุปการะ และบุคคลอืนทีมารวมอาศยัอยู่ร่วมกัน ซึงบุคคล

ทงัหลายเหล่านี ถูกสานสมัพนัธด์ว้ยความรัก ความห่วงใย และบทบาทหน้าทีเพือการดาํรงอยู่ของ

ครอบครัว ซึงเป็นสถาบนัหนึงในสังคมทีประกอบดว้ยสมาชิกตงัแต่ 2 คนขึนไป มาอยู่ร่วมกนัใน

ครัวเรือนเดียวกนัในฐานะสามีภรรยาพ่อแม่พีน้องมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด โดยการสมรส 

การสืบสายโลหิตหรือการยอมรับตามกฎหมาย มีการตดัสินใจร่วมกนัมีการรับรู้ความทุกขสุ์ข มีการ

ติดต่อสือสารระหว่างกนัและกัน ช่วยเหลือเกือกูลซึงกัน และกนั มีการถ่ายทอดวฒันธรรมและ

จริยธรรมต่างๆเพือการดาํรงอยูใ่นสงัคมต่อไป 

 

ประเภทของครอบครัว 

 

อานนท ์ อาภรภิรมย ์(สุวฒัน์  วรรธนะหทยั, 2560: 12) ไดแ้บ่งประเภทของครอบครัว โดย

ถือสมาชิกเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง ดงันี 

 

1. Nuclear Family ไดแ้ก่ ครอบครัวทีประกอบไปดว้ย บิดา มารดา และบุตรเท่านนั  

 

2. Extended Family ไดแ้ก่ ครอบครัวทีประกอบไปดว้ย บิดา มารดา และบุตร รวมถึงญาติ

พีนอ้ง เช่นปู่ ยา่ ตา ยาย พี ป้า นา้ อา ซึงอาศยัอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั  



13 

3. ครอบครัวเดียว (Nuclear families) ประกอบดว้ย ชายหญิงอยูร่่วมกนั และอาจมีบุตรของ

ตนเองหรือมีการรับเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวเดียวลกัษณะนี มีมาแต่โบราณ และยงัคงเป็น

รูปแบบทีพบเห็นไดม้ากทีสุด 

 

4. ครอบครัวขยาย (Extended families) ประกอบดว้ย บิดามารดา เครือญาติ และอาจหมาย

รวมถึง บุคคลทีไม่ใช่เครือญาติ แต่มาอยูร่่วมชายคาเดียวกนัเสมือนเครือญาติก็ได ้

 

5. ครอบครัวทีประกอบดว้ยบิดามารดาทีผา่นการหยา่ร้าง และไดส้ร้างครอบครัวใหม่ โดย

มีบุตรจากครอบครัวเดิมหรือไม่ก็ได ้

 

6. ครอบครัวทีไม่มีบุตรทีชอบใชชี้วิตแบบอิสระระหว่างกนั 

 

7. ครอบครัวทีบุตรอยูร่่วมกบับิดาหรือมารดาเพียงผูเ้ดียว (Lone-parent families) 

 

8. ครอบครัวทีชายหญิงอยู่ร่วมกันในแบบทีไม่เป็นทียอมรับของสังคมโดยไม่ได้จด

ทะเบียนสมรส จึงไม่ไดเ้ป็นทียอมรับตามกฎหมาย และตอ้งมีการจดทะเบียนใหถู้กตอ้งในภายหลงั 

 

9. ครอบครัวเพศเดียวกนั หรือเรียกว่า กลุ่มเกยส์าํหรับเพศชายต่อชาย หรือ กลุ่มเลสเบียน 

สาํหรับเพศหญิงต่อเพศหญิง ซึงยงัไม่เป็นทียอมรับตามกฎหมายหรือยอมรับตามกฎหมายในบาง

ประเทศ 

 

ลกัษณะของครอบครัว 

 

ไพฑูรย ์เครือแก้ว (2518) ลกัษณะของครอบครัวไทยตังแต่โบราณมา ถือได้ว่าเป็น

ครอบครัวทีมีความอบอุ่นในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างยิง ทงันีสืบ

เนืองมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมทีได้อบรมสั งสอนสืบทอดต่อๆ กันมา 

กล่าวคือ ผูเ้ยาวจ์ะตอ้งเคารพเชือฟังผูใ้หญ่ ลูกหลานจะตอ้งมีความกตญั ูกตเวทีต่อบิดามารดาหรือ

ญาติผูใ้หญ่ ซึงสิงเหล่านีเป็นสิงทีหาไดไ้ม่มากนกัในสังคมทางซีกโลกตะวนัตก ลกัษณะทีสาํคญัๆ 

ของครอบครัวไทย มีดงันี 
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1. เป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวใหญ่มากกว่าครอบครัวแบบอืน ๆ โดยเฉพาะใน

ชนบท ซึงประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ยา่ (หรือตา ยาย)รวมทงัพีนอ้งของฝ่ายสามีหรือภรรยา 

 

2. ให้อาํนาจผูช้ายหรือสามีเป็นผูน้าํครอบครัว โดยสามีต้องมีหน้าทีอุปการะเลียงดู ให้

ความจุนเจือในทางเศรษฐกิจ แต่ในปัจจุบนันี ฝ่ายภรรยาเริมมีบทบาทมากขึน เพราะตอ้งช่วยกนัหา

เงินหาทองมาช่วยยกฐานะของครอบครัว มิฉะนันฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอาจจะอยู่ใน

ภาวะยากลาํบาก 

 

3. ลูก คือ โซ่ทองคลอ้งใจพ่อแม่ รวมไปถึง ปู่ ยา่ ตา ยาย หรือ พี ป้า น้า อาดว้ย จะเห็นได้

ว่าเมือเวลามีเด็กเลก็ในครอบครัว ผูใ้หญ่ทุกคนมกัมุ่งความสนใจไปทีตวัเด็ก 

 

4. มีความเคารพเชือฟังกนัตามลาํดบัอาวุโสของสมาชิกในครอบครัว 

 

5. ลูกผูช้ายไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นผูสื้บสกุล นนัคือ จะตอ้งคอยระมดัระวงัความประพฤติ

ใหอ้ยูใ่นกรอบของศีลธรรม ถา้มีความประพฤติเสียหาย ก็เท่ากบัเป็นการทาํลายวงศส์กุล 

 

6. ลูก ๆ จะตอ้งแสดงความกตญั ูกตเวทีต่อบิดามารดา กล่าวคือ ตอ้งคอยอุปการะเลียงดู

ท่านเมือท่านอยูใ่นวยัชรา ซึงเป็นลกัษณะทีสาํคญัอย่างหนึงของครอบครัวไทย โดยคนไทยไดรั้บ

การสั งสอนอบรมเรืองความกตัญ ูกตเวที ให้รู้จักช่วยเหลือและอุปการะแก่ญาติผูใ้หญ่ของตน 

โดยเฉพาะผูที้อยูใ่นวยัชราและขาดความมนัคงทางเศรษฐกิจ ความกตญั ูกตเวทีจึงถือเป็นคุณธรรม

ทีสงัคมยกยอ่งอยา่งสูง 

 

7. ภรรยา ถึงแมจ้ะไม่ใช่ผูน้าํครอบครัว แต่ก็มีบทบาทอย่างมาก โดยมีอิทธิพลเหนือฝ่าย

ชายในการเลียงดู อบรมบุตรธิดา การใชจ่้ายในครอบครัวตลอดจนการดูแลบา้นเรือน 

 

8. ความผกูพนัทางสายโลหิต บิดามารดารักและห่วงใยลูกของตนเสมอ  แมว้่าจะแต่งงาน

ไปแลว้ก็ตาม ทาํนองเดียวกบัญาติพีนอ้งจะช่วยเหลือเผอืแผก่นัและกนั ญาติทงัฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

มีความเท่าเทียมกนั และนบัเชือสายทงัฝ่ายชายฝ่ายหญิง พ่อแม่มกัอุปการะเลียงดูลูกทีเป็นคนโสด

ตลอดไป ถา้คู่สมรสใหม่จาํเป็นตอ้งอยู่ร่วมกบัครอบครัวเดิม มกัเลือกการอยู่ร่วมบา้นเดียวกนักบั

ครอบครัวฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชาย เพือเป็นหลกัประกนัว่าจะไม่มีการใชอ้าํนาจเหนือภรรยาเกิน

ขอบเขต 
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บทบาทหน้าทีของสมาชิกในครอบครัว 

 

บทบาทหนา้ทีของสมาชิกในครอบครัว คือ การรับรู้ของสมาชิกในครอบครัวต่อการดูแล

ซึงกนัและกนัในทางทีเหมาะสม ประกอบดว้ยการใหค้วามรักความอบอุ่น การใหก้าํลงัใจ การเอาใจ

ใส่ดูแลความเป็นอยู ่การทาํกิจกรรมทีร่วมดว้ยกนัในลกัษณะของครอบครัว การใหก้ารศึกษาอบรม

สั งสอน การให้รู้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม การให้ความคุ้มครองความปลอดภยั และการดูแล

รักษาเมือเจ็บป่วย เป็นตน้ ซึงจะยกตวัอยา่งไดจ้ากหวัขอ้ดงัต่อไปนี  

 

1. ให้การดูแลทางด้านเสรีภาพ เช่น ได้รับการเลียงดูเอาใจใส่ซึงกันและกัน การได้

รับประทานอาหารทีชอบ การมีทีพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั การไดรั้บการดูแลเมือเจ็บป่วย การใหอิ้สระใน

การไปไหนมาไหน เป็นตน้ 

 

2. เป็นทีพกัพิง ทงัร่างกาย และจิตใจ คือ ครอบครัวเป็นแหล่งทีมีรายได ้รายจ่าย มีการซือ

สิงต่าง ๆ ของการดาํรงชีวิต มีทีพกัผ่อนหย่อนใจ ครอบครัวเป็นทีพกัพิงทางจิตใจ เวลาอีกฝ่ายมี

ปัญหา ก็สามารถใหก้าํลงัใจซึงกนัและกนัไม่ทิงไปไหน เช่น เป็นทีให้ความรักความอบอุ่นเป็นบ่อ

เกิดของการเคารพนบัถือ และมีอาํนาจหนา้ทีต่าง ๆ ร่วมกนั 

 

3. มีการแบ่งหน้าทีร่วมกันในการทาํงาน คือ ครอบครัวควรมีหน้าทีจดัแบ่งว่าใครจะทาํ

อะไร เช่น ใครเป็นผูห้ารายได ้ใครเป็นผูท้าํความสะอาดบา้น ใครเป็นผูดู้แลบุตรหรือสมาชิกอืนๆ 

หรือร่วมดว้ยช่วยกนัในหนา้ทีนนั ๆ ก็ได ้

 

4. ทาํใหบุ้คคลในครอบครัวมีโอกาสร่วมสงัสรรคก์นัในบา้งครัง คือ ครอบครัวมีหนา้ทีทาํให้

สมาชิกได้ร่วมพบปะ พูดคุย หรือทาํกิจกรรมร่วมกันเพือให้เกิดสานสัมพนัธ์ของสมาชิกภายใน

ครอบครัว เช่น การรับประทานอาหารร่วมกนั การไปร่วมทาํบุญในวนัสาํคญั หรือวนัทีกาํหนด เป็นตน้ 

 

5. ทาํหนา้ทีผลิตสมาชิกใหม่ของครอบครัว คือ ครอบครัวจะตอ้งมีการวางแผนในการให้

กาํเนิดบุตรตามความเหมาะสมทาํการเลียงดูบุตรว่าจะมีกีคน ให้การศึกษา ให้ความรักความอบอุ่น 

ใหอิ้สรเสรีตาม ทีเห็นสมควรแก่บุตร เป็นตน้ 

 

6. ครอบครัวควรรักษาไวซึ้งความเป็นระเบียบ มีขอบเขตการบริหารในครอบครัว การมี

ระเบียบทีใหทุ้กคนอยูก่นัอยา่งมนัคง เพือเป็นการกาํหนดแนวทางทีดีของครอบครัว ต่อไป 
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7. ครอบครัวตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์บัคนอืน ๆ ในสังคม กล่าวคือ ครอบครัวควรมีการติดต่อ

สร้างสมัพนัธก์บัองคก์รต่าง ๆ หรือแหล่งทางสงัคมอืน ๆ เช่น ชุมชนทีเป็นเครือข่ายของตนเองเพือ

จะไดรั้บความช่วยเหลือเมือมีเหตุการณ์จาํเป็น หรือแมแ้ต่เพือนบา้นทีอยูใ่กลก้นั 

 

8. ครอบครัวควรมีแรงจูงใจ และมีศีลธรรมจรรยา คือ ครอบครัวควรมีหน้าทีสร้าง

แรงจูงใจมีการสนับสนุนให้รางว ัลสมาชิกตามความเหมาะสมเพือนําไปสู่ความสําเร็จต่างๆ 

ครอบครัวควรมีการฝึกให้สมาชิกในครอบครัวมีความซือสัตยสุ์จริต มีความรักใคร่ซึงกนัและกนั 

ครอบครัวควรเป็นแหล่งทีทาํใหทุ้กคนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอย่างเหมาะสม และเมือ

ตอ้งเผชิญกบัปัญหาทีเป็นภาวะวิกฤตทีรุนแรง ครอบครัวควรเตรียมพร้อมทีจะเผชิญกบัอุปสรรค 

และแกปั้ญหาร่วมกนัได ้

 

รูปแบบของการหย่าร้างในครอบครัว 

 

สําหรับในรูปแบบของครอบครัวทีเริมมีปัญหาขึนมานัน อาจเกิดขึนได้หลายสาเหตุ

แตกต่างกนัซึงตามมาตรา 1501 บรรพ 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กาํหนดให้การสินสุด

การสุดการสมรสมี 3 กรณี คือ 1) กรณีการตายของคู่สมรส 2) กรณีการหย่าโดยความยินยอม  

3) กรณีศาลมีคาํพิพากษาใหเ้พิกถอน แต่ถา้คู่สมรสฝ่ายหนึงจะฟ้องหย่าตอ้งแสดงเหตุฟ้องหย่าตาม

มาตรา 1516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ดงัต่อไปนี  

 

(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลียงดูหรือยกย่องผูอื้นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู ้หรือ

ร่วมประเวณีกบัผูอื้นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึงฟ้องหยา่ได ้

 

(2) สามีหรือภริยาประพฤติชวั ไม่ว่าความประพฤติชวันนัจะเป็นความผดิอาญาหรือไม่ ถา้

เป็นเหตุใหอี้กฝ่ายหนึง 

 

(ก) ไดรั้บความอบัอายขายหนา้อยา่งร้ายแรง 

 

(ข) ไดรั้บความดูถูกเกลียดชงัเพราะเหตุทีคงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายทีประพฤติชวั

อยูต่่อไป หรือ 
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(ค)  ไดรั้บความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมือเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่

ร่วมกนัฉนัสามีภริยามาคาํนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึงนนัฟ้องหยา่ได ้

 

(3) สามีหรือภริยาทาํร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมินประมาทหรือเหยียด

หยามอีกฝ่ายหนึงหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึง  ทงันี ถา้เป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึงนนัฟ้องหยา่ได ้

 

(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิงร้างอีกฝ่ายหนึงไปเกินหนึงปี อีกฝ่ายหนึงนนัฟ้องหยา่ได ้

 

(4/1) สามีหรือภริยาตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก และได้ถูกจาํคุกเกินหนึงปีใน

ความผดิทีอีกฝ่ายหนึงมิไดมี้ส่วนก่อใหเ้กิดการกระทาํความผดิหรือยนิยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการ

กระทาํความผิดนันด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึงได้รับความ

เสียหายหรือเดือนร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึงนนัฟ้องหยา่ได ้ 

 

(4/2) สามีและภริยาสมคัรใจแยกกนัอยูเ่พราะเหตุทีไม่อาจอยู่ร่วมกนัฉันสามีภริยาได้

โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกนัอยูต่ามคาํสงัของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึง

ฟ้องหยา่ได ้ 

 

(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสงัใหเ้ป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลาํเนาหรือถินทีอยู่เป็นเวลา

เกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอยา่งไร อีกฝ่ายหนึงฟ้องหยา่ได ้

 

(6) สามีหรือภริยาไม่ใหค้วามช่วยเหลืออุปการะเลียงดูอีกฝ่ายหนึงตามสมควรหรือทาํการ

เป็นปฏิปักษต่์อการทีเป็นสามีหรือภริยากนัอย่างร้ายแรง  ทงันี ถา้การกระทาํนันถึงขนาดทีอีกฝ่าย

หนึงเดือดร้อนเกินควรในเมือเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคาํนึง

ประกอบ อีกฝ่ายหนึงนนัฟ้องหยา่ได ้

 

(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนันมีลกัษณะยากจะหาย

ได ้กบัทงัความวิกลจริตถึงขนาดทีจะทนอยู่ร่วมกนัฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได ้อีกฝ่ายหนึงฟ้องหย่า

ได ้

 

(8) สามีหรือภริยาผิดทณัฑ์บนทีทาํให้ไวเ้ป็นหนังสือในเรืองความประพฤติ อีกฝ่ายหนึง

ฟ้องหยา่ได ้
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(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอนัอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึงและโรคมี

ลกัษณะเรือรังไม่มีทางทีจะหายได ้อีกฝ่ายหนึงนนัฟ้องหยา่ได ้ 

 

(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทาํให้สามีหรือภริยานันไม่อาจร่วมประเวณีไดต้ลอด

กาล อีกฝ่ายหนึงฟ้องหยา่ได ้

 

นอกจากนียงัมีกรณีศึกษา ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในปัจจุบนั ซึงมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละบริบทของชุมชนนัน ๆ ของสังคมไทย เพือให้เห็นว่าปัญหาทีเกิดขึนมี

อยา่งไรและเป็นลกัษณะแบบไหน โดยคู่สมรสไหนรู้จกัถนอมนาํใจกนั หรือรู้จกัให้อภยักนั เรือง

การหยา่ร้างหรือการแยกทางกนัก็ไม่เกิดขึนในสงัคม  เพราะการหยา่ร้างไม่ใช่ทางออกทีดีทีสุดของการใชชี้วิตคู่ 

หลายครอบครัวทีมีการหย่าร้าง แยกทางกันแลว้ ไม่สามารถมองหน้าแลว้รักกนัเหมือนเดิมได ้

โดยเฉพาะอยา่งยงิ การทีใชสิ้ทธิทางศาลเพือใหต้นเองชนะนนั ยอ่มมีผลยงิกว่าการหยา่กนัโดยความ

ยินยอมของทงัสองฝ่ายเป็นแน่แท ้เมือกล่าวถึงการใชสิ้ทธิทางศาลแลว้ ในหัวขอ้ที 4 ผูว้ิจยัจะกล่าวถึง

ลกัษณะของกฎหมายทีมีการใช้ในการหย่าร้าง เมือพิจารณาถึงปัญหา การเกิดข้อพิพาทเกียวกับ

ความสมัพนัธใ์นครอบครัวอาจมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายใน เช่น การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 

ระหว่างบิดา มารดา กบับุตร หรือปัจจยัจากภายนอก เช่น ความสัมพนัธ์อนัร้าวฉานโดยมีบุคคลที

สามเขา้มาเกียวขอ้งระหวา่งคู่สมรสทงัทีมี การจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือเพียงแต่อยู่กินฉันสามี

ภริยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส หลายคนมกัจะมีความรู้สึกว่าคู่พิพาทควรจะตกลงกนัเอง เพราะ

เป็นเรืองภายในครอบครัว ดงันนัปัญหาในเรืองนี จึงตอ้งมีคนกลางในการช่วยไกล่เกลียขอ้พิพาทใน

คดีครอบครัว ผูไ้กล่เกลียเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการอาํนวยการเจรจา ในการไกล่เกลีย และควบคุม

กระบวนการไกล่เกลีย เป็นคนกลาง ช่วยเหลือคู่พิพาทในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ นาํเสนอ 

หรือเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ การหาทางออกทีเหมาะสม การทาํความเขา้ใจและ

ปรับมุมมองของคู่พิพาทเกียวกบัปัญหามิใช่ยึดติดกบัมุมมองของตนฝ่ายเดียว แต่เป็นการปรับเพือ

มองปัญหาร่วมกนั เพือใหคู่้ความสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง บนพืนฐานของขอ้มูลทีเพียงพอ 

โดยผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวไม่มีอาํนาจหน้าทีใด ๆ ในการตัดสินหรือชีขาดข้อพิพาท (ศูนย์

ประนีประนอมคดีครอบครัวประจาํศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัลพบุรี,ม.ป.ป.: 3) หรือใน

กรณีทีมีการฟ้องร้องดาํเนินคดีกนัแลว้ ผูพิ้พากษามีส่วนสาํคญัในชนัพิจารณาคดีในการไกล่เกลียคดี

ครอบครัว ซึงบทบาทของผูไ้กล่เกลียข้อพิพาท สําหรับการไกล่เกลีย ประนีประนอมในคดี

ครอบครัว (Family Mediation) นันมีความแตกต่างจากเรืองอืน ๆ ในกระบวนการไกล่เกลียข้อ

พิพาทคดีทวั ๆไป เป็นอยา่งยงิ เนืองจากในคดีทวัไปอาจมีผลประโยชน์ของคู่ความทงัสองฝ่ายเขา้

มาเกียวเป็นส่วนใหญ่ ผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวหรือคนกลางในการไกล่เกลีย จะมีบทบาทในการคุม
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สถานการณ์ ช่วยเหลือใหก้ระบวนการของคู่กรณีในตอนนันให้ตรงตามความตอ้งการให้มากทีสุด 

แต่ในคดีครอบครัว บทบาททีสาํคญัของผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวควรมีความละเอียดและคาํนึงถึง

ความตอ้งการของคู่กรณีแลว้ ควรคาํนึงถึงความเป็นอยู่ในครอบครัวเป็นสาํคญัยิง และถา้เรืองใดมี

ผลประโยชน์ของเด็กเขา้มาเกียวขอ้งดว้ยแลว้ การไกล่เกลียระงบัขอ้พิพาทจะตอ้งมีกระบวนการที

รักษาความสมัพนัธใ์นครอบครัวและผลประโยชน์เด็กเป็นสาํคญักว่าคดีทวั ๆ ไป  

 

คดีครอบครัวเป็นคดีทีมีความละเอียดอ่อนก่อให้เกิดผลกระทบไม่เฉพาะต่อคู่พิพาท 

หากแต่ในบางกรณีทีคู่พิพาทซึงเป็นสามี-ภริยามีบุตรดว้ยกนั หรือแมไ้ม่มีบุตรดว้ยกนัแต่มีทรัพยสิ์น

ทีหามาไดร่้วมกนั หรือแต่ละฝ่ายมีคู่ครอง หรือคนรักใหม่ไปแลว้ การเจรจาไกล่เกลียในกรณีเช่นนี 

ผูไ้กล่เกลียอาจตอ้งแนะนาํกบัผูที้เกียวขอ้งนอกเหนือจากคู่พิพาทดว้ย นอกจากนันผูไ้กล่เกลียคดี

ครอบครัวยงัจะต้องมีการประเมินก่อนเข้าสู่กระบวนการว่าข้อพิพาทดังกล่าวสมควรเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลียหรือไม่ และขนัตอนการประเมินนีจะอยู่ในช่วงทีเรียกว่า Pre-mediation 

screening ซึงถือว่าเป็นขันตอนทีมีความสําคัญเป็นอย่างมาก และทําให้ผูว้ิจ ัยได้ทราบถึง

กระบวนการการไกล่เกลียในคดีครอบครัวมีประโยชน์อยา่งมากต่อคู่พิพาทและผูเ้กียวขอ้ง ไม่ว่าจะ

เป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย โดยคดีจะยุติดว้ยความรวดเร็ว และไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ในการ

ไกล่เกลีย คู่ความจะยงัคงความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัต่อไปได ้สามีภริยาอาจปรับความเขา้ใจกลบัคืนดี

และสามารถอยูร่่วมกนัต่อไปได ้หรือ หากไม่อาจกลบัคืนดีอยูร่่วมกนัได ้ก็สามารถแยกทางกนัโดย

สนัติ คู่ความทุกฝ่ายพึงพอใจในขอ้ยติุของคดี เนืองจากเป็นขอ้ยติุทีไดม้าจากความสมคัรใจหรือการ

เจรจาร่วมกนั เช่น การตกลงในการเลียงดูบุตร การใชอ้าํนาจการปกครองบุตร การจ่ายค่าอุปการะ

เลียงดูทีเหมาะสม การแบ่งสินสมรสทีเป็นธรรม หรือการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าใชจ่้ายจาํเป็นในการเลียงชีพ

ทีพึงพอใจทงัสองฝ่าย เป็นตน้ 

 

สําหรับบทบาทในการไกล่เกลียและประนีประนอมข้อพิพาทคดีของผูไ้กล่เกลียคดี

ครอบครัวประจาํศาลจงัหวดัเชียงราย จากการศึกษาพบว่าผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวส่วนใหญ่มีการ

อธิบายให้คู่กรณีเข้าใจถึงข้อดีหรือประโยชน์ของการไกล่เกลียการกระตุ้นให้คู่กรณีพูดเสนอ

ขอ้เท็จจริง การค้นหาประเด็นความต้องการ (ความพึงพอใจ) การทาํให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบถึง

ประเด็นปัญหาขอ้พิพาท มีการสือสารทีดี มีวาทศิลป์ รู้จกัเลือกใช ้รูปแบบวิธีการต่าง ๆ ทีเหมาะสม

กบัรูปคดีมาช่วยในการเจรจา ผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวตระหนกัถึงหลกัการสาํคญั ในการไกล่เกลีย 4 

ประการ คือ (ปริญญาพงศ ์ เจียรนยักุลกนก, 2556: 58-91) 
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1. การทาํใหทุ้กฝ่ายสมคัรใจเขา้สู่ระบบไกล่เกลีย 

 

2. การคน้หาความพอใจของคู่ความ 

 

3. การสร้างบรรยากาศในการเจรจาต่อรองของคู่ความ 

 

4. การแสดงออกซึงความซือสตัยสุ์จริต เป็นกลาง ปราศจากอคติ ประพฤติตนถูกตอ้งตาม

กฎหมายและทาํนองคลองธรรม อยูใ่นกรอบจริยธรรม มีความรู้และความเขา้ใจในปรัชญาการไกล่

เกลีย 

 

จากการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู ้ไก ล่ เกลียข้อพิพาท  

พบว่า ปัญหาดา้นกระบวนการ และวิธีการไกล่เกลียเป็นปัญหาทีอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ หากไม่มี

กระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทในศาล และนอกศาลก็จะไม่ก่อให้เกิดความเป็นกนัเอง ความ

สะดวก ความรวดเร็ว และการไกล่เกลียทาํใหคู่้ความประหยดัเวลา รองลงมาคือ ปัญหาดา้นสถานที 

พบว่า การสร้างบรรยากาศการไกล่เกลีย และสร้างสัมพนัธภาพระหว่างคู่ความ โดยผูไ้กล่เกลีย

จะตอ้งสร้างบรรยากาศของการไกล่เกลียใหแ้ตกต่างจากการพิจารณาคดี ดว้ยการทาํให้รูปแบบของ

การเจรจาตกลงเป็นไปในแนวทางของการเจรจาหารือเพือหาทางยติุขอ้พิพาท และสถานทีไกล่เกลีย

ควรจดัเป็นสัดส่วน ไม่ตงัอยู่ในจุดทีคนพลุกพล่าน ซึงจะส่งผลให้เป็นการสร้างความคุ้นเคย ลด

ความตึงเครียด สร้างสมัพนัธภาพระหว่างคู่ความ ดา้นจาํนวนคดี มีจาํนวนคดีเขา้สู่กระบวนการไกล่

เกลียมากขึน ทาํให้จาํนวนเจา้หน้าทีทีดูแล ไม่เพียงพอ ดา้นความเหมาะสมของผูไ้กล่เกลีย ผูไ้กล่

เกลียควรเป็นผูที้มีความชาํนาญในการไกล่เกลีย (พสิลกัษมิ  ทองเจริญ, 2550: 91-94) 

 

จากทีไดส้รุปเบืองตน้ว่า เพียงแค่คาํว่า ไกล่เกลียการฟ้องหย่าในคดีครอบครัว ระดบัความ 

รุนแรงทางอารมณ์ของคู่พิพาทก็ค่อยบรรเทาเบาบางลงนัน เป็นประโยชน์ทีไดรั้บในขอ้นีเป็นเรือง

ของความรู้สึกซึงมีทีมาจากแนวความคิดทีว่า “ปัญหา ทุกอยา่งยอ่มมีทางแก ้ถือเป็นความคิดในดา้น

บวก” ทีเรียกกนัว่า “Positive Thinking” นอกจากนีการรับรู้ว่าจะมีคนกลางทีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย  

มีความเป็นกลาง และเป็นทียอมรับ ซึงอาจจะเป็นผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัว หรือผูพิ้พากษาคอยให้

การช่วยเหลือ สนบัสนุนให้คู่สมรสไดเ้จรจา เพือหาทางออกร่วมกนัในปัญหาที เกิดขึน หรือทีจะ

เกิดขึน ในอนาคต เช่น การใชอ้าํนาจปกครองบุตร การตกลงกนัเรืองการไปเยียมเยียนบุตร หรือ

แมแ้ต่ปัญหาเรืองค่าเสียหาย ค่าอุปการะเลียงดู ค่าเลียงชีพ เป็นตน้ 
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ปัจจยัทีทําให้เกดิการฟ้องหย่าในคดีครอบครัว 

 

สาํหรับเหตุปัจจยัทีทาํใหก้ารสมรสตอ้งสินสุดลงหรือทีเรียกว่าการหย่าร้างกนัของคู่สมรส

นนัอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการทงัทีเป็นเหตุการณ์ประจกัษ์ได ้คือ เหตุทีสามารถเห็นได ้มี

ความเป็นรูปธรรม เช่น การนอกใจ การใชค้วามรุนแรง ฯลฯ พบมากในอดีต เนืองจากการหย่าร้าง

เดิมแมส้ามารถทาํได ้แต่ส่วนใหญ่มกัไม่นิยมใหเ้กิดการหยา่ ดว้ยว่าสงัคมสมยัก่อนนันยงัไม่เอือต่อ

การกระทาํดงักล่าวมากนัก ส่วนมากแลว้คู่สมรสทีมีปัญหาอาจใชว้ิธีการปรึกษาหารือกบัผูใ้หญ่ 

เนืองจากรูปแบบครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย จึงเอือต่อการยติุปัญหาการขดัแยง้ระหวา่งสามีภริยา 

บา้งสามารถแกปั้ญหาไดแ้ต่ไม่เสมอไปทีปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งตรงจุดและมกัจะตอ้งอดทน

อดกลนั ดาํเนินชีวิตครอบครัวร่วมกนัต่อไป ไม่เช่นนนัแลว้จะไดรั้บความอบัอายขายหน้า เช่น ฝ่าย

หญิงทีเคยหยา่ร้างมาก่อน อาจไดชื้อว่ามีตาํหนิ หรือถูกมองในเชิงลบจากสังคม ไม่มีโอกาสในการ

เริมตน้ชีวิตครอบครัวใหม่หรือโอกาสในการไดง้าน มีอาชีพ อาจประสบความลาํบากมากขึน หาก

ว่าฝ่ายหญิงนีตอนสมรสเป็นแม่บา้น ภายหลงัหยา่จึงทาํใหโ้อกาสต่างๆลดทอนลงไป ในขณะทีฝ่าย

ชายทีผา่นการหยา่ร้างมาแลว้ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั แต่อาจไม่รุนแรงเท่ากบัฝ่ายหญิง เช่น 

ฝ่ายชายมีอาชีพรองรับอยู่แลว้ เพราะทาํงานตลอดมาตงัแต่สมรส การหย่าจึงเป็นเพียงการปลด

เปลืองภาระทางครอบครัวหรือความสามารถในการเริมตน้ชีวิตใหม่ทีเป็นไปไดม้ากกว่า เป็นตน้ 

นอกจากผลกระทบทีเกิดจากสังคมแลว้ผลกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการหย่าร้างก็มีไม่น้อย

โดยส่งผลโดยตรงถึงคู่หย่าและบุตร ทาํให้อาจเกิดปัญหาสังคมตามมาไดอี้กจากการทีบิดามารดา

แยกทางกนั (ไพโรจน์ กมัพูสิริ, 2556: 192) 

 

การตดัสินใจหยา่ขาดจากกนัของคู่สมรส นับว่าเป็นเรืองทีมีความเปราะบาง ละเอียดอ่อน

มากทีสุดเรืองหนึงในการคิด ตดัสินใจ เนืองจากการหย่าเป็นเรืองทีอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที

เกียวขอ้งหลายฝ่าย นอกเหนือจากตวัคู่สมรสนันเอง เช่น ผลกระทบของการหย่าขาดจากกนัต่อ

เกียรติยศ ชือเสียงของวงศต์ระกูลทีอาจไดรั้บการติฉินนินทา การเสือมเสียชือเสียงของคู่สมรส

นนัเองหรือผลกระทบทีอาจไปตกอยูแ่ก่บุตร ในการตดัสินใจหยา่ขาดจากกนัของคู่สมรสทีมีสถานะ

ความเป็นบิดาและมารดารวมอยูด่ว้ย เมือเกิดขอ้ถามว่าจะมีวิธีการอย่างไรทีจะส่งผลกระทบต่อตวั

บุตรนอ้ยทีสุด ส่วนมากแลว้คู่สมรสทีมีบุตรมกัเลือกหาทางแกไ้ขความขดัแยง้ทีเกิดขึนโดยอาศยั

การประนีประนอมยอมกนัมากกว่า เพราะเห็นแก่บุตรหรือบางกรณีทีคู่สมรสเลือกทีจะใชว้ิธีการ

แกปั้ญหาทีเกิดขึนโดยการหยา่โดยไม่มีการคาํนึงถึงบุตรก็ตาม ในความเป็นจริงแลว้บางครังการหยา่

กลบัเป็นสิงจาํเป็นแมว้่าจะกระทบกบับุตรไปบา้ง แต่นับว่าเป็นประโยชน์แก่บุตรมากกว่า เพราะ

การหยา่ร้างกนั ยอ่มดีกว่าการทีบุตรจะตอ้งทนเห็นบิดาและมารดาฝืนทนอยูร่่วมกนั หรือทะเลาะกนั
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เป็นประจาํ การทีบิดาและมารดามีชีวิตสมรสไม่ราบรืนแต่ยงัพยายามเหนียวรังทีจะอยู่ดว้ยกนัโดย

ใชชี้วิตแบบเยน็ชา แมว้่าจะไม่มีการทะเลาะกนัแต่การไม่พูดคุยหรือไม่มีกิจกรรมร่วมกนั ทาํใหบุ้ตร

ทีอยู่ในสถานะครอบครัวแบบนีมกัประสบปัญหาและมองหาความรัก ความอบอุ่นจากทีอืนใน

การศึกษาเหตุปัจจยัทีทาํใหเ้กิดความแตกแยกในชีวิตสมรสดา้นต่างๆ อาจศึกษาไดจ้ากงานวิจยัทีมี

อยูห่ลายฉบบัโดยการศึกษา สาํรวจ รวบรวมและเกบ็ขอ้มูลเกียวกบัเหตุทีทาํใหเ้กิดความแตกแยกใน

ชีวิตสมรสอนันาํไปสู่การหยา่ขาดจากกนั ทงันีงานวิจยัส่วนมากใชว้ิธีการสอบถาม การสัมภาษณ์  

คู่สามีภริยาทีกาํลงัประสบปัญหาขดัแยง้กนัหรือคู่สมรสทีไดมี้การแยกกนัอยูแ่ลว้ เพือจะไดท้ราบถึง

ปัญหาทีเกิดขึน เป็นปกติอยูเ่องทีตอ้งมีการสอบถามจากบุคคลดงักล่าว เพือให้ไดค้าํตอบในปัญหา

อย่างตรงจุด นอกจากนียงัพบว่ามีขอ้ความคิดแสดงให้เห็นว่ามีความจาํเป็นทีจะตอ้งศึกษาจากคู่

สมรสทีมีความสมัพนัธป์กติดว้ย เพราะบ่อยครังทีการสอบถาม การสัมภาษณ์ คู่สมรสทีชีวิตสมรส

ยงัปกติสุขอยูจ่ะสามารถตอบขอ้สงสยัหรือสามารถทาํความเขา้ใจถึงเหตุหรือปัญหาของคู่สมรสทีมี

ปัญหาไดด้ว้ย (นนัทนชั  สิมะโชคดี, 2559 อา้งถึง ดวงเดือน  เลขยานนท,์ ม.ป.ป.) 

 

ทงันีไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบนัพบว่า การทีสามีและภริยาไม่สามารถทนอยู่ร่วมกนัเป็น

ครอบครัวไดอี้ก อาจมีสาเหตุหลายประการทีสาํคญัอนัจะนาํไปสู่ปัญหาครอบครัวแตกร้าวและ

ก่อใหเ้กิดการหยา่ร้างได ้ตามลาํดบั สรุปไดด้งันี 

 

ปัญหาในเชิงทฤษฎีทีเกยีวข้อง 

 

การศึกษาถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งจะทาํให้สามารถทราบถึงเหตุปัจจยัทีก่อให้เกิดความ

แตกร้าวของความเป็นสถาบนัครอบครัวและการสินสุดของชีวิตสมรสไดท้างหนึง เนืองจากทฤษฎี

ต่างๆ ยอ่มเกิดมีขึนพร้อมกบัการประพฤติ ปฏิบติัของมนุษย ์จนกระทงัสั งสมและถูกกาํหนดนิยาม 

รูปแบบ ขึนมาเป็นทฤษฎีทีเกียวขอ้งเชือมโยงโดยตรง 

 

1. ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ เป็นหลกัทีเกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัในทางเพศ (Gender) 

เนืองจากสงัคมจะเป็นผูก้าํหนดบทบาทความเป็นเพศขึนโดยใหผู้ห้ญิงมีคุณลกัษณะบางอยา่งและผูช้าย

มีคุณลกัษณะบางอย่างโดยมีความเชือว่าลกัษณะดงักล่าวเป็นสิงทีเปลียนแปลงไม่ได ้ นาํไปสู่การ

กาํหนดบทบาทหน้าทีรวมทงัสถานะทีแตกต่างกนัของบุคคลทงัสองเพศ ผูห้ญิงจึงอยู่ในฐานะเป็น 

ผูด้อ้ยกว่า เป็นผูต้าม เป็นผูถู้กกาํหนด ในขณะทีผูช้ายอยู่ในฐานะทีเหนือกว่า เป็นผูน้าํ เป็นผูก้าํหนด 

(พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน, 2550: 4-5) 
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2. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ปัญหาความรุนแรง

ภายในครอบครัวทีเกิดขึนในสงัคมไทยตงัแต่อดีตจนกระทงัปัจจุบนั นอกเหนือจากเรืองบทบาทเชิง

อาํนาจระหว่างเพศชายและเพศหญิงแลว้ ยงัมี อีกหลายปัจจยัทีก่อให้เกิดการกระทาํความรุนแรง

ระหว่างกนัได ้ซึงตน้เหตุทีก่อใหเ้กิดความรุนแรงภายในครอบครัว สามารถวิเคราะห์ไดจ้ากดงัสรุป

ต่อไปนี 

 

2.1 ปัจจยัดา้นความเชือ กล่าวคือ ผูก้ระทาํความรุนแรงจะมีแนวความเชือทีผิดไปจาก

คนทวัไป โดยมองว่าการกระทาํความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สามารถกระทาํไดเ้ช่น การทุบตี ด่า

ทอ ฯลฯ อีกทงัยงัมองว่าการใช้ความรุนแรงเป็นวิธีหนึงในการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนทังเป็น

ความสามารถในการควบคุมอีกฝ่ายหนึงให้ยอมจาํนนตามทีตนตอ้งการได้ ดงันันความรุนแรงจึง

เป็นของผูที้มีอาํนาจหรือมีสิทธิเหนือกว่าทีจะทาเช่นไรกบัผูที้ดอ้ยกว่าก็ไดห้รือความรุนแรงภายใน

ครอบครัวยอ่มเป็นเรืองภายในไม่ใช่เรืองสาธารณะ บุคคลภายนอกไม่ควรเขา้มายุ่งเกียว เพราะจะ

เป็นการยแุยงใหแ้ตกกนั เป็นตน้ 

 

2.2 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระทาํความรุนแรงและผูถู้กกระทาํ กล่าวคือ 

หากเป็นกรณีทีครอบครัวนนัมีพืนฐานทางความเชือมาจากฝ่ายสามีหรือบิดาตอ้งเป็นใหญ่ สามีย่อม

มีอาํนาจเหนือภริยาทงัปวง เปรียบเสมือนชา้งเทา้หน้าและภริยาเปรียบเป็นชา้งเทา้หลงั ภริยาตอ้ง

เป็นผูต้ามและเชือฟังสามี รวมถึงการมีความเชือว่าสามีเป็นเจา้ของภริยา เป็นเจา้ชีวิตของภริยาหรือ

กรณีทีมีการสมรสโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและกรณีฝ่ายหญิงเมือสมรสแลว้ยา้ยไปอยูก่บัฝ่ายชาย 

ฯลฯ ลว้นเป็นสาเหตุหนึงทีก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงต่อกนัได ้

 

2.3 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนตวัของผูก้ระทาํความรุนแรง กล่าวคือเป็นพืนฐานนิสยัทีถูก

ปลูกฝังมาตงัแต่เด็กหรือการเลียนแบบจากบิดามารดาทีเคยใชค้วามรุนแรงกนัมาก่อน การขาดความ

รักและความอบอุ่นภายในครอบครัว ส่งผลใหเ้กิดการชอบใชค้วามรุนแรง เพือให้ไดม้าในสิงทีตน

ตอ้งการหรือการเรียนรู้จากการกระทาํดว้ยความรุนแรง เมือกระทาํแลว้ไดผ้ลตามทีตอ้งการและไม่มี

ใครหา้มปราม ยอ่มก่อใหเ้กิดการกระทาํซาํ และต่อเนืองหรือการกระทาํความรุนแรงทีแสดงออกมา

เป็นผลมาจากความเครียด ตอ้งการระบายอารมณ์ เป็นตน้ 

 

การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดขึนไดใ้นทุกชนชันของสังคม (กฤตยา 

แสวงเจริญ, 2545: 25-32) และเกิดขึนไดก้บัทุกเพศทุกวยั ไม่เฉพาะแต่ความรุนแรงทีเกิดแก่ตวัคู่

สมรสเท่านันแต่ความรุนแรงในครอบครัวอาจเกิดกบับุพาการีของคู่สมรสหรือบุตรของคู่สมรส
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นันเองดว้ยก็ได ้ ซึงเกิดจากหลากหลายสาเหตุ ทงัทางดา้นสาเหตุส่วนตวั สาเหตุทางดา้นสังคม 

สาเหตุทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ทงันีสาเหตุทางดา้นความเชือ ค่านิยมทีประพฤติกนัมาเป็นปกติ

ประเพณีและทศันคติ ลว้นมีส่วนสาํคญัทีก่อให้เกิดปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวดงัที

กล่าวมาแลว้ การมีความเชือและทศันะคติทีแตกต่างกนัในบทบาททางเพศ ความไม่เท่าเทียมกนั

ระหว่างเพศชายและเพศหญิง การมีความคิดว่าผูห้ญิงเป็นสมบติัของสามี หรือผูห้ญิงเป็นเพียงวตัถุ

ในทางเพศ ยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว เพราะการมีแนวความคิดทีเห็นว่า

เพศหญิงมีสถานะทีเป็นรองกว่าเพศชาย ส่งผลให้เกิดการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม ทงันีมีการศึกษาถึง

ความเชือในบทบาททางเพศของสามีทีกระทาํความรุนแรงต่อภริยาในบริบทสงัคม วฒันธรรม พืนที

ภาคอีสาน พบว่าสามีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนีกระทาํความรุนแรงต่อภริยาโดยมีความเชือที

ต่างไปจากสามีทวัไปกล่าวคือ มีความเชือว่าผูห้ญิงเป็นสาเหตุให้สามีตอ้งกระทาํความรุนแรง สามี

สามารถทุบตีภริยาไดถ้า้ภริยาไม่นบัถือญาติหรือบรรพบุรุษของสามี หรือกรณีสามีควรไดรั้บการให้

อภยัถา้ตีภริยาทีไม่ยอมทางานบา้นและสามีไม่ควรไดรั้บการลงโทษถา้ตีภริยาของตนเอง เป็นตน้ 

แนวคิดทีเห็นว่าภริยาเป็นต้นเหตุของการใช้ความรุนแรงและแนวความคิดว่าการกระทาํความ

รุนแรงในครอบครัวสามารถกระทาํไดเ้ช่นนี เป็นแนวคิดทีอนัตรายและก่อให้เกิดผลเสียเป็นอย่าง

มาก นอกจากจะส่งผลใหเ้กิดความแตกร้าวของสถาบนัครอบครัวอนันาํไปสู่การหย่าร้างแลว้ อาจ

ก่อใหเ้กิดการกระทาํผิดในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงส่งผลกระทบทีรุนแรงต่อบุตรหรือสมาชิกใน

ครอบครัวรายอืน ๆ ทีพบเห็นว่าความรุนแรงทีกระทาํต่อกนัเป็นเรืองปกติทวัไปอนัจะส่งผลให้เกิด

ปัญหาหรือการนิยมความรุนแรงต่อไปในสงัคมภายหนา้ได ้

 

ความหมาย และแนวคดิเกยีวกบัการไกล่เกลยีคดีครอบครัว 

 

ความหมายของการไกล่เกลยี 

 

การไกล่เกลีย ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Conciliation และ Mediation ซึงคาํว่า Conciliation มา

จากภาษาลาติน Conciliare หมายถึง การทาํใหข้อ้ขดัแยง้หมดไป หรือทาํให้ผูที้มีความเห็นแตกต่าง

หรือผลประโยชน์ขดัแยง้กนัเกิดความพอใจ (วรรณชยั  บุญบาํรุง, 2548: 22) ทงันีไดมี้ผูใ้ห้นิยาม

ความหมายของการไกล่เกลียขอ้พิพาทไว ้ดงันี 

 

เนตรนารี  สิริยากรนุรักษ ์(2559: 44) ใหค้วามหมายว่าการไกล่เกลีย หมายถึง การระงบัขอ้

พิพาทดว้ยการพูดคุยต่อรองเพือยติุขอ้พิพาทดว้ยความตกลงยนิยอมของคู่พิพาทเอง โดยมีคนกลาง

ทาํหนา้ทีไกล่เกลีย คอยช่วยเหลือแนะนาํในการหาทางยติุขอ้พิพาท  
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ภาณุ รังสีสหสั (2555: 73) ใหค้วามหมายว่า การไกล่เกลีย คือ กระบวนการระงบัขอ้พิพาท 

ทีมีบุคคลทีสามมาช่วยเหลือให้คู่ความเจรจาต่อรองกนัไดส้าํเร็จ โดยเป็นผลิตผลประการหนึงซึง

เกิดขึนจากความล้มเหลวของการเจรจาต่อรอง แต่มิใช่เป็นสิงเข้ามาแทนทีการเจรจาต่อรอง 

กระบวนการดังกล่าวมีประโยชน์ในการช่วยให้คู่ความทังสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายสามารถบรรลุ

ขอ้ตกลงร่วมกนัจากกรณีทีมีการพิพาทกนันนัได ้ผูไ้กล่เกลียจะเป็นคนกระตุน้ให้คู่ความตกลงกนั

ไดง่้ายขึนแต่ไม่มีอาํนาจในการกาํหนดขอ้ตกลงใหแ้ก่คู่ความแต่อยา่งใด  

 

การทีกฎหมายเป็นเอกเทศของตวัเองมีลกัษณะเฉพาะของกฎหมาย แต่กฎหมายมิใช่ สิงที

ดาํรงอยูอ่ยา่งลาํพงั โดยตวัเองหากแต่กฎหมายยงัเป็นความสมัพนัธ์กบัศาสตร์อืนดว้ย เช่น เกียวกบั

ศีลธรรม จารีตประเพณีกฎหมายถือเป็นกฎเกณฑที์เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษยใ์นสังคม

ซึงมี การบังคบัทีเป็นกิจจะลกัษณะ เช่น ในสังคมสมยัก่อนหากมีการฝ่าฝืนประเพณีสาํคญั ก็จะ

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกทีรุนแรงต่อคนในสงัคม ว่าการกระทาํนนัเป็นความชวั ซึงอาจก่อให้เกิดเสนียด

จญัไรแก่สงัคมไดจึ้งมีการลงโทษผูที้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคม เช่น การขบัไล่หรือการบงัคบัตาม

ประเพณี ต่อมาเมือสงัคมเจริญขึนเป็นกฎหมายทีรัฐใชบ้งัคบัเริมมีลกัษณะทีเป็นแบบชดัเจน มีสภาพ

บงัคบัทีชดัเจนแน่นอนแตกต่างจากศีลธรรมหรือศาสนา ซึงผูก้ระทาํความผิดหรือผูเ้สียหายไดรั้บ

ความยติุธรรมมากขึน ซึงไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมจารีตประเพณีหรือกฎหมาย ต่างก็มีขึนเพือความเป็น

ธรรมหรือก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมทังสิน ความยุติธรรมเป็นเสมือนบางสิงบางอย่าง  

ทีสามารถรู้สึกหรือรับรู้ไดโ้ดยสญัชาตญาณ แต่เป็น สิงทียากแก่การอธิบาย (วงศว์ศิษฏ ์วรกิจโสภณ 

ไพศาล, 2552: 14) 

 

ความขัดแยง้อาจเกิดจากความต้องการและความรู้สึกทีแตกต่างกัน ความต้องการใน

ผลประโยชน์ หรือทรัพยากรทีมีค่าอยูอ่ยา่งจาํกดั การแยง่ชิงอาํนาจใหเ้หนือบุคคลอืนการแข่งขนัให้

ไดช้ยัชนะ ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้อาจเกิดขึนระหว่างบุคคล หรือประชาชนโดยทวัไปในสังคม มี

ผลกระทบในการละเมิด การเรียกร้อง หรือการรักษาสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลตามกฎหมายก็ได ้ทงันี 

สาเหตุของความขดัแยง้ไม่จาํเป็นตอ้งมาจากสาเหตุเดียว แต่อาจมีหลายสาเหตุก็ไดเ้ช่นสาเหตุการ

สือสารทีบกพร่อง ซึงโดยธรรมชาติของมนุษยม์กัจะแสดงความตอ้งการของตนเองมากกว่าทีจะ

รับรู้ความต้องการของผูอื้น และชอบพูดมากกว่าฟังจึงทาํให้เกิดปัญหาของการสือสารได้หรือ 

สาเหตุของความขดัแยง้ทีเกิดจากความไม่พอใจ ในการกระทาํของผูอื้น ซึงการอยูร่่วมกนัของมนุษย์

ในสงัคมยอ่มมีการ ติดต่อปฏิสมัพนัธซึ์งกนัและกนัการทาํกิจกรรมร่วมกนัในสงัคมอาจนาํไปสู่การ

กระทบกระทงักนัในทีสุด ผลของความขดัแยง้ทีเกิดขึนในสงัคมอาจมีทงัขอ้ดีและขอ้เสียเช่นทาํให้

ปัญหาทีเกิดขึนไดรั้บการแกไ้ขเยียวยา หรือในทางกลบักนัเมือความขดัแยง้เกิดขึนย่อมทาํให้เกิด
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ช่องว่างระหว่างบุคคลและอาจนาํไปสู่ความรุนแรงได ้ทงันีความขดัแยง้ถือว่าเป็นสิงทีไม่สามารถ

หลีกเลียงไดฉ้ะนนัเมือความขดัแยง้เกิดขึนในสงัคม สิงทีสาํคญัทีสุดคือจะตอ้งหาหนทางทีจะระงบั

ความขดัแยง้ทีเกิดขึนใหย้ติุลง ให้ไดส้าํหรับวิธีในการจดัการความขดัแยง้นันอาจมีหลายวิธีหลาย

รูปแบบ ซึงอาจเริมจากลกัษณะทีไม่เป็นทางการ หรือเป็นกระบวนการทีคู่กรณีเป็นผูต้ดัสินใจเลือก

กระบวนการหรือวิธีการ รวมถึงผลของการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ดว้ย จนกระทงัเป็นการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

ในลกัษณะบงัคบั ซึงวิธีต่าง ๆ  ยอ่มขึนอยูก่บัระดบัความขดัแยง้และสถานการณ์ในขณะนนัเป็นหลกั 

และอาํนาจในการจดัการความขดัแยง้เป็นตน้ ดงันนั เมือเกิดความขดัแยง้ขึนวิธีการในการจดัการกบั

ความขดัแยง้จึงเป็นสิงทีสาํคญั ทีสุด ทีจะนาํไปสู่ความสงบสุขและความเรียบร้อยของสังคม ฉะนัน

วิธีการสาํหรับการจดัการความขดัแยง้ทีปรากฏในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

 

1. การหลีกเลียงหรือการหนีปัญหา (Avoidance) เป็นวิธีการแกไ้ขความขัดแยง้ โดยที

คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่สนใจสิงทีอีกฝ่ายหนึงเรียกร้อง หรือไม่สนใจปัญหาทีเกิดขึน ทงันีอาจเกิด

จากความไม่รู้ว่ามีความขดัแยง้เกิดขึน หรือรู้แต่ไม่สนใจทีจะแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้นัน ๆ หรือ

เห็นว่าความขัดแยง้ทีเกิดขึนไม่เป็นสาระสําคัญ หรือไม่เป็นผูมี้อาํนาจทีจะแก้ไขความขัดแยง้ 

หรือไม่เชือว่าการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้จะนาํไปสู่สิงทีดีขึน หรือทังสองฝ่ายยงัไม่พร้อมทีจะเจรจายุติ

ความขดัแยง้ระหว่างกนั ซึงการจดัการความขดัแยง้ในลกัษณะเช่นนี อาจเป็นไดท้งั ในกรณีทีจะทาํ

ให้ ความขดัแยง้ นันยุติลง หรืออาจทาํให้ความขดัแยง้ นันมีความรุนแรงทีเพิม ขึนก็ไดเ้นืองจาก

ความขดัแยง้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขในเวลาอนัสมควร  

 

2. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นวิธีการแกไ้ขความขดัแยง้โดยทีคู่กรณีทีพิพาทกนั 

สมคัรใจทีจะแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทีเกิดขึนระหว่างกนัใหย้ติุลง ดว้ยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีก

ฝ่ายหนึงทราบถึงความตอ้งการและประโยชน์ของตน แลว้ หากเจรจาต่อรองแลกเปลียนประโยชน์ต่าง ๆ  ซึงกนัและ

กนั และเกิดจากการตกลงใจร่วมกนัในการยติุความขดัแยง้ ซึงเป็นวิธีการทีสะดวก รวดเร็วไม่เป็น

ทางการ แต่การเจรจาต่อรองนนัมกัจะมีปัจจยัต่าง ๆ ทีสาํคญัเกียวขอ้งหลายประการ เช่น 

 

2.1 อารมณ์โกรธทีเกิดจากการโตเ้ถียงกนั จนควบคุมไม่อยู่ และไม่เกิดความเชือถือ

หรือไม่ไวว้างใจต่อกนัความไม่อยากพูด ไม่อยากเห็นหนา้ เป็นตน้ 

 

2.2 ความไม่เขา้ใจ และความไม่สามารถถ่ายทอดอธิบายใหฝ่้ายตรงขา้มเขา้ใจได ้
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2.3 ขอ้พิพาทบางครังอาจประกอบดว้ยปัญหาหลายขอ้ และบางขอ้อาจมีความยุ่งยาก 

เกินกว่าจะทาํความเขา้ใจไดโ้ดยเฉพาะขอ้ปัญหากฎหมายทีตอ้งตีความ 

 

2.4 คู่กรณีแต่ละฝ่ายไม่เข้าใจจุดยืน หรือความต้องการทีแท้จริงของฝ่ายตรงข้าม  

เพราะไม่เปิดใจในการเจรจา 

 

2.5 คู่กรณีแต่ละฝ่ายอาจคาดหวงัจากฝ่ายตรงขา้มมากเกินไปขณะทีอีกฝ่ายหนึงก็แข็ง

กร้าวไม่ยอมยดืหยุน่ให ้

 

2.6 ความลบัทีคู่กรณีแต่ละฝ่ายไม่อยากเปิดเผยใหแ้ก่ฝ่ายตรงขา้มหรือผูไ้กล่เกลียทราบ 

ทาํใหก้ารเจรจาสะดุดหรือหยดุลงไม่กา้วไปขา้งหนา้  

 

3. การไกล่เกลยีข้อพพิาท (Mediation) เป็นวิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ทีมีลกัษณะคลา้ยกบั

การเจรจาต่อรอง แต่มีบุคคลทีสาม ซึงเรียกว่า “ผูไ้กล่เกลีย” เข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุน

กระบวนการเจรจาต่อรองใหด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทงัยงัร่วมกบัคู่กรณีในการแสวงหา

ทางออกทีเหมาะสม จนทาํใหเ้กิดความพอใจแก่ทุกฝ่าย เป็นวิธีการทีสะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นพิธีการ 

เป็นวิธีทีมิได้นําสิงทีเข้ามาแทนทีการเจรจา แต่เป็นวิธีการทีเข้ามาเสริมการเจรจาให้ประสบ

ผลสาํเร็จยงิขึน ทงันีเนืองจากการเจรจาระหว่างคู่กรณีทีดาํเนินกนัเอง อาจมีอุปสรรคต่าง ๆ เขา้มา 

เป็นปัจจยัทีอาจทาํใหค้วามขดัแยง้ไม่สามารถยติุลงได ้

 

4. การเผชิญหน้าและการประท้วงอย่างสันติ (Non-Violence confrontation) เป็นวิธีการ 

ทีแมว้่าจะไม่ไดใ้ชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขความขดัแยง้ แต่เป็นวิธีการทีฝ่ายหนึงปฏิเสธไม่ทาํตาม

หรือไม่ปฏิบัติในกิจกรรมทีควรปฏิบัติ หรือมีหน้าทีจะตอ้ง ปฏิบติัซึงเป็นวิธีการทีไม่ไดเ้ป็นการ

แกไ้ขความขดัแยง้ แต่เป็นวิธีการทีกดดนัให้อีกฝ่ายหนึงยอมปฏิบติัตามในสิงทีตนเองตอ้งการ ซึง

วิธีนีมกัจะใช้แก้ไขความขดัแยง้ในลกัษณะการประท้วงและจะใชไ้ดผ้ลดีเมือฝ่ายทีถูกประท้วง

จะตอ้งพึงพาอาศยัอีกฝ่ายหนึงในความเป็นอยู ่

 

5. การใช้กําลังบังคับ (Forcing) เป็นวิธีการจัดการแก้ไขความขัดแยง้ซึงอีกฝ่ายหนึง 

มีอาํนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึง และไม่สามารถชกัจูงใจใหอี้กฝ่ายทีดอ้ยกว่ายอมจาํนนหรือคลอ้ยตาม

ไดจึ้งใชว้ิธีการบงัคบัเพือยติุความขดัแยง้ทีเกิดขึน ซึงฝ่ายทีใชก้าํลงับงัคบัไดน้นัจะตอ้งมีกาํลงัหรือมี

อาํนาจเพียงพอในการบงัคบั หรือทาํความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึงได ้และตอ้งแสดงให้อีกฝ่ายหนึง
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เห็นว่ามีความสามารถเช่นนันไดแ้ละจะใชอ้าํนาจเช่นนันดว้ย แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนีไม่ใช่เป็น 

วิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ทีปัญหา จะหมดไปเพราะ คู่กรณีทีถูกบงัคบั นันอาจจะมีความรู้สึกทีไม่

พอใจจนอาจนาํไปสู่การแกแ้คน้ไดด้งันนั การจดัการกบัความขดัแยง้ซึงมีบุคคลตงัแต่สองคนขึนไป

ทีพิพาทกนั อาจมีหลายวิธีดว้ยกนัในการยติุความขดัแยง้ทีเกิดขึน แต่ไม่ว่าจะใชว้ิธีการในการจดัการ

ความขดัแยง้แบบใดก็ตามยอ่มส่งผล คือ  

 

ประการแรก มีฝ่ายหนึงแพแ้ละอีกฝ่ายหนึงชนะ (Win-Lose situation) การได้

ประโยชน์หรือการสูญเสียประโยชน์ย่อมเกิดขึน และฝ่ายทีเสียประโยชน์ย่อมเกิดความรู้สึกว่าตน

เสียหายเสีย ประโยชน์ เกิดความไม่พึงพอใจ และความขดัขอ้งใจขึน ซึงการแก้ไขปัญหาความ 

ขดัแยง้เช่นนีไดแ้ก่ การใชก้าํลงับงัคบั การดาํเนินคดีในศาล การอนุญาโตตุลาการ เป็นตน้ 

 

ประการทีสอง แพท้งัคู่ (Lose-Lose situation) เป็นกรณีทีคู่กรณีทงัสองฝ่ายไม่อาจ

บรรลุความตอ้งการของตนเองไดท้งัหมด แต่เป็นการแลกเปลียนผลประโยชน์อยา่งหนึงเพือแลกกบั

ผลประโยชน์อีกอย่างหนึง คลา้ยกบัการยืนหมูยืนแมว ซึงการแกไ้ขความขดัแยง้เช่นนีไดแ้ก่การ

เจรจาต่อรอง เป็นตน้ 

 

ประการทีสาม ชนะทงัคู่ (Win-Win situation) เป็นวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ที

คู่กรณีทงัสองฝ่ายร่วมกนัในการแกไ้ขความขดัแยง้ทีเกิดขึน และแสวงหาทางออกร่วมกนัจนเป็นที

ยอมรับของทุกฝ่าย ซึงการแกไ้ขความขดัแยง้ในลกัษณะนี ไดแ้ก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลียขอ้

พิพาท เป็นตน้  

 

การไกล่เกลียขอ้พิพาทจึงแตกต่างจากการพิจารณาคดีของศาลดงัเช่นปกติอย่างเห็นไดช้ดั  

นนัหมายความว่า การพิจารณาคดีในกรณีปกติศาลจะตอ้งคน้ควา้ หาความจริงทีคู่ความโตแ้ยง้กนั 

ส่วนการไกล่เกลียขอ้พิพาทเป็นสิงทีตอ้งคน้หาความพึงพอใจของคู่กรณีทังสองฝ่าย ดงันัน การ

คน้หาความพึงพอใจของคู่กรณีทุกฝ่ายนับว่า เป็นสิงทียากและเป็นหน้าทีของผูไ้กล่เกลียทีจะตอ้ง

คน้หาความพึงพอใจของคู่กรณีทุกฝ่ายใหไ้ดว้่าอยู ่ณ ตรงจุดใดหากผูไ้กล่เกลียสามารถคน้หาได ้ก็

จะทาํใหป้ระสานประโยชน์ของคู่กรณีได ้โดยนาํหลกัการของการมีส่วนในการมีส่วนได ้และส่วน

เสียมาอยู่ในผลประโยชน์ของทงัสองฝ่ายจนทุกฝ่ายเห็นส่วนตนเองก็ได้รับผลประโยชน์ในการ

ประนีประนอมนนั โดยทีฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่ไดถู้กบงัคบัใหย้อมรับขอ้เสนอหรือขอ้เรียกร้องจากอีก

ฝ่ายหนึงอยูเ่พียงฝ่ายเดียว 
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แนวความคิดของสาํนกักฎหมายธรรมชาติหรือสาํนกันิยม (Natural law school) โดยสาํนัก

นี มีแนวความคิดเกียวกบักฎหมายว่า กฎหมายเป็นเรืองของเหตุผล ซึง ซิเซโร ไดก้ล่าวว่า “กฎหมาย

ทีแทจ้ริง คือเหตุผลทีถูกตอ้ง” คาดว่าเหตุผลนีหมายถึง ระบบทีเป็นระเบียบทีมีอยู่ในอนัหนึงอนั

เดียวกนักบัระบบของจกัรวาลทีเรียกว่า “เหตุผลสากล” ส่วนเหตุผลทีมีอยู่ในจิตใจของมนุษยที์ทาํ

ใหม้นุษยรู้์ความผดิชอบชวัดีก็นบัเป็นประการชินหนึงของเหตุผลสากลทีมนุษยไ์ดรั้บมาเหตุผลทีมี

อยูใ่นจิตใจของมนุษยนี์ มนุษยจึ์งสามารถเขา้ถึงเหตุผลสากลทีมีอยูใ่นจกัรวาลทาํใหเ้ขา้ใจว่า ในโลก

นีมีระบบความเป็นธรรมและความไม่เป็นธรรมอยูใ่นภาวะวิสยั หรือเรียกสัน ๆ ว่า “ระบบธรรมะ” 

ระบบธรรมะนี ดาํรงอยู่ในสากลโลกโดยตลอดมา โดยทีมนุษยมิ์ไดส้ร้างมนัขึนมาและไม่เป็นไป

ตามอาํเภอใจของใคร กฎหมายในระบบธรรมะนี อาจมีความเขม้แข็งสูงจนมนุษยไ์ม่สามารถแกไ้ข

เปลียนแปลงได ้แต่บางส่วนอาจแตกต่างกนัอยูบ่า้งตามสภาพของทอ้งถิน หรือยคุสมยัซึงสาํนักงาน

กฎหมายธรรมชาติมีแนวโน้มคิดว่าโลกนีหรือจักรวาลเป็นสิงทีเป็นระบบระเบียบทางศีลธรรม 

ไม่ใช่สิงทีมีระบบระเบียบทางกายภาพลว้น ๆ ตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเท่านัน 

ระบบระเบียบสากลนีเรียกว่า “กฎหมายธรรมชาติ” (Natural law of nature) และมีอยู่โดยภาวะวิสัย

ของมนัไม่ขึนอยู่กับเจตจาํนง หรืออาํเภอใจของมนุษย์ และสํานักนียืนยนัว่าธรรมชาติมนุษย ์

(Human nature) มีเหตุผลคือการรับรู้ระบบระเบียบทางศีลธรรมหรือความผดิชอบชวัดี ซึงเป็นสิงที

มีอยูโ่ดยธรรมชาติ และมีความเป็นสากล คือเกิดขึนมาเองโดยธรรมชาติไม่อาจเปลียนแปลงได ้โดย

อาํนาจรัฐ ซึงนกัปราชญข์องสาํนกักฎหมายธรรมชาติเห็นว่า สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติเกิดมาจาก

ธรรมชาติโดยตรงเหมือนอยา่งเดียวกบักฎเกณฑแ์สงสวา่ง กฎเกณฑค์วามร้อน ความหนาว เป็นสิงที

มีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ และ กฎหมายธรรมชาติเกิดจากความรู้สึกผิดชอบของมนุษย ์และเชือว่า

กฎเกณฑที์มีอยูใ่นสงัคม รวมทงักฎหมายบา้นเมืองมีบ่อเกิดมาจากเหตุผลของมนุษยแ์ละเป็นส่วน

หนึงของระบบกฎหมายธรรมชาติหรือกฎหมายธรรมชาติโดยยืนยนัว่าความเป็นธรรม ความ

ยุติธรรมและศีลธรรมเป็นสิงทีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบักฎหมายบา้นเมือง และสํานักกฎหมาย

ธรรมชาติยงัมีแนวความคิดเกียวกบัความยติุธรรมต่อไปอีกว่า ความยุติธรรมนัน เป็นเรืองทีมีความ

ละเอียดอ่อน ซึงอาจกล่าวไดว้่าตอ้งมีลกัษณะเทียงตรง สมาํเสมอ และมีความพอดี (ภูริชญา วฒันรุ่ง, 

2548: 31-35)  

 

ความยติุธรรมเป็นคุณธรรมอยา่งหนึงทีมิไดป้รากฏขึนเองโดยธรรมชาติ แต่เป็นคุณธรรมที

เกิดขึนจากการคิดสร้างสรรคข์องมนุษยเ์อง และเพลโต (Plato) ไดก้ล่าวว่า ความยุติธรรม หมายถึง

การทาํกรรมดีหรือการทาํสิงทีถูกตอ้งเป็นธรรม และ อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่าความยุติธรรม

คือ คุณธรรมทางสงัคมประการหนึงซึงเกียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และคุณธรรมเรือง
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ยติุธรรมจะใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อเมือมนุษยไ์ดป้ลดปล่อยตวัเขาเองออกจากแรงผลกัดนัของ

ความเห็นแก่ตวัอยา่งยงิ (มานิตย ์จุมปา, 2548: 136-138) 

 

หลกัแนวคดิการไกล่เกลยีข้อพพิาทคดีครอบครัว 

 

การไกล่เกลียขอ้พิพาทในคดีครอบครัว เป็นกระบวนการทีใหบุ้คคลทีสามเขา้มาทาํหนา้ทีเป็น

คนกลางในการช่วย คู่ขดัแยง้หรือคู่ความแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้กนั ขอ้ยติุทีคู่ความสามารถตกลงกนั

ไดน้นั จาํเป็นตอ้งเกิดขึนจากความยินยอมพร้อมใจตกลงร่วมกนัทงัสองฝ่ายซึงส่งผลให้คู่ความยงัคง

รักษาสถานภาพความสมัพนัธต่์อกนัไวไ้ดต่้อไป (Haynes, 1994: 1-6 อา้งใน ฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ 

อยธุยา, 2554: 31-39) 

 

นอกจากนี กระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาท ยงัสามารถทาํให้คู่กรณีพึงพอใจ คู่กรณีที

เกียวขอ้งจึงมีทางออกหรือขอ้ตกลงร่วมกนัทีทุกฝ่ายสามารถยอมรับได ้ดว้ยเหตุนีการไกล่เกลียขอ้

พิพาทจึงเป็นกระบวนการทีมีความสําคัญอย่างมากในคดีครอบครัว กล่าวอีกนัยหนึงก็คือ 

กระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทเป็นกระบวนการทีช่วยในการจดัการใหคู่้พิพาทสามารถหนัหนา้เขา้

หากนั ส่วนผูไ้กล่เกลียทาํหนา้ทีเสมือนหนึงเป็นผูจ้ดัการในการเจรจาซึงทาํหนา้ทีในการจดัใหมี้การ

พูดคุยเกียวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทีต้องได้รับการแก้ไข หากมีการเชือมโยงหรือจัดการ

กระบวนการทีดีก็จะทาํให้คู่พิพาทสามารถบรรลุถึงขอ้ตกลงในการแกไ้ขปัญหาทีเหมาะสมได้ดี

ยงิขึนขนัตอนในการไกล่เกลียคดีครอบครัว มีขนัตอนทีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  

 

การไกล่เกลียขอ้พิพาทนัน ยงัไม่มีการให้นิยามความหมายไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง จึงมี

ผูใ้หค้วามหมายของการไกล่เกลียขอ้พิพาทไวห้ลายท่าน แต่ทงันี ผูว้ิจยัจะขอยกเพียงบางตวัอย่าง

เท่านนั ส่วนลกัษณะของการไกล่เกลียขอ้พิพาท ก็จะมีทงัก่อนเสนอคดีต่อศาล และภายหลงัเสนอ

คดีต่อศาลด้วยลักษณะวิธีการ ผลทีจะได้จากการไกล่เกลียจึงมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ก็มี

วตัถุประสงคเ์พือระงบัขอ้พิพาททีเกิดขึนใหย้ติุลงเช่นเดียวกนั  
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ความหมายของการไกล่เกลยีข้อพพิาทจากนักวชิาการไทย และต่างประเทศ 

 

นกัวิชาการของไทย คาํว่า “การไกล่เกลียขอ้พิพาท ” ซึงมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงันี 

 

ภานุ รังสีสหสั ไดใ้หค้วามหมายวา่ การไกล่เกลียคือผลิตผลประการหนึงทีเขา้มาแทนทีการ

เจรจาต่อรอง โดยเป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาททีมีบุคคลทีสามเขา้มาช่วยเหลือกระตุน้เตือนให้

คู่ความเจรจาตกลงกันได้ง่ายยิงขึน แต่ไม่มีอาํนาจในการกาํหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความ แต่ทัง 

วิธีการดงักล่าวมิใช่เป็นการเจรจาต่อรอง (สาํนกังานส่งเสริมตุลาการกระทรวงยติุธรรม, 2548: 141)  

 

โชติช่วง ทพัวงศ ์ไดใ้หค้วามหมายว่า การไกล่เกลียคือกระบวนการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท 

โดยมีบุคคลทีสามทีมีความเป็นกลางเขา้ช่วยเหลือแนะนาํในการเจรจาต่อรองระหว่างคู่กรณีเพือ

ระงบัขอ้พิพาท (สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม, 2547: 6) 

 

ปรัชญา  อยูป่ระเสริฐ ไดใ้หค้วามหมายว่า การไกล่เกลียหรือการประนีประนอมขอ้พิพาท 

คือ การตกลงยนิยอมใหบุ้คคลทีสามซึงเป็นคนกลางทีมีความอิสระ แต่ไม่มีอาํนาจชีขาดขอ้พิพาท

ทาํการช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลียขอ้พิพาทใหท้งัสองฝ่ายลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่กนัและกนั 

จนกระทงัสามารถตกลงกนัได ้โดยทาํสญัญาประนีประนอมยอมความเพือระงบัขอ้พิพาททีมีต่อกนั

ต่อไป (สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม, 2547: 6) 

 

เกษม คมสตัยธ์รรม การประนอมขอ้พิพาท หมายถึงการทีคู่กรณีทงัสองฝ่ายระงบัขอ้พิพาท

อนัใดอนัหนึงซึงมีอยูห่รือจะมีขึนใหเ้สร็จไปดว้ยต่างยอมผอ่นผนัใหแ้ก่กนัและกนั หรือการทีบุคคล

หรือองคก์รตวัแทนเขา้ไปเกียวขอ้ง เขา้ไปแทรกแซงหรือเขา้ไปอยูก่ลางระหว่างบุคคลสองคนหรือ

สองฝ่ายเพือขจดัขอ้ขดัแยง้หรือสร้างความปรองดอง ทงันี โดยไม่มีการใชอ้าํนาจบงัคบัไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม (สาํนกังานศาลยติุธรรม, 2552: 47) 

 

นักวิชาการของต่างประเทศ การไกล่เกลีย หรือภาษาองักฤษ เรียกว่า Mediation เป็น 

กระบวนการหนึงทีใชใ้นการแกปั้ญหาความขดัแยง้หรือระงบัขอ้พิพาท ซึงมีความหมาย ดงันี 

 

พจนานุกรม ของ Black law ใหค้วามหมาย Mediation ว่าคือการแทรกแซงหรือ สอดแทรก

ของบุคคลทีสาม เพืออยูร่ะหว่างกลางบุคคลสองฝ่ายทีมีขอ้พิพาท เพือจูงใจให้บุคคลทีมีขอ้พิพาท 
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ปรับเปลียนหรือตกลงในปัญหาขอ้พิพาทโดยการกระทาํทีเป็นกลางหรือบุคคลทีเป็นกลาง (บุญตา 

ส. ผาบมีชยั, 2547: 15 อา้งใน ปัทมา เผา่สงัขท์อง, 2544: 46) 

 

Christopher ใหค้วามหมายว่า การไกล่เกลีย หมายถึง การแทรกแซงของบุคคลทีสามทีเป็น

ผูไ้กล่เกลียทีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นกลางในการเจรจา หรือแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยผูไ้กล่เกลีย

ไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ แต่จะเป็นผูช่้วยเหลือคู่กรณีดว้ยความสมคัรใจและสามารถตกลงกนัใน

ปัญหาความขดัแยง้ร่วมกนัได ้(บุญตา ส.ผาบมีชยั, 2547: 15) 

 

ผ่องเพ็ญ อาชาเทวญั (2556: 38-70) ไดศึ้กษา กระบวนการไกล่เกลียประนีประนอมขอ้

พิพาทคดีครอบครัว กรณีศึกษาคดีใน ศาลเยาวชนและครอบครัว จากการศึกษาพบว่า กระบวนการ

ไกล่เกลียขอ้พิพาทคดีครอบครัวนนัเป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยมีบุคคลทีมีองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้งกบั

การจดัการความขดัแยง้ เป็นผูที้สามารถทาํใหคู่้พิพาทไดม้องเห็นปัญหาและความตอ้งการทีแทจ้ริง

ของตนเองนําไปสู่การยุติปัญหาความขดัแยง้ การพฒันาการไกล่เกลียข้อพิพาทคดีครอบครัว 

จาํเป็นตอ้งใชผู้ที้มีประสบการณ์การจดัการความขดัแยง้ผนวกกบัการนาํชุดเครืองมือจดัการความ

ขดัแยง้ของ แกรี ที. เฟอร์ลอง (Gary T.Furlong) และเทคนิค แนวคิดดา้นการสือสาร และจิตวิทยา

การไกล่เกลีย นาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในแต่ละกรณีศึกษาและผูไ้กล่เกลียประนีประนอมคดี

ครอบครัวควรไดรั้บการอบรมทงัทางภาคทฤษฎีและปฏิบติัดา้นการจดัการความขดัแยง้แบบบูรณา

การ เพือก่อให้เกิดความชาํนาญจนสามารถออกแบบการจดัการความขดัแยง้ในคดีครอบครัวได้

อย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่พิพาท อนัจะส่งผลให้ข้อพิพาทคดีครอบครัวขึนสู่

กระบวนการยติุธรรมลดนอ้ยลง 

 

อคัรศกัย ์จิตธรรมมา (2551) ไดศึ้กษา “การพฒันาระบบไกล่เกลียขอ้พิพาทในศาลยุติธรรม

ของไทย” จากการศึกษา พบว่า การพฒันาระบบไกล่เกลียข้อพิพาทในศาลยุติธรรมให้มี

ประสิทธิภาพจาํเป็นจะตอ้งพฒันาองค์ประกอบทีสาํคญั คือ การสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐบาล

อยา่งเพียงพอ การกาํหนดหลกัเกณฑที์ชดัเจนไม่คลุมเครือ การพฒันาบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัระบบ

ไกล่เกลียขอ้พิพาทโดยการฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมและการเสริมสร้างทศันคติทีดี

ต่อระบบไกล่เกลียขอ้พิพาท 

 

กมลวรรณ ตนัเรืองศรี (2553) ไดศึ้กษา “ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในการไกล่เกลียขอ้

พิพาทในชนัศาล ศึกษาเฉพาะกรณีศาลอาญา ศาลแพ่ง และศาลแขวงพระนครเหนือ”พบว่า การเพิม

ประสิทธิภาพเพือใหผู้รั้บบริการในการไกล่เกลียเกิดความพึงพอใจในการเขา้รับบริการในการไกล่
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เกลียขอ้พิพาทเพือใหมี้การไกล่เกลียขอ้พิพาทในชนัศาลมากขึนควรมีการทาํเอกสารให้ความรู้หรือ

ขนัตอนของกระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาท เพือให้ประชาชนทีเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลียข้อ

พิพาทไดท้ราบถึงกระบวนการ ขนัตอน ประโยชน์ และการปฏิบติัตนเมือเขา้สู่กระบวนการไกล่

เกลียขอ้พิพาท ส่วนดา้นการปฏิบติังานของบุคลากรควรพฒันาและจดัใหมี้การอบรมความรู้เกียวกบั

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการไกล่เกลียให้แก่บุคลากร ควรให้การสนับสนุนเพิมงบประมาณเพือให้

ศาลต่างจดัสถานทีไกล่เกลีย ใหมี้บรรยากาศทีเหมาะสมโดยแบ่งเป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากห้อง

พิจารณาคดี เพิมการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์

ของการไกล่เกลียขอ้พิพาท และควรสนบัสนุนนโยบายในศาลทวัประเทศ นาํระบบไกล่เกลียมาใช้

ระงบัขอ้พิพาทของคู่ความ เพือเป็นการช่วยลดปัญหาของคดีลน้ศาล 

 

พสิลกัษมิ ทองเจริญ (2550: 91-94) ไดศึ้กษา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของผู ้

ไกล่เกลียขอ้พิพาท จากการศึกษาพบว่า ปัญหาดา้นกระบวนการ และวิธีการไกล่เกลียเป็นปัญหาที

อยู่ในระดบัมาก กล่าวคือ หากไม่มีกระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทในศาลและนอกศาลก็จะไม่

ก่อใหเ้กิดความเป็นกนัเอง ความสะดวก ความรวดเร็ว และการไกล่เกลียทาํใหคู่้ความประหยดัเวลา 

รองลงมาคือ ปัญหาดา้นสถานที พบว่า การสร้างบรรยากาศการไกล่เกลีย และสร้างสัมพนัธภาพ

ระหว่างคู่ความ โดยผูไ้กล่เกลียจะตอ้งสร้างบรรยากาศของการไกล่เกลียใหแ้ตกต่างจากการพิจารณา

คดี ดว้ยการทาํใหรู้ปแบบของการเจรจาตกลงเป็นไปในแนวทางของการเจรจาหารือเพือหาทางยุติ

ขอ้พิพาท และสถานทีไกล่เกลียควรจดัเป็นสัดส่วน ไม่ตงัอยู่ในจุดทีคนพลุกพล่านซึงจะส่งผลให้

เป็นการสร้างความคุน้เคย ลดความตึงเครียด สร้างสมัพนัธภาพระหว่างคู่ความดา้นจาํนวนคดี พบวา่ 

มีจาํนวนคดีเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลียมากขึนจนทาํให้จาํนวนเจา้หน้าทีทีดูแลไม่เพียงพอ ดา้น

ความเหมาะสมของผูไ้กล่เกลีย พบว่า ผูไ้กล่เกลียควรเป็นผูที้มีความชาํนาญในการไกล่เกลีย จาก

การทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปไดว้า การไกลเกลียประนีประนอมเป็นกระบวนการทีส่งเสริม

ช่วยเหลือคูกรณี ดว้ยบุคคลทีสามทีเป็นกลางเรียกว่า “ผูไ้กล่เกลีย ” ซึงจะใชก้ระบวนการ เทคนิค 

และความรู้ ความชาํนาญต่าง ๆ ในการช่วยให้คู่กรณีเจรจาตกลงกนัเพือให้ขอ้พิพาทระงบัไปดว้ย

ความสมคัรใจของทงัสองฝ่าย 
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ลกัษณะการไกล่เกลยีข้อพพิาทก่อนคดีมาสู่ศาล และยืนฟ้องต่อศาล 

 

การไกล่เกลียข้อพิพาทไม่ว่าจะดาํเนินโดยองค์กรศาลหรือองค์กรอืนทีมีอาํนาจหน้าที

เกียวกบักระบวนการยติุธรรมการไกล่เกลียขอ้พิพาท จึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี 

 

1.  การไกล่เกลยีข้อพพิาทนอกศาลหรือการระงับข้อพพิาททางเลือก 

 

การไกล่เกลียข้อพิพาทนอกศาลหรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative 

Disputeresolution-ADR) คือ การระงบัขอ้พิพาทโดยไม่ตอ้งใชว้ิธีการฟ้องคดีต่อศาล สาํหรับการ

ไกล่เกลียขอ้พิพาทก่อนการฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อศาลนันเมือมีขอ้พิพาทในสังคมเกิดขึน ผูที้ไดรั้บ

ความเสียหายก็นาํข้อพิพาทขอ้เรียกร้องมาแจง้ความประสงค์ต่อส่วนไกล่เกลียและประนอมข้อ

พิพาท เพือขอให้ข้อพิพาทนันไดด้าํเนินการระงบั หรือยุติขอ้พิพาททีเกิดขึนให้โดยไม่ตอ้งมีการ

ฟ้องร้องคดีต่อศาล โดยกระบวนการยติุธรรมทางเลือกนอกศาลแบ่งได ้4 วิธีไดแ้ก่  

 

1.1 การเจรจา (Negotiation) คือ ค ําว่า “เจรจาต่อรอง” มาจากคําว่า “เจรจา” กับ 

“ต่อรอง” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า “เจรจา” หมายถึง 

พูด พูดจา พูดจากนัเป็นทางการ ส่วนคาํว่า “ต่อรอง” หมายถึง ขอลดใหน้อ้ยลง คาํว่าเจรจาต่อรองนี 

ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Negotiate” หมายถึง Try to reach agreement by discussion จากรากศพัท์

ดงักล่าวจึงอาจสรุปไดว้่า การเจรจาต่อรอง หมายถึง “การแสวงหาขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างคู่กรณี

ตงัแต่สองฝ่ายขึนไป โดยอาศยักระบวนการสนัติวิธี” (อรัชมน พิเชฐวรกุล, 2562) 

 

1.2 การไกล่เกลีย (Mediation) เป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยบุคคลทีสาม โดยให้ความ

ช่วยเหลือนอ้ยกว่าการประนอมขอ้พิพาท กล่าวคือ การไกล่เกลียขอ้พิพาทบุคคลทีสามเพียงแค่ชกัจูง

ใหคู่้พิพาทเจรจาตกลงกนั โดยไม่เสนอความคิดเห็นของตน แต่ในการประนอมขอ้พิพาทนนั บุคคล

ทีสามไดเ้สนอแนะแนวทางออกใหแ้ก่คู่กรณีพิพาทดว้ย ซึงเป็นการแนะนาํลกัษณะทีเป็นคู่พิพาทไม่

ถูกผกูมดัใหต้อ้งปฏิบติัตาม (พิชยัศกัดิ  หรยางกูร, 2540: 10) 

 

1.3 การประนีประนอมขอ้พิพาท (Conciliation) เป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาทรูปแบบหนึง 

ซึงมีบุคคลทีสามมีบทบาทในการชกัจูงให้คู่พิพาทเจรจากนัเพือระงับขอ้พาท และบุคคลทีสามทาํ

ความเห็นของตนเสนอให้คู่พิพาทพิจารณาเพือปฏิบติัตาม หากคู่พิพาทเห็นพอ้งตอ้งกนั ก็จะนาํมาสู่
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การทาํสญัญาประนีประนอมตามความเห็นของบุคคลทีสาม ซึงไดรั้บเลือกใหม้าทาํหนา้ทีนี เพราะเป็น

บุคคลทีคู่พิพาทยอมรับนบัถือในเรืองคุณธรรมและความสามารถ (พิชยัศกัดิ  หรยางกูร, 2540: 11) 

 

1.4 การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

2542 ไดนิ้ยามไวว้่า “บุคคลทีคู่กรณีพร้อมใจกนัตงัขึนเพือใหช้าํระตดัสินในขอ้พิพาท” ซึงการระงบั

ขอ้พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการตกลงเพือยุติขอ้พิพาทโดยการตดัสินใจของคนกลาง ซึง

จะตอ้งไม่ใช่เป็นฝ่ายในขอ้พิพาทคือเป็นบุคคลภายนอกจะมีจาํนวนหนึงคนหรือหลายคนก็ได ้โดย

ไดรั้บเลือกจากผูเ้ป็นคู่ความในขอ้พิพาทหรือไดรั้บแต่งตงัตามวิธีการทีผูเ้ป็นคู่ความในขอ้พิพาทได้

ตกลงไวห้รือตามทีกฎหมายกาํหนดใหท้าํการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทเรืองใด ๆ โดยเฉพาะคาํชีขาด

ของอนุญาโตตุลาการนนั โดยทวัไปแลว้ จะถือว่าถึงทีสุดหมายความว่ามีผลเป็นการยติุขอ้พิพาท ทงั

ปัญหาขอ้เท็จจริงและกฎหมายและคู่กรณีจะตอ้งผูกพนัตามคาํชีขาดนันเมือคู่กรณีเป็นผูแ้พค้ดีไม่

ปฏิบติัตามคาํชีขาดอีกฝ่ายหนึงก็สามารถอาศยัองค์กรของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิงคือศาลให้ทาํการ

ระงบัตามทีไดชี้ขาดนนัได ้(อรัชมน  พิเชฐวรกุล, 2562) 

 

2.  การไกล่เกลยีข้อพพิาทในศาล 

 

การไกล่เกลียขอ้พิพาทในศาล คือ การไกล่เกลียขอ้พิพาทหรือคดีทีเกิดขึนอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาล นบัจากศาลมีคาํสงัประทบัรับฟ้องไวพิ้จารณาไปจนถึงเมือศาลมีคาํพิพากษา

หรือเป็นกรณีการไกล่เกลียคดีทีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือฎีกา ซึงเป็นช่วงก่อนที

ศาลจะมีคาํพิพากษา โดยศาลเป็นผูด้าํเนินการไกล่เกลียให้ และศาลจะสอบถามความประสงค์ของ

คู่ความในการทีจะใหมี้การไกล่เกลียหรือคู่ความแจง้ความประสงคต่์อศาล เพือขอใหมี้การไกล่เกลีย

ขอ้พิพาท 

 

ความสําคญัของการไกล่เกลยีก่อนฟ้อง 

 

การไกล่เกลียก่อนฟ้องศาลหลกัสาํคญั เพือให้คู่กรณีไดมี้โอกาสในการร่วมกนัทีจะสร้าง

ทางเลือกร่วมกนั และร่วมในกระบวนการตดัสินใจการทีคู่กรณีสมคัรใจเขา้มาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาก็

อาจจะทาํใหห้าทางออกทีดีกว่าร่วมกนัดีกว่าใชว้ธีิอืน ๆ คู่กรณีสามารถจะบอกถึงประเด็นปัญหาทีมี

ความสาํคญัและสามารถทีจะอธิบายผลประโยชน์ทีอยู่เบืองหลงั จุดยืนโอกาสทีจะช่วยกนัสร้าง

ทางเลือกทีสร้างสรรคที์อาจจะเป็นไปไดห้ลาย ๆ อยา่ง (ฐิติมา  บุญประเสริฐ, 2561: 44) ดงันัน การ

ไกล่เกลียขอ้พิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาลจึงมีวตัถุประสงค ์ดงันี 
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1.  เพือเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย 

 

เมือพิจารณาเทียบการดาํเนินคดีโดยวิธีการฟ้องร้องกบัการไกล่เกลียขอ้พิพาทก่อนฟ้อง

คดีต่อศาลแลว้การดาํเนินคดีโดยการฟ้องร้องนนัจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาลตามจาํนวนทุนทรัพย์

ทีเรียกร้องกนัซึงบางกรณีหากแพค้ดีแลว้ ก็จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่ความของอีกฝ่ายหนึง

ดว้ยส่วนการไกล่เกลียขอ้พิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาลนนัคู่กรณีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ในการ

ระงบัขอ้พิพาททงัสิน 

 

2.  เพือเป็นการประหยดัเวลาในการยุตข้ิอพพิาท  

 

การไกล่เกลียขอ้พิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาลนนั นบัตงัแต่ผูเ้สียหายยนืขอ้เรียกร้องต่อ

ศาลเพือให้ยุติขอ้พิพาท การไกล่เกลียจะเกิดขึนและยุติลงไดโ้ดยใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่

ในทางตรงกนัขา้มหากใชว้ิธีการระงบัขอ้พิพาทโดยการฟ้องร้องคดีแลว้ ระยะเวลา 3 เดือนนับแต่

วนัฟ้องก็อยู่เพียงในขนัตอนช่วงทีส่งหมายให้แก่จาํเลยจะตอ้งยืนคาํให้การ หรืออยู่ในช่วงทีศาล

กาํหนดวนันดัทีจะตอ้งชีสองสถานหรือนดัสืบพยานโจทก ์ซึงบางคดีหากมีการสืบพยานหลายปาก

ประกอบกบัถา้คดีมีความสลบัซบัซอ้น กว่าศาลชนัตน้จะมีคาํพิพากษาก็อาจใชเ้วลาไม่ตาํกว่าหนึงปี

และหากคดีดงักล่าวมีการอุทธรณ์หรือฎีกา คดีก็คา้งพิจารณาจะใชเ้วลาพิจารณาอยู่ในศาลไม่น้อย

กว่า 3 ปี ทงันีเนืองจากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีค้างพิจารณาอยู่แลว้ ฉะนันคดีทีขึนไปสู่ศาล 

อุทธรณ์หรือศาลฎีกาจึงตอ้งเขา้คิวลาํดบัการพิจารณา ซึงเป็นความแตกต่างทีปรากฏชดัเจน 

 

3.  การยุตข้ิอพพิาท 

 

คู่กรณีสามารถยติุขอ้พิพาทไดด้ว้ยตนเอง กล่าวคือคู่กรณีสามารถตกลงกนัเองได ้เมือเห็น

ว่าขอ้เสนอของอีกฝ่ายหนึงทาํใหต้นเองพึงพอใจ และสามารถตกลงกนัได ้เท่าทีไม่ขดัต่อกฎหมายแต่

ในกรณีทีมีบุคคลทีสามเขา้มาชีขาดขอ้พิพาทแทนไม่ว่าดว้ยการฟ้องคดีต่อศาลหรือมอบขอ้พิพาทให้

อนุญาโตตุลาการชีขาด เมือขอ้พิพาทถูกชีขาดโดยบุคคลทีสามอาจสร้างความไม่พอใจแก่ฝ่ายใดฝ่าย

หนึงทีไม่สมปรารถนาหรือไม่เห็นพอ้งดว้ยในคาํชีขาดไดเ้นืองจากไม่ตรงกบัความตอ้งการทีแทจ้ริง

ของคู่ความทุกฝ่ายตลอดจนคาํชีขาดทีจะเกิดขึนเป็นสิงทีไม่มีความแน่นอนว่าตนเองจะชนะหรือไม่ 

ได้รับประโยชน์มากเพียงใด แต่การไกล่เกลียข้อพิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาลนัน คู่กรณีทุกฝ่าย

สามารถกาํหนดคาํชีขาดทีจะเกิดขึนไดว้่าตอ้งการสิงใดอยา่งไรเท่าไหร่ ซึงผลของการยติุขอ้พิพาทไม่มี

ฝ่ายใดแพ ้แต่ถือว่าทุกฝ่ายต่างมีชยัชนะดุจเดียวกนัหมด (Win-Winsituation) 
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4.  ความเสียหายได้รับการเยยีวยาอย่างเร็วขึน 

 

การไกล่เกลียขอ้พิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาลนัน ใชร้ะยะเวลาในการไกล่เกลียน้อย

ขนัตอนไม่สลบัซบัซอ้น เมือขอ้พิพาททีเกิดขึนไดรั้บการยติุลงไดด้ว้ยความรวดเร็ว ความเสียหายที

ผูเ้สียหายไดรั้บยอ่มไดรั้บการเยยีวยาดว้ยความรวดเร็ว ความสงบสุขในชุมชนย่อมเกิดขึนเนืองจาก

คู่กรณีไดเ้จรจากนัในระดบัหนึงแลว้ความตึงเครียดระหว่างกนัย่อมลด ตลอดจนก่อให้เกิดความเห็นอก

เห็นใจซึงกนัและกนัดว้ย 

 

5.  เพือเป็นการลดปริมาณคดีทีจะขึนสู่ศาล 

 

ขอ้พิพาททีคู่กรณีตกลงกนัไดก้็ทาํใหข้อ้พิพาทไม่ตอ้งเขา้สู่การพิจารณาคดีของศาล หาก

ว่าคู่กรณีแต่ละฝ่ายต่างปฏิบติัตามขอ้ตกลง ซึงจะทาํใหข้อ้พิพาททีจะสู่ศาลมีเพียงขอ้พิพาททีจะเขา้สู่

ศาลมีเพียงขอ้พิพาททีไม่สามารถตกลงกนัได ้หรือขอ้พิพาททีตกลงกนัไดแ้ต่คู่กรณีไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงเท่านนั ดงันนัเห็นไดว้่า คดีทีจะเขา้สู่การพิจารณาของศาลจะลดลงเพราะถูกกลนักรองไป

ดว้ยการไกล่เกลียขอ้พิพาทก่อนฟ้องคดีต่อศาลไปชนัหนึงแลว้นนัเอง 

 

6.  การเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 

 

ความยุติธรรมทีแท้จริงนันต้องเป็นความยุติธรรมทีสามารถแสวงหาและเข้าถึงได้

โดยง่ายปราศจากอุปสรรค และขนัตอนต่าง ๆ ซึงทงันีการยติุขอ้พิพาทโดยการฟ้องคดีนนัไม่อาจถือ

เป็นการระงบัขอ้พิพาททีดีทีสุด เนืองจากเมือมีการฟ้องคดีต่อศาลแลว้ ทาํให้คู่กรณีทงัสองฝ่ายเพิม

ภาระค่าใช่จ่ายทางฝ่ายผูฟ้้องคดีตอ้งเสียค่าขึนศาล และจ่ายค่าจา้งทนายความ ส่วนฝ่ายผูถู้กฟ้องตอ้ง

เสียค่าจา้งทนายความแกต่้างเสียเวลาประกอบอาชีพการงาน ทาํใหคู่้กรณี แต่ละฝ่ายเกิดความรู้สึกที

ไม่ดีต่อกนั อีกทงัต่างเผชิญหน้ากนัในศาลย่อมก่อความขดัแยง้กนัมากขึน หากขอ้พิพาททีเกิดขึน

ระหว่างญาติพีน้อง ย่อมทาํให้เกิดความแตกแยกการทะเลาะกันในระหว่างพีน้อง ซึงข้อพิพาท

เหล่านีมกัเป็นเรืองทรัพยม์รดก หรือการยกัยอกทรัพยด์งันนั เมือขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของศาล

การดาํรงตนอยูใ่นสงัคมของคู่กรณีทงัสองฝ่าย ก็ดาํรงตนอยูอ่ยา่งมองหนา้กนัไม่ติด ไม่พูดจาต่อกนั

ขาดจากการเป็นพีนอ้งตดัพีตดันอ้งกนัก็มี 

ประโยชน์การไกล่เกลยีข้อพพิาทก่อนการเสนอคดีต่อศาล 
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การไกล่เกลียขอ้พิพาทก่อนการฟ้องคดีครอบครัวต่อศาลนันนอกจากมีประโยชน์ในการ

จดัการความขดัแยง้ในครอบครัวเบืองตน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเป็นการประหยดัเวลาและ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี ทาํใหข้อ้พิพาททีเกิดขึนสามารถยุติลงไดโ้ดยไม่จาํตอ้งฟ้องร้องเป็นคดี

ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ขอ้พิพาททีเกิดขึนสามารถยุติลงไดด้ว้ยความสะดวก รวดเร็ว สร้าง

ความพึงพอใจให้แก่คู่กรณีทุกฝ่ายดว้ยเหตุทีคู่กรณีสามารถยุติข้อพิพาทกนัเอง ความเสียหายที

เกิดขึนไดรั้บการเยยีวยาอยา่งรวดเร็วกวา่การดาํเนินคดีโดยการฟ้องร้องคดีต่อศาล มีความเป็นธรรม

ในสงัคมเกิดขึนโดยปราศจากขนัตอนทีเป็นอุปสรรคในการทีจะเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม สร้าง

สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัวให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างปกติสุข ทีสาํคญับุคคลใคร

อบครัวยงัคงรักษาชือเสียงไวไ้ด ้เนืองจากหากคดีขึนสู่ศาลแลว้แลว้ อาจทาํให้เสียชือเสียงในดา้น

ต่างๆ  

 

ศูนยป์ระนีประนอมคดีครอบครัวประจาศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัลพบุรี (ม.ป.ป.: 2) 

ประโยชน์ของการไกล่เกลียคดีครอบครัวมีประโยชน์อย่างมากต่อคู่พิพาทและผูเ้กียวขอ้ง ในเรือง

ของประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย โดยคดีจะยติุดว้ยความรวดเร็ว และไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ในการไกล่

เกลีย โดยคู่ความจะยงัคงความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัต่อไปได ้สามีภริยาอาจปรับความเขา้ใจกลบัคืนดี

และสามารถอยูร่่วมกนัต่อไปได ้หรือ หากไม่อาจกลบัคืนดีอยูร่่วมกนัได ้ก็สามารถแยกทางกนัโดย

สนัติ ทีสาํคญัคู่ความทุกฝ่ายพึงพอใจในขอ้ยติุของคดี เนืองจากเป็นขอ้ยติุทีไดม้าจากความสมคัรใจ

หรือการเจรจาร่วมกนั เช่น การตกลงในการเลียงดูบุตร การใชอ้าํนาจการปกครองบุตร การไดพ้บ

บุตร การจ่ายค่าอุปการะเลียงดูทีเหมาะสม การแบ่งสินสมรสทีเป็นธรรม หรือการจ่ายค่าทดแทน

หรือค่าใชจ่้ายจาเป็นในการเลียงชีพทีพึงพอใจทงัสองฝ่าย เป็นตน้ 

 

สาํหรับประโยชน์ของการไกล่เกลียประนีประนอมในคดีครอบครัวซึงมีมากมาย เริมตงัแต่

ประโยชน์ทางดา้นจิตใจและความรู้สึก ความเป็นธรรมกระบวนการเป็นความลบั การรักษาและ

เยียวยาความสัมพนัธ์ระหว่างคู่พิพาทและสิงทีสําคัญทีสุดคือสิงทีดีทีสุดสาํหรับบุตร สิงต่าง ๆ 

เหล่านีอาจไม่สามารถเกิดขึนไดห้ากมีการดาํเนินคดีในศาลทีตอ้งมีการตดัสินแพ-้ชนะ โดยคู่พิพาท

ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินขอ้พิพาท ซึงในสถานการณ์ทีเลวร้ายอาจเป็นกรณีทีคู่พิพาทต่าง

พยายามทาํทุกวิถีทางเพือให้ชนะคดี กระบวนการพิจารณาทีตอ้งมีการซกัถาม หรือถามคา้นเพือ

ทาํลายนาํหนกัพยานอีกฝ่าย ส่งผลกระทบไปถึงบุตรอย่างหลีกเลียงไม่ได ้ถา้ลองตระหนักในคาํว่า 

“มีกระบวนการไกล่เกลียประนีประนอมในคดีครอบครัว” ระดบัความ รุนแรงทางอารมณ์ของ

คู่พิพาทก็ค่อยบรรเทาลงหรือไม่นนั ผูว้ิจยัคาดว่าหลายท่านคงคิดว่าเป็นเรืองจริง เพราะประโยชน์ที

ไดรั้บในขอ้นีเป็นเรืองของความรู้สึกซึงมีทีมาจากแนวความคิดทีว่า “ปัญหา ทุกอยา่งยอ่มมีทางแก”้ 
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ถือเป็นความคิดในดา้นบวก ทีเราเรียกกนัว่า “Positive Thinking” นอกจากนีการรับรู้ว่าจะมีคนกลาง

ทีไม่มีส่วนได้เสีย มีความเป็นกลาง มีความยุติธรรม ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในทางใด ๆ และเป็น 

ทียอมรับ และคอยใหก้าร ช่วยเหลือ สนบัสนุนใหคู่้สมรสไดเ้จรจา เพือหาทางออกร่วมกนัในปัญหา

ทีเกิดขึน หรือทีจะเกิดขึนในอนาคต ถา้เป็นเรืองคดีครอบครัวนัน เช่น การใชอ้าํนาจปกครองบุตร 

การตกลงกนั เรืองการดูแลบุตร หรือแมแ้ต่ปัญหาเรือง ค่าอุปการะเลียงดูบุตร รวมถึง การทีคู่พิพาท

แต่ละฝ่ายต่างมีทนายความคอยให้คาํปรึกษาในขอ้กฎหมาย จะช่วยทาํให้เรืองนัน ๆ ตกลงกนัได้

หรือไม่ ก็ขึนอยูก่บัคดีหรือเรืองนนั ๆ 

 

กระบวนการพจิารณาคดีครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย 

 

การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวเป็นเรืองทีละเอียดอ่อน โดยเฉพาะคดีไหนทีมีการนาํคดี

เขา้มาสู่ระบบการฟ้องร้องต่อศาลแลว้ จะมีการดาํเนินกระบวนการพิจารณาทีพิเศษกว่าคดีอืน ๆ จึง

มีการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวเกิดขึนทุกจงัหวดั เพือรับคดีทีเกียวเยาวชนและคดีเกียวกบั

ครอบครัว ดังนันเมือทราบเกียวกบัการไกล่เกลียและกฎหมายทีเกียวข้องในคดีครอบครัวเป็น

อยา่งไรแลว้ ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงกระบวนการพิจารณาคดีครอบครัวต่อไป ซึงใน คดีครอบครัว เป็น คดี

แพ่งทีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํใด ๆ ในทางศาลเกียวกบัผูเ้ยาวห์รือครอบครัว ซึงจะตอ้ง

บงัคบัตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยการจดทะเบียนครอบครัว หรือ

กฎหมายอืนที เกียวขอ้งกบัครอบครัว (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มาตรา 4) ดงันัน คดีทีเกียวดว้ย การ

สมรส สิทธิ และหนา้ทีหรือความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภริยา บิดามารดาและ บุตร ไม่ว่าในทางใดซึง

พิพาทกนัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 ทังหมด คดีทีเกียวดว้ยสถานะและ

ความสามารถของบุคคลอนัเกียวกบัครอบครัว หรือส่วนไดเ้สียของผูเ้ยาวซึ์งพิพาทกนัตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นบรรพ 1 มาตรา 21 ถึง 28,32,43 และ 44 และในบรรพ 6 มาตรา 

1610,1611,1687 และ 1692 ถือเป็นคดีครอบครัว (มหาวิทยาลยัทกัษิณ:2556:2) ดงันัน ทอ้งทีใดซึง

ศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดทาํการแลว้ ห้ามศาลชนัต้นอืนใดในท้องทีนันรับคดีทีอยู่ในเขต

อาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไวพิ้จารณา ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญติัจดัตังศาล

เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เมือผูว้ิจยัพิเคราะห์แลว้ 

โดยหลกัคดีครอบครัวจะเป็นคดีแพ่งทีมีกระบวนการพิจารณานบัแต่มีการเสนอคาํฟ้องหรือคาํร้อง

ต่อศาล ซึงเพือใหไ้ดสิ้ทธิและหน้าทีตามกฎหมายระหว่างบุคคล โดยไม่มุ่งเกียวกบัการให้ลงโทษ 

ซึงมีหลกัในการพิจารณาดงัต่อไปนี 

หลกัทัวไป  
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การพยายามให้คู่ความได้ตกลงกันโดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันใน

ครอบครัว 

 

การคาํนึงถึงหลกัประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดี ได้แก่ การสงวนและ

คุม้ครองสถานภาพของการสมรส การคุม้ครองและช่วยเหลือครอบครัว การคุม้ครองสิทธิของบุตร 

และส่งเสริมสวสัดิภาพของบุตร การหามาตรการต่างๆ เพือช่วยเหลือสามีภริยาใหป้รองดองกนั 

 

ผูพิ้พากษา โดยทวัไปมีผูพิ้พากษาไม่นอ้ยกว่า 2 คนและผูพิ้พากษาสมทบอีก 2 คน และมี 1 

คน จะตอ้งเป็นผูห้ญิง จึงเป็นองคค์ณะทีพิจารณา แต่ถา้ในระหว่างพิจารณาของศาลทีไม่มีผูพิ้พากษา

สมทบเป็นองคค์ณะ ถา้ขอ้เท็จจริงปรากฏต่อศาลว่าคดีนนัๆผูเ้ยาวเ์ขา้มาเกียวขอ้งและมีผลประโยชน์  

หรือส่วนไดส่้วนเสีย ใหศ้าลกาํหนดใหมี้ผูพิ้พากษาสมทบเป็นองคค์ณะได ้แต่ทงันี ไม่มีผลกระทบ

กระเทือนต่อกระบวนการพิจารณาทีไดด้าํเนินไปแลว้ 

 

การตงัผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัว เพือประโยชน์ในการประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลอาจ

ตงัผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัว เพือให้คาํปรึกษาหรือช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลียให้คู่ความได้

ประนีประนอมกัน ถ้าในกรณีเป็นผลสําเร็จ ผู ้ไกล่เกลียคดีครอบครัวจัดให้มีการทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความขึน หรืออาจขอให้คู่ความมาทาํสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้า

ศาลก็ได ้โดยสญัญาประนีประนอมยอมความนัน ตอ้งไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ศาลก็จะพิพากษาตาม

สญัญาประนีประนอมยอมความต่อไป แต่ถา้ไม่อาจประนีประนอมกนัได ้ศาลก็จะดาํเนินกระบวน

พิจารณาไปตามปกติเช่นเดียวกบัคดีแพ่งทวัไป กล่าวคือ มีการสืบพยานโจทก์ และพยานจาํเลย แต่

ระหว่างพิจารณาศาลก็จะพยายามเปรียบเทียบหรือช่วยใหคู่้ความไดห้าทางออกกนัให้คู่ความไดต้ก

ลงกนัไดด้ว้ย  

 

อีกส่วนสาํคญั ถา้ในเรืองการดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาในปัจจุบนั ถา้คดีใดทีผูเ้ยาว ์

มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในคดีนัน ๆ ศาลจะสั งให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน ดาํเนินการในการสืบเสาะความเป็นอยู่ของครอบครัวนันๆ รวมทงัประมวลขอ้เท็จจริง

ต่อไป 

 

ในส่วนของความหมายของผูเ้ยาว ์คือ บุคคลทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ คืออายุไม่ครบ 20 ปี

บริบูรณ์นันเอง แต่ก็มีการบรรลุนิติภาวะได ้2 กรณีก็คือ การบรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ทีกฎหมาย

กาํหนดอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 19) และการบรรลุนิติภาวะ
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โดยการสมรส กล่าวคือการทีชายและหญิงอายุ 17 ปีบริบูรณ์ สมรสกนัย่อมทาํให้ผูเ้ยาวบ์รรลุนิติ

ภาวะไดเ้ช่นกนั (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 20)   

 

การพจิารณาพพิากษาคดีครอบครัว 

 

การฟ้องโดยการยนืคาํฟ้อง หรือคาํร้องขอทีแผนกรับฟ้องของศาลเยาวชนและครอบครัว 

แต่การทีผูเ้ยาวจ์ะฟ้องคดีหรือดาํเนินคดีเกียวกบัเรืองนันๆ ตอ้งไดรั้บความยินยอมของผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมในเรืองการของยนิยอมนนัจะตอ้งเป็นหนงัสือต่อศาล บางกรณีทีกฎหมายใหอ้าํนาจผูเ้ยาว์

ยนืคาํร้องต่อศาลไดเ้ช่น การทีผูเ้ยาวอ์ายไุม่ตาํกว่า 15 ปี ร้องขอใหถ้อนอาํนาจปกครองตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1598/9 เป็นตน้ ซึงถา้คดีทีผูเ้ยาวมี์ส่วนไดส่้วนเสีย เมือศาลรับคาํ

ฟ้องหรือคาํร้องขอแลว้ จะแจง้ใหผู้อ้าํนายการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนทราบ  

 

การพิจารณาคดีภายหลงัมีการฟ้อง หรือยนืคาํร้องขอ ใหมี้การนาํพระธรรมนูญศาลยติุธรรม 

และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใชโ้ดยอนุโลม และมีการพิจารณาโดยใชห้้องพิจารณาคดี

ในศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่ในคดีทีผูเ้ยาวมี์ผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ให้ศาล

ฟังความเห็นของผูอ้าํนวยการสถานพินิจฯ ก่อนทีจะมีคาํพิพากษา 

 

การพจิารณาพพิากษาคดีครอบครัว (องค์คณะ) 

 

คดีครอบครัวกาํหนดองคค์ณะตามมาตรา ๒๓ แต่ถา้เป็นคดีทีผูเ้ยาวไ์ม่มีผลประโยชน์หรือ

ส่วนไดส่้วนเสียก่อนเริมพิจารณาคดีใหศ้าลสอบถามคู่ความ ถา้คู่ความทงัสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่าย

หนึงไม่ประสงคจ์ะใหมี้ผูพิ้พากษาสมทบเป็นองคค์ณะดว้ย ใหผู้พิ้พากษา ๒ คน เป็นองคค์ณะ 

 

การพจิารณาพพิากษาคดีครอบครัว (ค่าขึนศาล) 

 

การยนืคาํฟ้องหรือคาํร้องและการดาํเนินกระบวนการพิจารณาในคดีเรียกค่าอุปการะเลียงดู  

หรือค่าเลียงชีพใหไ้ดรั้บการยกเวน้ ไม่ตอ้งชาํระค่าขึนศาลและค่าฤชาธรรมเนียม 
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การพจิารณาพพิากษาคดีครอบครัว (ทนายความ) 

 

ในกรณีคู่ความไม่มีทนายความ จะขอใหศ้าลแต่งตงัใหก้็ไดข้อ้สังเกต ตงัทนายความให้ทงั

ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจาํเลยโดยไม่ต้องดูว่าเป็นคนจนหรือไม่ แต่ในกรณีคู่ความมีทนายความ

ดาํเนินการพิจารณาคดี ทนายความก็จะเป็นผูด้าํเนินการแทนคู่ความแทนไดใ้นบางกรณี ทีมีระบุไว้

ในใบแต่งทนายความ 

หัวใจแห่งคดีครอบครัว 

 

1.  ความสงบสุข และอยูร่่วมกนัในครอบครัวใหม้ากทีสุด 

 

2.  สงวนคุม้ครอง “สถานภาพการสมรส” 

 

3.  หยา่ดว้ยความเป็นธรรมและเสียหายนอ้ยทีสุด 

 

4.  คาํนึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของบุตร 

 

5.  คุม้ครองช่วยเหลือครอบครัว 

 

การไกล่เกลยีข้อพพิาทในคดีครอบครัว โดยผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 

 

ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มีหลกัสาํคญัในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวนันว่า ในคดีครอบครัวทีมีขอ้พิพาท 

ก่อนเริมพิจารณาให้ศาลแต่งตัง ผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัว เพือไกล่เกลียให้คู่ความในคดี

ครอบครัวไดป้ระนีประนอมกนัและไม่ว่าการพิจารณาคดีจะไดด้าํเนินการไปแลว้เพียงใด ให้ศาล

พยายามเปรียบเทียบให้คู่ความไดต้กลงหรือประนีประนอมกนัโดยคาํนึงถึงความสงบสุข การอยู่

ร่วมกนัในครอบครัว และถา้ในคดีครอบครัวนนั ผูเ้ยาวมี์ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียให้ศาลคาํนึง

ประโยชน์สูงสุดของผูเ้ยาวเ์ป็นสาํคญัในระหว่างการไกล่เกลียหรือพิจารณาคดีหากศาลเห็นว่า เพือ

สวสัดิภาพและอนาคตของบุตรผูเ้ยาว ์ศาลอาจมอบหมายให้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจฯ นักสังคม

สงเคราะห์ นกัจิตวิทยา ดาํเนินการสืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัว เพือประโยชน์ในการ

เปรียบเทียบให้คู่ความได้ ตกลงในข้อพิพาทในคดีครอบครัวให้ศาลมีอาํนาจกาํหนดวิธี หรือ

มาตรการคุม้ครองชวัคราวในเรืองสินสมรส ค่าทดแทนทีพกัอาศยั ค่าอุปการะเลียงดู สามีภริยาและ
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การพิทกัษอุ์ปการะเลียงดูบุตร เพือคุม้ครองสิทธิ และประโยชน์ของคู่ความหรือบุตรไดต้ามความ

จาํเป็นและสมควรแก่พฤติการณ์แห่งคดี 

 

ในดา้นกฎหมายด้านกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว ผูที้มีอาํนาจในการทาํสัญญา

ประนีประนอมยอมความไดแ้ก่ ตวัความ หรือผูรั้บมอบอาํนาจทีมีอาํนาจทาํสัญญาประนีประนอม

ยอมความ ส่วนทนายความนัน หากได้รับมอบอํานาจโดยชัดเจนให้มีอ ํานาจทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความ หรือในใบแต่งทนายความระบุมีอาํนาจดาํเนินกระบวนพิจารณาไป

ในทางจาํหน่ายสิทธิของตัวความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 

ทนายความยอ่มมีอาํนาจลงชือในสญัญาประนีประนอมยอมความได ้ซึงอาจจะไม่ไดรั้บตามความ

ตอ้งการของตวัคู่ความมากเท่าทีควร ภายหลงัการไกล่เกลียสาํเร็จแลว้ สัญญาประนีประนอมยอม

ความ จะตอ้งตกลงกนัหรือประนีประนอมยอมความกนัในประเด็นแห่งคดีฟ้องหย่า ซึงรวมถึงที

เกียวกบัประเด็นแห่งคดีดว้ย จะเกินคาํขอหรือนอกจากทีปรากฏในคาํฟ้องหย่าหรือไม่ ประเด็นนี

ไม่ใช่สาระสาํคัญ เพราะมิใช่เป็นการวินิจฉัยชีขาดขอ้พิพาทอย่างคดีธรรมดาทีตอ้งสืบพยานกัน 

(ตวัอยา่งคาํพิพากษาฎีกาที 1492/2528 และคาํพิพากษาฎีกาที1922/2557) 

 

ในการส่วนของการไกล่เกลียแลว้มี คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความจะ

ชอบหรือไม่ตามกฎหมาย คู่ความย่อมอุทธรณ์ฎีกาไดห้ากเขา้ขอ้ยกเวน้ ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคสอง จะอา้งว่าคาํพิพากษาตามยอมตกเป็นโมฆะเพราะขดัต่อ

ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชนและไม่ชอบดว้ยกฎหมายจะขอให้เพิกถอน

กระบวนพิจารณาทีดาํเนินมาทงัหมดแลว้ยกคดีขึนพิจารณาใหม่ไม่ได ้เพราะการไกล่เกลียทีทาํตาม

ความประสงค์ของคู่ความในลกัษณะสัญญาประนีประนอมยอมความถือเป็นส่วนหนึงของคาํ

พิพากษา อยูใ่นบงัคบัทีจะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดหรือผิดหลงในสัญญาได ้หากเป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิด

หลงเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 143 (ตวัอย่างคาํพิพากษาฎีกาที 

6444/2556 และคาํพิพากษาฎีกาที 1482/2551) 

 

การสงัการยติุการไกล่เกลียคดีครอบครัวในกรณีทีคู่ความไม่สามารถตกลงกนัไดต้ามมาตรา 

151 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2553 หากศาลพยายามเปรียบเทียบมาหลายนดัแลว้ แต่ไม่สามารถไกล่เกลียได ้เช่น เสนอเงือนไงที

ไม่สามารถยอมรับได ้ตอ้งการแกแ้คน้อีกฝ่ายในเรืองการฟ้องหย่า หรืออีกฝ่ายตอ้งการให้บทเรียน

ชายชูห้รือหญิงชู ้หรือลกัษณะของคดีไม่อาจประนีประนอมยอมความได ้ศาลก็จะสงัให้ยุติการไกล่

เกลีย จากนนัก็จะมีการนดัสืบพยานชีขาดขอ้พิพาทในคดีต่อไป ผลของคาํพิพากษาก็จะมีฝ่ายชนะ
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กบัฝ่ายแพ ้กรณีดงักล่าวถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสาํคญัในการไกล่เกลียคดีครอบครัว เนืองจาก

หากคู่กรณีไม่สามารถระงบัอารมณ์ของตนเองได ้ไม่นาํความจริงเขา้มาพูดคุยกนัในกระบวนการ

ไกล่เกลียคดีครอบครัว ก็จะทาํใหก้ารไกล่เกลียไม่ประสบความสาํเร็จ (สหรัฐ กิติ ศุภการ,2560) 

 

ผลของการไกล่เกลยีคดีครอบครัว จาํแนกเป็น 2 กรณี ดงันี 

 

1.  ประนีประนอม เมือคู่ความตกลงกนัได้ 

 

1.1 คู่ความร่วมกันทําสัญญาประนีประนอมยอมความถ้าศาลเห็นว่าไม่ฝ่าฝืนต่อ

กฎหมาย หรือไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ใหศ้าลพิพากษาไปตาม

สญัญาประนีประนอมยอมความนัน หรือศาลจะยงัไม่พิพากษาแต่กาํหนดเงือนไขเวลาให้คู่ความ

ทดลองปฏิบติัตามสญัญาประนีประนอมก่อนก็ได ้โดยเฉพาะการใชอ้าํนาจปกครองหรืออุปการะ 

เลียงดูผูเ้ยาว ์หรือคนไร้ความสามารถหากสัญญาประนีประนอมยอมความมิไดค้าํนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของผูเ้ยาวใ์หศ้าลปฏิเสธการพิพากษาตามสญัญานนั 

 

1.2 คู่ความตกลงถอนฟ้องไปจากศาล 

 

2.  งดการไกล่เกลยี 

 

คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได้ หรือมีแต่คู่ความบางฝ่ายมาศาลตามวนันัด ทาํให้ไม่

สามารถประนีประนอมได ้ผูไ้กล่เกลียจะใหง้ดไกล่เกลียแลว้นาํคดีเขา้สู่กระบวนพิจารณาตามปกติ 

 

ดงันัน หลกัสาํคญัในกระบวนการไกล่เกลียไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดเกียวกบัการไกล่เกลีย

ประนีประนอมคดีครอบครัวไวใ้นหมวด 13 จาํนวน 7 มาตรา เท่านนั ไดแ้ก่ มาตรา 146 มาตรา 148 

มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 153 โดยสาระสาํคญัเกียวกบัวิธีการไกล่

เกลีย ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 148 ดงันี 

 

มาตรา 148 คดีครอบครัวทีมีขอ้พิพาท ก่อนเริมพิจารณาให้ศาลตงัผูป้ระนีประนอมคดี

ครอบครัว เพือไกล่เกลียให้คู่ความในคดีครอบครัวไดป้ระนีประนอมกนั ทงันี หลกัเกณฑ์วิธีการ

ไกล่เกลียและการรายงานผลให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาเพือประโยชน์การไกล่
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เกลียใหคู่้ความไดป้ระนีประนอมกนัในคดีครอบครัว ศาลอาจมอบหมายให้บิดา มารดา ผูป้กครอง 

ญาติของคู่ความทนายความของคู่ความ นกัสงัคมสงเคราะห์นกัจิตวิทยา หรือบุคคล หรือหน่วยงาน

ทีศาลเห็นสมควร ใหค้าํปรึกษาหรือช่วยเหลือผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัวทีศาลตงัตามวรรคหนึง

ก็ได ้และในคดีครอบครัวทีมีผูเ้ยาวเ์ขา้มาเกียว ขอ้งและจาํเป็นตอ้งไดรั้บสงเคราะห์หรือคุม้ครอง

สวสัดิภาพศาลจะเรียกพนักงานเจา้หน้าทีตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กมาร่วมในการไกล่

เกลียดว้ยก็ได ้

 

เมือผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัวตามวรรคหนึงไดด้าํเนินตามคาํสงัศาลแลว้ใหร้ายงานผล

การไกล่เกลียประนีประนอมต่อศาล ในกรณีการไกล่เกลียประนีประนอมเป็นผลสําเร็จให้ผู ้

ประนีประนอมคดีครอบครัวจดัให้มีการทาํสัญญาประนีประนอมยอมความขึนแลว้รายงานศาล 

หรือจะนดั หรือขอใหศ้าลเรียกคู่ความมาทาํสญัญาประนีประนอมยอมความกนัต่อหนา้ศาลก็ได ้

 

เมือศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือไม่ขดัต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนให้ศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอม

ความนนั หรือศาลจะยงัไม่พิพากษาแต่กาํหนดเงือนไขหรือเงือนเวลาให้คู่ความทดลองปฏิบติัตาม

สญัญาประนีประนอมยอมความก่อนก็ไดโ้ดยเฉพาะการใชอ้าํนาจปกครองหรือการอุปการะเลียงดู

ผูเ้ยาวห์รือคนไร้ความสามารถไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดถา้คดีครอบครัวนนัผูเ้ยาวมี์ผลประโยชน์

หรือส่วนไดเ้สียใหศ้าลคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูเ้ยาวเ์ป็นสาํคญั 

 

ในกรณีทีศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขดัต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือเป็นคดีทีผูเ้ยาวมี์ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย

และมิไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูเ้ยาว ์ใหศ้าลปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความนนั 

 

ดงันัน กล่าวโดยสรุปไดว้่า การทีกฎหมาย (มาตรา 148 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553) ไดก้าํหนดให้คดีครอบครัวทีมีขอ้

พิพาทจะตอ้งเขา้กระบวนการไกล่เกลียในทุกคดี แมว้่าจะเป็นประโยชน์ในการไดเ้ปิดโอกาสใหเ้กิด

การเจรจาประนีประนอมยอมความกนัก่อนทีกระบวนพิจารณาในศาลจะเริมขึน แต่ในทางกลบักนั

การทีคู่ความจาํตอ้งเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลียโดยมิใช่เกิดจากความสมคัรใจอย่างแทจ้ริงของ

ตนเอง อาจก่อใหเ้กิดปัญหาต่อความสาํเร็จของการไกล่เกลียประนีประนอมได ้ แต่สาํหรับกฎหมาย
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ต่างประเทศจะมีวิธีการ เช่นเดียวกนัหรือมีความแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทยนัน ดงัจะได้

กล่าวถึงในส่วนต่อไป 

 

กระบวนการไกล่เกลยีคดีครอบครัวกรณกีารฟ้องหย่าในต่างประเทศ 

 

ในการศึกษาเรือง “กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว: ศึกษาการฟ้องหยา่ในประเทศไทย 

ผูว้ิจยัไดน้าํกระบวนการไกล่เกลียของประเทศญีปุ่น มาประกอบในการศึกษาครังนีจะทาการศึกษา

ดว้ยวิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 

(Documentary Research) โดยการศึกษาค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทีเกียวขอ้ง เช่น 

หนงัสือ ตวับทกฎหมาย บทความ ตาราทางวิชาการเอกสารทางวิชาการ ขอ้มูลสารสนเทศ รายงาน 

ระเบียบ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ เนืองจากประเทศญีปุ่น โดย

สภาพของประเทศญีปุ่นไม่เนน้การเผชิญหนา้แต่จะนิยมทาํความตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจ มีการใช้

วิธีการประนีประนอมข้อพิพาทในวฒันธรรมญีปุ่นมาชา้นานโดยมีคนกลางเป็นผูริ้เริมให้เจรจา 

เรียกว่า โชไก-ชา (Shokai-sha) และมีคนกลางในการทาํหน้าทีประนอมขอ้พิพาทเรียกว่า ชูไก-ชา 

(Chukai-sha) เพือช่วยใหส้ามารถ ระงบัขอ้พิพาทรวมกนัได ้(Nishikawa,2000)  

 

ประเทศญีปุ่นเป็นอีกประเทศหนึงในแถบทวีปเอเชียทีใชร้ะบบประมวลกฎหมายลาย

ลกัษณ์อกัษร แต่เดิมการหยา่ของประเทศญีปุ่นเป็นไปตามจารีตประเพณีแห่งทอ้งถินมากกว่าทีจะ

เป็นไปตามหลกัในทางศาสนาหรือกฎเกณฑ์ของรัฐ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2553: 68) ใน

สมยัก่อนประเทศญีปุ่นมีความไม่เท่าเทียมกนัในทางเพศ กล่าวคือ เพศชายมกัเป็นเพศทีมีสิทธิดีกว่า

เพศหญิง ทาํใหก้ารหยา่จะสามีสามารถหยา่ภริยาได ้เนืองจากเป็นกรณีทีภริยาเป็นฝ่ายผิด แต่ภริยา

ไม่สามารถหย่าสามีได้ เช่นกรณีภริยาเป็นคนประพฤติไม่เหมาะสม หรือการทีภริยาไม่สามารถ

ปรับตวัเขา้กับฝ่ายสามีได้หรือภริยาหึงหวงสามี เป็นต้น ต่อมา เกิดจารีตประเพณีว่าสามี ภริยา

สามารถหยา่ขาดจากกนัไดโ้ดยความยนิยอม แต่ความยนิยอมเช่นว่านันยงัคงตอ้งขึนอยู่กบัสามี ซึง

ต้องให้ความยินยอมแก่ภริยาก่อน ภริยาจึงสามารถทาํการสมรสใหม่ได้ ดังนัน แมจ้ะมีจารีต

ประเพณีทีสามารถหยา่กนัไดโ้ดยความยนิยอมแต่ในทางปฏิบติัผูที้มีอาํนาจทีแทจ้ริงคือ สามี ทีตอ้ง

ใหค้วามยนิยอมก่อนเท่านนั ภริยาจึงจะหลุดพน้จากการดาํรงสถานะภริยาและสามารถมีชีวิตใหม่ได้

ยงัคงเป็นเรืองความไม่เท่าเทียมกนัในทางเพศอนัก่อให้เกิดสิทธิทีแตกต่างกนักระทาํโดยฝ่ายภริยา

ไม่ได ้สามารถเห็นได้จากการบญัญติัเหตุหย่าของกฎหมายญีปุ่นทีแสดงให้เห็นว่ากฎหมายของ

ประเทศญีปุ่นได้มีการพฒันา ปรับปรุงเรือยมาโดยเริมจาํกดัสิทธิของสามีทีมีแต่ฝ่ายเดียวให้ลด

น้อยลง ให้สิทธิแก่ภริยาเพิมมากขึน แต่ยงัคงมีปัญหาในเรืองความเท่าเทียมกันระหว่างเพศทียงั
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ไม่ได้รับการแกไ้ขให้เป็นธรรมเท่าทีควร กระทั งในช่วงหลงัสงครามโลกครังทีสอง ได้มีการ

ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายในเรืองครอบครัว ใหมี้ความทนัสมยั มีความเสมอภาค และมีความเท่าเทียม

กนัในระหว่างเพศมากขึน กฎหมายทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งญีปุ่น 

(The Civil Code of Japan) ปัจจุบนักฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดเรืองการหยา่ไวอ้ยูใ่นบรรพ 4 ว่าดว้ย

ความสัมพนัธ์ (Book IV – Relatives) ในบทที 2 เรืองการสมรส (Chapter 2 Marriage) ส่วนที 4 

เรืองการหยา่ร้าง (Section 4 Divorce)  

 

กฎหมายครอบครัวว่าด้วยการหย่าของประเทศญปุ่ีน 

 

หลกักฎหมายการหย่าของประเทศญีปุ่น 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่นไดบ้ญัญติัถึงการหยา่โดยคาํพิพากษาของศาลโดย

กาํหนดเหตุหยา่ไวใ้นมาตรา 770 ซึงมี 5 ประการ คือ 

 

1.  สามีหรือภริยาประพฤตินอกใจหรือมีชู ้ 

 

2.  สามีหรือภริยาจงใจทิงร้างอีกฝ่ายหนึง 

 

3. สามีหรือภริยาหายสาบสูญเป็นเวลา 3 ปี หรือมากกว่านนั โดยไม่มีใครทราบว่าเป็นตาย

ร้ายดีอยา่งไร 

 

4.  สามีหรือภริยามีลกัษณะวิกลจริตไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้

 

5.  ปรากฏเหตุอนัร้ายแรงทีเป็นอุปสรรคต่อการใชชี้วิตอยูร่่วมกนัต่อไป 

 

สาํหรับระบบกฎหมายครอบครัวในเรืองการหย่าของประเทศญีปุ่นมีพืนฐานมาจากเหตุ

หยา่ ทงัทีเกิดจากความผดิของคู่สมรส และเหตุหยา่ทีไม่ไดเ้กิดจากความผดิของคู่สมรส ในบางครัง

คู่สมรสทีไม่ไดมี้ส่วนในความผดิทีก่อใหเ้กิดเหตุการณ์หยา่ ก็สามารถเรียกค่าเสียหาย เพือความรู้สึก

เศร้าโสกเสียใจหรือความทุกขท์รมานทางใจ (Mental distress) จากคู่สมรสทีเป็นฝ่ายผดิได ้คลา้ยกบั

การร้องขอใหแ้บ่งสินสมรส 
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ส่วนในกรณีทีเรืองเหตุหย่าทีไม่ได้เกิดจากความผิดของคู่สมรสจะพบได้ในเหตุหย่า

ประการที 5 คือ ปรากฏเหตุร้ายแรงทีเป็นอุปสรรคทาํให้คู่สมรสไม่สามารถอยู่ร่วมกนัไดโ้ดยปกติ

สุขอีกต่อไป หรือการสมรสแตกสลาย (The irretrievably broken down of marriage) ในทางปฏิบติั

แมคู่้สมรสจะใชเ้หตุดงักล่าวยืนต่อศาล ศาลจะพิจารณาอย่างรอบครอบ และไม่ตดัสินให้คู่สมรส

หย่ากนัได้โดยง่าย หากยงัไม่มีการใช้กระบวนการประนีประนอมให้คู่สมรสกลบัคืนดีกนัก่อน 

(ปัทมา เ ผา่สงัขท์อง, 2544: 57) 

 

กระบวนการพิจารณาคดีหย่า และการใช้กระบวนการประนีประนอมในคดีหย่าตาม

กฎหมายครอบครัวของประเทศญีปุ่น มีวิธีการหยา่อยู ่4 ประการ คือ 

 

1.  วิธีการหยา่โดยความยนิยอม  

 

2.  วิธีการหยา่โดยผา่นกระบวนการไกล่เกลียในศาลเยาวชนและครอบครัว  

 

3.  วิธีการหยา่โดยการมีคาํพิพากษาในศาลแขวง  

 

4. วิธีการหยา่โดยมีคาํพิพากษาในศาลครอบครัว 

 

วธิีการหย่าโดยความยนิยอม 

 

ในมาตรา 763 (Article 763 (Divorce by agreement) ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศ

ญีปุ่นไดบ้ญัญติัถึงการหยา่โดยความยนิยอมไวใ้น ทีบญัญติัว่า “สามีภริยาสามารถทาํการหยา่ไดโ้ดย

ความยนิยอมของทงัสองฝ่าย” กล่าวคือ สามีภริยาสามารถทาํใหก้ารสมรสสินสุดลงไดโ้ดยการหย่า

ขาดจากกนัดว้ยความยนิยอม การหยา่วิธีแรกนีมีเงือนไขทีสาํคญั 2 ประการ คือ ความยินยอมหรือ

เจตนาทีแท้จริงของคู่สมรสทีจะหย่าจากกัน และการประกาศหย่า ซึงการหย่าโดยวิธีนีมี

กระบวนการ 2 ขนัตอน คือ  

 

1. การแจ้งลงในแบบฟอร์มประกาศกับพนักงานจดทะเบียนครอบครัวในท้องทีที

เกียวขอ้ง และตอ้งนาํเอกสารดงักล่าวไปทาํการจดทะเบียนครอบครัว  
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2. ประกาศการหยา่โดยวาจาต่อหนา้พยานทีบรรลุนิติภาวะแลว้อยา่งนอ้ย 2 คน หากคู่กรณี

ตกลงในเรืองหยา่ และประเด็นอืน ๆ ทีเกียวขอ้งเช่น การแบ่งทรัพยสิ์น และการอุปการะเลียงดูบุตร

ไวแ้ลว้ ศาลก็จะไม่เขา้ไปเกียวขอ้งในส่วนดงักล่าวตามทีตกลง แต่หากคู่กรณีฝ่ายหนึงฝ่ายใดผิด

ขอ้ตกลง คู่กรณีอีกฝ่ายหนึงสามารถร้องขอใหศ้าลมีคาํสงัใหคู่้กรณีฝ่ายทีทาํผิดขอ้ตกลงปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงได ้การหยา่โดยความยนิยอมนีเป็นวิธีการทีเรียบง่าย และจะมีผลสมบูรณ์เมือพนักงานจด

ทะเบียนครอบครัวรับการแจ้ง หรือประกาศการหย่านัน ซึงเป็นไปตามบทบัญญติัในประมวล

กฎหมายแพ่ง มาตรา 765 

 

วธิีการหย่าโดยผ่านกระบวนการไกล่เกลยีในศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

การหยา่ในวิธีนีภาษาญีปุ่นเรียกว่า “chotei” เกิดขึนเมือคู่กรณีไม่สามารถตกลงหย่ากนัได ้ 

หรือคู่กรณีไม่สามรถตกลงกันได้ คู่กรณีจะไม่สามารถยืนฟ้องต่อศาลได้ในทันที แต่ต้องผ่าน

กระบวนการประนีประนอมทีศาลครอบครัวก่อน โดยเฉพาะคดีหย่าทุกคดีตอ้งผ่านกระบวนการ

ไกล่เกลียก่อน สาเหตุความขัดแยง้ของคู่กรณีไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ ศาลครอบครัวจะใช้

กระบวนการไกล่เกลียความขดัแยง้ใหคู่้กรณี กระบวนการไกล่เกลียจึงถือว่าเป็นกระบวนการทาง

กฎหมายวิธีพิจารณาทีเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึงของประเทศญีปุ่น ศาลครอบครัวใช้

กระบวนการนีโดยให้บุคคลทีสามเป็นผูด้าํเนินกระบวนการอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการซึงใน

ขนัตอนดงักล่าวจะกระทาํเป็นความลบั มีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูพิ้พากษา 1 คน ผูพิ้พากษา

สมทบร่วมอีก 2 คน หรือมากกว่านัน มีจิตแพทย ์และบุคคลอืนๆ ช่วยกนัคน้หาขอ้เท็จจริง และ

พิจารณาถึงสาเหตุทีเกิดความขดัแยง้ในดา้นต่าง ๆ ซึงกระบวนการนีเป็นขนัตอนทีง่าย รวดเร็ว และ

เสียค่าใชจ่้ายน้อย เมือเปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีทวัไป (ปัทมา  เผ่าสังข์ทอง, 2544 อา้งถึง 

Matsukawa, Supra Note 5: 65) 

 

วธิีการหย่าโดยการมคีาํพพิากษาในศาลแขวง 

 

การหยา่สามารถกระทาํไดโ้ดยร้องขอต่อศาลใหมี้การหยา่ในศาลแขวง ในประเทศญีปุ่นคดี

หยา่ส่วนมากนิยมใชก้ระบวนการไกล่เกลีย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล คดีหย่าทีใชว้ิธี

พิจารณาโดยกระบวนการทางแพ่งอยา่งเป็นทางการโดยวิธีอืนนันไม่ค่อยปรากฏ การหย่าโดยวิธีนี

จะเกิดขึนเมือคู่กรณีไดผ้า่นกระบวนการไกล่เกลีย แลว้ไม่สามารถตกลงกนัได ้ก็จะนาํคดีเขา้สู่การ

พิจารณาของศาลแขวงต่อไป เป็นวิธีเดียวทีเป็นทางออกในกรณีทีไม่สามารถยติุความขดัแยง้ในการ
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หยา่ได ้ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่นไดบ้ญัญติัถึงเหตุหยา่ทีคู่สมรสใชใ้นการร้องขอหยา่

ไวต่้อศาล 5 ประการ ในมาตรา 770  

 

เนืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ในมาตรา 770 ไดบ้ญัญติัเหตุแห่งการหย่าไวแ้ลว้ 

หากปรากฏว่าขอ้เท็จจริงทีคู่สมรสกล่าวอา้งไม่ปรากฏชดัว่าเป็นเหตุหย่าตามกฎหมาย ศาลอาจจะไม่

พิพากษาใหคู่้สมรสหยา่จากกนั แต่ศาลจะใชดุ้ลพินิจพิจารณาประเด็นขอ้เท็จจริงในแต่ละคดี 

 

วธิีการหย่าโดยมพีพิากษาในศาลครอบครัว 

 

การหย่าโดยวิธีนีจะเกิดขึนเมือคู่กรณีได้ผ่านกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาท ในศาล

ครอบครัว แต่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นบางเรือง ศาลครอบครัวก็จะพิจารณาขอ้เท็จจริงต่าง  ๆ 

ทีเกิดขึน หากศาลพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้คู่กรณีหย่าจากกัน ศาลจะมีคาํสั งให้หย่า คู่กรณี

สามารถโตแ้ยง้คดัคา้นคาํสงัศาลดงักล่าวภายในระยะเวลา 2 สปัดาห์ นบัแต่วนัทีศาลมีคาํสงั แต่หาก

คู่กรณีเห็นดว้ยกบัคาํสงัศาลแลว้ คาํสงัดงักล่าวนีมีผลเช่นเดียวกบัคาํพิพากษา (ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 

2544 อา้งถึง Matsukawa, Supra Note 5: 6) 

 

การไกล่เกลยีโดยศาลในประเทศญีปุ่น 

 

ในกรณีทีการไกล่เกลียขอ้พิพาทไม่เป็นผลสาํเร็จ ขอ้พิพาทก็จะไดรั้บการแกไ้ขโดยวิธีอืน 

เช่นอาจตอ้งนาํขอ้พิพาทดงักล่าวขึนสู่ศาล แต่ในประเทศญีปุ่นไม่ค่อยนิยมวิธีการอนุญาโตตุลาการ 

เนืองจากเป็นวิธีทีมีผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการทีเขา้มาช่วยในการตดัสินใจแทนคู่กรณี ซึงแตกต่างจาก

กระบวนการไกล่เกลีย ถึงแมจ้ะมีบุคคลทีสามเขา้มาช่วยในการช่วยเหลือตดัสิน แต่เจตนาในการ

ตดัสินใจยงัคงเป็นของคู่กรณีนนัเอง (ปัทมา เผา่สงัขท์อง, 2544 อา้งถึง Obuchi, Supra Note 2: 521) 

 

กระบวนการพิจารณาคดีในศาลครอบครัวจะไม่ใช้ในระบบการพิจารณาคดีในระบบ

กล่าวหา กล่าวไดคื้อ กระบวนการพิจารณาคดีไม่เป็นทีเปิดเผยต่อสาธารณะเหมือนการพิจารณาคดี

ทวัไป โดยการพิจารณาคดีทีเกียวกบัปัญหาความขดัแยง้ในความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นไปตาม

กฎหมาย Law for adjudgement of domestic relations โดยการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในครอบครัว

ขึนอยูก่บัขอ้ตกลงของคู่กรณีทงัสองฝ่าย มีวตัถุประสงค์หลกั ๆ อยู่สองประการ คือ เพือประสาน

ความสมัพนัธใ์นดา้นอารมณ์และสมัพนัธภาพทางสงัคมระหว่างคู่กรณีทีพิพาทให้สามารถคืนดีกนั

ได ้กบั เพือใหข้อ้พิพาทหรือความขดัแยง้นนัตกลงกนัได ้
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การใชก้ระบวนการไกล่เกลียแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในคดีครอบครัวค่อนขา้งประสบ

ความสาํเร็จ เนืองจากความขดัแยง้ทีเกิดขึนระหว่างสมาชิกในครอบครัว มกัเกิดจากอารมณ์ซึงเป็น

การยากในการคลีคลายแก้ไขปัญหามากกว่าขัดแยง้เรืองอืน ๆ และกฎหมายมีบทบัญญัติที

กาํหนดให้คู่กรณีมีขอ้พิพาทในปัญหาครอบครัวตอ้งพยายามไกล่เกลียให้ตกลงกนัไดก่้อนนาํข้อ

พิพาทไปฟ้องคดีต่อศาล ดงันนั สามีหรือภริยาทีประสงคห์ยา่จากกนั ตอ้งนาํขอ้พิพาทของตนเขา้สู่

กระบวนการไกล่เกลียหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นเรืองหยา่หรือเงือนไขการหย่า เช่น การ

อุปการะเลียงดูบุตร การแบ่งทรัพยสิ์น ซึงพืนฐานระบบกฎหมายครอบครัวในเรืองการหย่าของ

ประเทศญีปุ่นใหก้ารรับรองเรืองการหยา่โดยความยนิยอม 

 

การบวนการไกล่เกลียเริมตน้ดว้ยมีผูร้้องขอ (an applicant) สามารถร้องขอใชก้ระบวนการ

ไกล่เกลียโดยวาจาไดเ้หมือนการร้องขอดว้ยการใชเ้อกสาร แบบการร้องขอดว้ยวาจาํเป็นทีนิยมใน

การร้องขอใชก้ระบวนการไกล่เกลียในปัญหาความขดัแยง้เกียวกบัครอบครัว เนืองจากประชาชน

สามารถใชไ้ดง่้าย รวมทงัเสียค่าใชจ่้ายเพียงเลก็นอ้ย ในกรณีทีคู่กรณีฟ้องหย่าต่อศาลแขวงแลว้ การ

ฟ้องหยา่ไม่สามารถกระทาํไดใ้นทนัที คดีหย่าตอ้งโอนมาศาลครอบครัวเพือทาํการไกล่เกลียก่อน

ฟ้องคดี เนืองจากมีหลกัเกณฑ์ว่า คู่กรณีจะต้องนําปัญหาความขัดแยง้เกียวกับข้อพิพาทผ่าน

กระบวนการไกล่เกลียก่อนฟ้องคดีหยา่ ซึงการดาํเนินการไกล่เกลียกระทาํโดยมีคณะกรรมการไกล่

เกลียประกอบดว้ยสมาชิก 3 คน คือประธานซึงต้องเป็นผูพิ้พากษา(มกัเป็นผูพิ้พากษาของศาล

ครอบครัว) และผู ้ไกล่เกลียสมทบอีก 2 คน ซึงเป็นผู ้ชายและผู ้หญิงอย่างละ 1 คน โดยมี

ประสบการณ์ทางดา้นงานสงัคมสงเคราะห์ การใหค้าํปรึกษากฎหมาย หรือกฎหมาย ซึงคดัเลือกจาก

ประชาชนทีเป็นแม่บา้นวยักลางคน นักกฎหมาย ผูบ้ริหารบริษทั และนักวิชาการทีมีความรู้ทาง

กฎหมายทีปลดเกษียณแลว้ 

 

ทีกฎหมายบญัญติัให้สมาชิกในคณะกรรมการไกล่เกลียข้อพิพาทตอ้งเป็นผูพิ้พากษานัน

เพือเป็นประกนัว่ากระบวนการไกล่เกลียนนักระทาํขึนดว้ยความเป็นธรรม และเสมอภาคกนั แมว้่า

ในคณะกรรมการไกล่เกลียในชุดดงักล่าว ไดก้าํหนดใหมี้ผูพิ้พากษา 1 เป็นประธานก็ตาม แต่ความ

จริงผูพิ้พากษาไม่ไดเ้ขา้ร่วมในกระบวนการไกล่เกลียเนืองจากมีภาระในการพิจารณาคดีครอบครัว  

และคดีมรดกทีเพิมขึนอยา่งมาก รวมทงัแต่ละวนัผูพิ้พากษาแต่ละคนตอ้งรับผดิชอบสาํนวนเป็นสิบ

คดี จึงมีแนวคิดทีว่าไม่จาํเป็นตอ้งมีผูพิ้พากษาเขา้ร่วมในขนัตอนการไกล่เกลียก็ได ้เพราะส่วนมาก

จะเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัอารมณ์ จึงพิจารณาว่าควรให้ผูไ้กล่เกลียทีเป็นอาสาสมคัรทีมีอยู่ เขา้รับ

การอบรมเกียวกับกฎหมายทีเกียวข้อง ให้มีความสามารถในการไกล่เกลีย เพือช่วยเหลือใน

กระบวนการไกล่เกลียได ้(ปัทมา เผา่สงัขท์อง, 2544 อา้งถึง Bryant, Supra Note 14: 586) 
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กระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาททีมีประสิทธิภาพนัน ขึนอยู่กบัความสามารถผูไ้กล่เกลีย

เป็นสาํคญั บุคคลทีจะทาํการไกล่เกลียสมทบ คือ ประชาชนทีไดรั้บการแต่งตงัโดยศาล โดยผูไ้กล่

เกลียสมสมทบจะไดรั้บให้ปฏิบัติหน้าที 2 ปี ในปี ค.ศ. 1974 ศาลฎีกาจึงจดัทาํข้อเสนอในการ

ปรับปรุงหลกัเกณฑต่์าง ๆ ในเรืองของคณะกรรมการไกล่เกลีย ไวห้ลายประการกล่าวคือ (ปัทมา 

เผา่สงัขท์อง, 2544 อา้งถึง Tanaka and Nyumon, Supra Note 3: 502-504) 

 

1. สถานะของคณะกรรมการไกล่เกลีย ซึงตามระบบเดิมเป็นระบบคดัเลือกผูท้าํหน้าที

คณะกรรมการไกล่เกลีย โดยเลือกคณะกรรมการในแต่ละคดีจากรายชือทีไดรั้บการแต่งตงัจากศาล 

ไดป้รับปรุงแกไ้ขเป็นการแต่งตงัเหมือนคณะกรรมการตุลาการเป็นช่วงเวลา  

 

2. คุณสมบติัของคณะกรรมการไกล่เกลีย ไดรั้บแต่งตงัจาก 

 

2.1 ทนายความทีผา่นการฝึกงานภาคปฏิบติัแลว้ หรือมีคุณสมบติัทีทนายความรับรอง

แลว้ 

 

2.2 ผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ประสบการณ์ เกียวกบัข้อพิพาท ทีมีความรู้ความสัมพนัธ์

ระหว่างเอกชน และความสมัพนัธใ์นครอบครัว 

 

2.3 เป็นบุคคลทีมากดว้ยความรู้ ประสบการณ์ และความเขา้ใจในการใชชี้วิตในสงัคม 

 

3. ระยะเวลาในการทาํงานผูไ้กล่เกลียแต่ละคน อยูใ่นวาระคราวละ 2 ปี 

 

4. วิธีคัดเลือกคณะกรรมการไกล่เกลีย มีการคัดเลือกจากบุคคลทีเข้ามาสมคัรและมี

คุณสมบติั เหมาะสมโดยเปิดโอกาสใหแ้ก่บุคคลทวัไปภาครัฐและภาคเอกชน 

 

5. อายบุุคคลทีไดรั้บการแต่งตงันนัจะตอ้งมีอายนุอ้ยกว่า 70 ปี โดยมีอายรุะหว่าง 40-70 ปี แต่

ในกรณีทีผูไ้กล่เกลียมีความรู้ความสามารถพิเศษก็สามารถขยายไดถึ้งอายุ 75 ปี (ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 

2544 อา้งถึง Yasuhei, Supra Note 38: 113) 

 

6. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการไกล่เกลียจะมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนใน

จาํนวนทีแน่นอน 
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7. การฝึกอบรมจะมีการฝึกอบรมใหแ้ก่คณะกรรมการไกล่เกลียดว้ย 

 

สําหรับคุณสมบัติของผู ้ไก ล่เกลียคดี ครอบครัว ในประเทศไทยจะแตกต่างจาก

คณะกรรมการไกล่เกลียในประเทศญีปุ่น กล่าวคือ ในประเทศไทยจะมีลกัษณะเป็นทางการมากกว่า 

อีกทงั ผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวกบัผูพิ้พากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวมกัจะเป็นบุคคล

คนเดียวกนั แมว้่าจะมีคุณสมบติั และการฝึกอบรมทีแตกต่างกนั และผูพิ้พากษาสมทบกบัผูไ้กล่

เกลียคดีครอบครัว ก็มีหนา้ทีบทบาททีแตกต่างกนั แต่ก็ยงัมีหลายศาลเยาวชนและครอบครัว ผูไ้กล่

เกลียคดีครอบครัวเป็นคนเดียวกบัผูพิ้พากษาสมทบ ส่วนคณะกรรมการไกล่เกลียของประเทศญีปุ่น

จะมีบุคคลภายนอกทีมีความเชียวชาญ มีความรู้ความสามรถเฉพาะ และกระบวนการมีลกัษณะทีไม่

เป็นทางการ หลีกเลียงขนัตอนทียุง่ยาก และจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน คณะกรรมการไกล่เกลียจะ

ทาํการไกล่เกลียในห้องทีเป็นส่วนตวั ในศาล ในระหว่างการไกล่เกลียบุคคลอืนทีไม่เกียวขอ้งจะ

ไม่ไดรั้บให้เขา้ไป ยกเวน้กรณีทีคู่ความขอให้ญาติ ทนายความ หรือเพือนเขา้ร่วมรับฟังการไกล่

เกลียได ้(ปัทมา เผา่สงัขท์อง, 2544 อา้งถึง Minamikata,Supra note 23: 119-120) บุคคลดงักล่าวจึง

จะสามารถเขา้ร่วมการรับฟังการไกล่เกลียได ้ในการไกล่เกลียครอบครัวคู่ความจะตอ้งมาปรากฏตวั

ต่อศาล และบ่อยครังทีทนายความมักจะเป็นผูช่้วยเหลือเสมือนเป็นตัวแทนของคู่กรณี เพือ

สนบัสนุนใหคู่้ความสามารถตกลงกนัไดใ้นในขอ้พิพาทนนั แลว้กลบัคืนดีกนัดงัเดิม ซึงจะขึนอยูก่บั

ขอ้มูลทีคู่กรณีเปิดเผย อยา่งไรก็ดีเพือใหก้ารไกล่เกลียเป็นวิธีการทีช่วยเหลือใหคู่้กรณีสามารถตกลง

กนัได ้คณะกรรมการไกล่เกลียตอ้งเป็นบุคคลทีส่งเสริมให้คู่กรณีเปิดเผยขอ้มูล เกียวกบัปัญหาที

เกิดขึนให้มากทีสุด เพือประโยชน์แก่คณะกรรมการไกล่เกลียและคู่กรณีในการค้นหาสาเหตุที

แทจ้ริงของการสมรสทีมีปัญหาขอ้พิพาท นอกจากนีคณะกรรมการไกล่เกลียสามารถร้องขอให้

เจา้หน้าทีสืบสวน ทาํการสืบสวนพฤติการณ์ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ และทาํรายงานการสืบสวนเพือให้

คณะกรรมการไกล่เกลียประกอบการดาํเนินการไกล่เกลียต่อไป แต่ถึงแมค้ณะกรรมการไกล่เกลียจะ

ขอรายงานการสืบสวนจากเจ้าหน้าทีสืบสวนได้ก็ตาม ในระหว่างดํา เนินการไกล่เกลีย 

คณะกรรมการไกล่เกลียสามารถทาํขอ้เสนอเพือเป็นขอ้ตกลงให้คู่คู่กรณีไดต้ามความเหมาะสม ซึง

คู่กรณีมีอิสระในการเลือกว่าจะรับ หรือไม่รับขอ้เสนอดงักล่าวก็ได ้(ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อา้ง

ถึง Minamikata, Supra note 23: 119-120) 

 

ในประเทศญีปุ่นมีกระบวนไกล่เกลียแบบไม่เป็นทางการ ลกัษณะสาํคญัของกระบวนการ

ไกล่เกลียคดีหย่าประการหนึงของประเทศญีปุ่นคือ จะมีบุคคลภายนอกทีให้คาํปรึกษาปัญหา

ครอบครัว และการแพทย ์ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญพิเศษในดา้นสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา ครอบครัว 

จิตวิทยา จิตเวชศาสตร์ เป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา คาํแนะนําแก่คณะกรรมการไกล่เกลียดว้ย อีกทงัใน
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บางครังคณะกรรมการผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวอาจขอคาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํจากแพทย ์จิตแพทย ์

และนักวิชาการจากมหาลยัอืน ๆ ได ้แนวทางในกระบวนการไกล่เกลียเช่นนีทาํให้การไกล่เกลีย

ประสบความสําเร็จในการให้คาํแนะนํา แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในครอบครัวแก่

คู่กรณีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นอนัมาก (ปัทมา เผา่สงัขท์อง, 2544: 250) 

 

ในระหว่างระหว่างการดาํเนินกระบวนการไกล่เกลีย คู่สมรสจะแยกไปพบคณะกรรมการ 

ไกล่เกลีย เพือใหค้ณะกรรมการไกล่เกลียไดส้อบถามขอ้มูลเท่าทีจาํเป็นตามความเหมาะสม บางครัง

คณะกรรมการไกล่เกลียก็สามารถขอคาํแนะนาํ และความช่วยเหลือไดจ้ากบุคลอืน ๆ  เช่น นกัวชิาการ

จากมหาวิทยาลยั, แพทย,์ จิตแพทย,์ นกัสงัคมสงเคราะห์ เป็นตน้ ในช่วงแรกก่อนเริมกระบวนการ

ไกล่เกลีย หากคณะกรรมการไกล่เกลียเห็นว่าหากคู่สมรสพบกนัอาจเกิดปัญหาขอ้พิพาทโตเ้ถียงกนั  

ก็อาจแนะนาํใหคู่้สมรสใชว้ิธีการปรึกษาแกปั้ญหาครอบครัวก่อนก็ได ้(ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544  

อา้งถึง Matsukawa, Supra Note 5: 156) สิงเหล่านีถือเป็นลกัษณะสาํคญัประการหนึงทีเป็นประโยชน์

ต่อการใชใ้นกระบวนการไกล่เกลียในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัว กล่าวคือ จะมีบุคคล

ใหค้าํปรึกษาในปัญหาครอบครัว และการแพทยป์ระจาํอยูศ่าลครอบครัวตลอดเวลา ซึงบุคคลเหล่านี

เป็นผูเ้ชียวชาญพิเศษทีเกียวขอ้งกบัครอบครัวในเรืองสงัคมวิทยา จิตวิทยา และจิตเวชศาสตร์ เป็นตน้ 

บุคคลเหล่านีอาจเขา้ร่วมในกระบวนการไกล่เกลีย และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการไกล่เกลีย คลา้ย

กบัการสืบสวนข้อเท็จจริงเบืองต้น โดยไม่มีประเด็นในเรืองขอ้กฎหมายเขา้มาเกียวข้อง การที

ผูเ้ชียวชาญเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลียเช่นนีทาํใหก้ระบวนการไกล่เกลียเป็นไปไดดี้ยิงขึน (ปัทมา 

เผา่สงัขท์อง, 2544 อา้งถึง Yasuhei, Supra Note 38: 114) 

 

หากการไกล่เกลียประสบความสาํเร็จ และคู่กรณีสามารถตกลงกนัได ้ในกรณีทีคู่กรณีตก

ลงหย่าจากกัน การหย่าก็จะมีผลโดยคู่กรณีไม่ต้องไปยืนฟ้องคดีต่อศาลอีก (สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ม.ป.ป อา้งถึง Bryant, Supra Note 14: 586) ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีคู่กรณีตก

ลงกัน จะบันทึกไวใ้นเอกสารทีเรียกว่า Chotei document (ปัทมา  เผ่าสังข์ทอง, 2544 อา้งถึง 

Minamikata, Supra Note 23: 120) ซึงมีผลผกูพนับงัคบัไดเ้ช่นเดียวกบัคาํพิพากษาของศาล (a court 

decree) อาจจะมีผลบงัคบัเป็นคาํแนะนาํทีปฏิบติั หรือคาํสงัทีปฏิบติัในศาลครอบครัว  

 

การบงัคบัใหก้ระทาํการตามขอ้ตกลงจะกระทาํไดโ้ดยการบงัคบัคดี ซึงมกัตกเป็นภาระแก่

คู่กรณี กฎหมายจึงกาํหนดใหมี้ A summary order ขึนมาใหคู่้กรณีกระทาํตามขอ้ตกลงทีกาํหนดไว้

ในกระบวนการไกล่เกลีย หากคู่กรณีไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทีกระทาํไวใ้นกระบวนการไกล่เกลีย ก็

จะตอ้งถูกลงโทษดว้ยการเสียค่าปรับ (ปัทมา เผ่าสังข์ทอง, 2544 อา้งถึง Yasuhei, Supra Note 38: 
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115) และหากขอ้ตกลงนันศาลพิจารณาว่าขอ้ตกลงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลสามารถโต้แยง้

คัดค้านการทาํข้อตกลงดังกล่าวได้ ปัจจุบันแนวทางปฏิบัติคดีทีมีการไกล่เกลียจะอยู่ในความ

รับผิดชอบดูแลของผูไ้กล่เกลียธรรมดา ไม่ใช่ผูพิ้พากษาซึงตามกฎหมายจะต้องเป็นประธาน

คณะกรรมการผูไ้กล่เกลีย ส่วนใหญ่ผูพิ้พากษาจะเห็นชอบดว้ยกบัขอ้ตกลง ทีสาํเร็จลงดว้ยการเจรจา

ไกล่เกลีย ซึงเป็นบุคคลทีไดรั้บเลือกขึนมาเป็นผูไ้กล่เกลีย (วิชา  มหาคุณ, 2538: 27)  

 

หากการไกล่เกลียไม่ประสบผลสําเร็จ คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ผูพิ้พากษาศาล

ครอบครัวมีอาํนาจสงัหยา่ใหคู่้กรณี เช่น กระบวนการไกล่เกลียไม่ประสบผลสาํเร็จ เนืองจากคู่กรณี

ฝ่ายหนึงโต้แยง้ข้อตกลงเพือรักษาหน้าของตนเอง เพราะไม่ต้องการหย่าจากกัน ผูพิ้พากษาจะ

ปรึกษากบัผูไ้กล่เกลียสมทบ และมีคาํสงัหยา่ในขอบเขตทีอยูใ่นคาํร้องของคู่กรณี แต่ในทางปฏิบติัผู ้

พิพากษามกัไม่ใชอ้าํนาจนี ส่วนใหญ่ตามปกติหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกนัได ้ศาลครอบครัวจะ

เสนอคาํฟ้องขอหย่าไปทีศาลแขวงเพือพิจารณาพิพากษาคดีหย่าต่อไป ซึงจะมีการไต่สวนตาม

กระบวนการเพือเริมการพิจารณาในระบบกล่าวหา คู่กรณี ทีไม่พอใจคาํพิพากษามีสิทธิอุทธรณ์คาํ

พิพากษาไปยงัศาลทีลาํดบัสูงไดต่้อไป 

 

ผลภายหลงัการหย่า  

 

เมือคู่กรณีทีตอ้งการหยา่ไดน้าํขอ้พิพาทปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัวผ่านกระบวนการ

ไกล่เกลียแลว้ ไม่ว่าการไกล่เกลียจะประสบผลสาํเร็จหรือไม่ หากภายหลงัคู่กรณีหย่าขาดจากกนั ก็

ตอ้งทาํขอ้ตกลงในเรืองทรัพยสิ์นของคู่กรณี และสวสัดิภาพของบุตร ร่วมทงัเจรจาร่วมกนัถึงปัญหา

ในการอุปการะเลียงดูบุตร หากคู่กรณีตกลงกนัได ้ก็ให้ศาลครอบครัวชีขาด หลงัจากทีคู่กรณีหย่า

จากกนัแลว้ (ประมวลกฎหมายแพงของประเทศญีปุ่นมาตรา 766 อนุมาตรา 1 และมาตรา 771) 

 

การแบ่งทรัพยสิ์นสามารถกระทาํไดโ้ดยผา่นกระบวนการไกล่เกลีย หากคู่กรณีไม่สามารถ

ตกลงกนัไดใ้หศ้าลครอบครัวเป็นผูชี้ขาด โดยพิจารณาค่าคาํนวณทรัพยสิ์นทีจะไดรั้บพร้อมกบัความ

ช่วยเหลือของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึง และสถานการณ์อืนๆทีเกียวขอ้ง (ประมวลกฎหมายแพ่งของ

ประเทศญีปุ่น มาตรา 763 อนุมาตรา 3 เรืองการแบ่งทรัพยสิ์นและสินสมรส) ดงันัน หากเป็นการ

พิจาณาในเรืองอืน ๆ แลว้ ผูพิ้พากษาของศาลครอบครัวจะพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติของศาล

ครอบครัว  
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กล่าวไดโ้ดยสรุปแลว้ ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่นไดก้าํหนดผลของภายหลงัการ

หยา่ไวท้งัหมด 6 ประการ คือ (ปัทมา  เผา่สงัขท์อง, 2544 อา้งถึง Matsukawa,Supra Note 5: 71-73) 

 

1. สามีภริยาแต่ละฝ่ายมีอิสระในการสมรสใหม่ 

 

2. ความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภริยาสินสุดลงโดยไม่ตอ้งมีการประกาศ  

 

3. สามีภริยาทีได้เปลียนนามสกุลในขณะสมรส เมือหย่ากันแลว้สามารถกลบัไปใช้

นามสกุลเดิมของตนก่อนทาํการสมรส อีกทงัยงัมีสิทธิใชน้ามสกุลของคู่สมรสเดิมได ้โดยการแจง้

เจา้หนา้ทีตามกฎหมายจดทะเบียนครอบครัวภายใน 3 เดือนนบัแต่การหยา่  

 

4. วิธีการดูแลและการใชอ้าํนาจปกครองบุตร 

 

4.1 การดูแลบุตร ในกรณีทีหย่าดว้ยความยินยอม บิดา มารดาตอ้งทาํขอ้ตกลงในเรือง

ของการดูแลบุตรและขอ้ตกลงอืน ๆ ทีจาํเป็นในการดูแลบุตรซึงถือว่าเป็นขอ้สาํคญั ถา้มิไดต้กลงกนั

หรือตกลงกันไม่ได้ให้ศาลครอบครัวเป็นผูชี้ขาด โดยทั วไป บิดามารดาฝ่ายทีเป็นผูใ้ช้อาํนาจ

ปกครองบุตรภายหลงัการหยา่ ก็จะเป็นผูดู้แลบุตรดว้ย แต่อาจมีกรณีทีไม่มีบุคคลทีมีอาํนาจปกครอง

บุตร และไม่มีบุคคลทีมีอาํนาจดูแลบุตร หรือกรณีทีบิดามารดาทงัสองฝ่ายไม่มีอาํนาจดูแลบุตร ศาล

ครอบครัวจะมีคาํสงัใหบุ้คคลลืนทีเหมาะสมทาํหนา้ทีดูแลบุตรโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบุตรเป็น

สาํคญั บิดามารดาทีหยา่จากกนัแมไ้ม่มีอาํนาจดูแลและใชอ้าํนาจปกครองบุตร เนืองจากบุตรอยู่ใน

ความดูแลของบุคคลอืนตามคาํสงัศาลก็ยงัคงมีสิทธิและหน้าทีต่อบุตรของตนเช่นเดิม รวมทงัสิทธิ

ไปเยียมดูบุตรได ้แต่การใช้สิทธิดงักล่าวตอ้งไม่ใช่เป็นการรบกวนให้บุตรเสียประโยชน์ใด ๆ 

(ปัทมา  เผา่สงัขท์อง, 2544 อา้งถึง Matsukawa, Supra Note 5: 82) 

 

4.2 การใช้อาํนาจปกครองบุตร ในกรณีหย่าโดยความยินยอม บิดา มารดาต้องทํา

ขอ้ตกลงว่าฝ่ายใดเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองบุตร (ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่น มาตรา 

819 อนุมาตรา 1) ในกรณีหยา่โดยคาํพิพากษาของศาล ให้ศาลซึงพิจารณาคดีนันชีขาดว่าบิดา หรือ

มารดาฝ่ายใดเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองบุตร (ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่น มาตรา 819 

อนุมาตรา 2) ถา้ไม่ไดต้กลงกนั หรือตกลงกนัไม่ไดใ้หศ้าลครอบครัวเป็นผูชี้ขาด (ประมวลกฎหมาย

แพ่งของประเทศญีปุ่น มาตรา 819 อนุมาตรา 5) รวมทงัศาลครอบครัวมีอาํนาจสั งเปลียนตวัผูใ้ช้
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อาํนาจปกครองจากบิดา มารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึงไปให้ญาติของผูใ้ช้อาํนาจปกครองแทน โดน

คาํนึงถึงประโยชน์ของบุตรเป็นสาํคญั 

 

5. สิทธิในการสืบมรดกของบุคคลภายหลงัการหย่า ในกรณีทีสามีภริยาเปลียนนามสกุล

ในขณะสมรส และหยา่จากกกนัโดยความยนิยอมหลงัจากมีสิทธิในการสืบมรดก สามีหรือภริยาฝ่าย

ทีมีสิทธิสืบมรดกจะต้องทาํข้อตกลงในเรืองนีกบัคู่สมรส และบุคคลอืนทีเกียวข้อง (ประมวล

กฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่น มาตรา 769 อนุมาตรา 1) ถา้ไม่ไดต้กลงกนัหรือตกลงกนัไม่ได ้ให้

ศาลครอบครัวเป็นผูชี้ขาด  

 

6. สิทธิในเรืองของการเรียกร้องเรียกทรัพยสิ์น ในกรณีหย่าโดยความยินยอม สามีหรือ

ภริยาอาจร้องขอใหคู่้สมรสอีกฝ่ายหนึงแบ่งทรัพยสิ์นได ้(ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่น 

มาตรา 768 อนุมาตรา 1) ถา้ไม่ไดต้กลงกนัหรือตกลงกนัไม่ได ้ให้ศาลครอบครัวจะเป็นผูก้าํหนด

ขอ้ตกลงดังกล่าว เวน้แต่พน้ระยะเวลา 2 ปี นับแต่ทีไดห้ย่าจากกัน (ประมวลกฎหมายแพ่งของ

ประเทศญีปุ่น มาตรา 768 อนุมาตรา 2) บทบญัญติัในมาตรา 768 นีให้นาํไปใชก้บักรณีหย่าโดยคาํ

พิพากษาของศาลดว้ย (ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่น มาตรา 771) 

 

ในมาตรา 770 (ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญีปุ่น มาตรา 770) ศาลย่อมสามารถ

พิพากษาให้ทงัสองฝ่ายหย่าขาดจากกนัได ้กรณีวรรคสองเป็นขอ้ยกเวน้ทีศาลอาจไม่พิพากษาให้

หยา่ แมจ้ะมีขอ้เท็จจริงใน (1) ถึง (4) ก็ตาม หากศาลพิจารณาเห็นถึงความต่อเนือง เหมาะสมของ

การสมรสในสถานการณ์นนั จากการศึกษาพบว่าในการฟ้องหยา่นี ประเทศญีปุ่นใชท้งัสองหลกัการ

ในการกาํหนดเหตุหยา่ สามารถแยกพิจารณาไดโ้ดยประการแรกอาศยัหลกัความผดิ ดงัทีปรากฏใน

มาตรา 770 (1) และ (2) คือ การกระทาํอนัไม่ซือสัตยแ์ละการทิ งร้าง ประการถดัมาอาศยัหลกั

ปราศจากความผดิในมาตราเดียวกนั ใน (3) ถึง (5) คือ การหายไปอย่างไร้ร่องรอยของคู่สมรสฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง การเป็นโรคทางจิตขนัรุนแรงและไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดไดแ้ละเหตุอย่างอืนทีทาํ

ใหก้ารดาํเนินชีวิตสมรสประสบความยากลาํบาก ทงันีในการปรับใช ้(5) กฎหมายไม่มีการกาํหนด

เงือนไขทีบงัคบัให้คู่สมรสตอ้งพิสูจน์ให้ศาลเห็นเสียก่อน เพียงแต่อาศยัคาํกล่าวอา้งของคู่สมรส

เท่านนัศาลตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณีไป เพือใหเ้กิดความยดืหยุน่เหมาะสมแก่คดี ทงัยงัตอ้งบงัคบัใช้

กฎหมายโดยการตีความใหร้วมไปถึงกรณีทีคู่สมรสฝ่ายหนึงกระทาํความผิด (จิตราวลัย ์แยม้กลีบ, 

2549: 22) เช่น การติดสุราเรือรังการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อบิดามารดาของอีกฝ่าย และในการ

ตีความนียงัตอ้งรวมถึงกรณีทีไม่มีความผดิดว้ย เช่น การสูญสินความรักระหว่างสามี ภริยา เป็นตน้ 

เนืองจาก (5) เป็นการบญัญติัโดยอาศยัถอ้ยคาํอยา่งกวา้ง พฤติการณ์ใดทีเป็นการรบกวนการใชชี้วิต
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สมรสของคู่สมรส ต้องอาศยัการตีความทีมีได้หลากหลาย เพือปรับใช้กับขอ้เท็จจริงทีเกิดขึน

แตกต่างกนัไปนอกเหนือจากทีบญัญติัไวแ้ลว้ใน (1) ถึง (4) ภายหลงัจากทีมีการหยา่ร้างโดยการฟ้อง

หยา่ต่อศาลการแบ่งทรัพยสิ์นระหว่างกนัของอดีตคู่สมรส มีกฎหมายกาํหนดไวอ้ยู่ในมาตรา 771 

(The Civil Code of Japan, Article 771 “The provisions of Articles 766 to 769inclusive shall apply 

mutatis mutandis to judicial divorce.) เป็นเรืองการแบ่งทรัพยสิ์นภายหลงัจากการฟ้องหย่าต่อศาล 

ซึงมาตราดงักล่าวกาํหนดใหน้าํมาตรา 766-มาตรา769 อนัเป็นเรืองของการแบ่งทรัพยสิ์นกรณีการ

หยา่โดยความยนิยอมมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม จึงตอ้งพิจารณามาตราทีเกียวขอ้ง ในทีนี มาตรา 768 

เป็นเรืองอนัเกียวกบัการแบ่งทรัพยสิ์นของคู่สมรส ซึงกาํหนดให้สามีหรือภริยาทีไดรั้บผลกระทบ

จากการหยา่ร้าง สามารถเรียกร้องขอแบ่งทรัพยสิ์นจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึงได ้กรณีตามวรรคสอง

กาํหนดว่า หากไม่มีการตกลงกนัหรือขอ้ตกลงนนัเป็นไปไม่ไดใ้นการแบ่งทรัพยสิ์นระหว่างกนั คู่

สมรสสามารถยนืเรืองต่อศาลครอบครัว เพือจดัใหมี้การตกลงกนัไดท้งันีตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลา 2 

ปี นบัจากวนัทีมีการหยา่ร้างขึน และวรรคสามใหอ้าํนาจศาลครอบครัวโดยอาจกาํหนดใหมี้การแบ่ง

ทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ได ้หากว่าศาลกาํหนดให้มีการแบ่งทรัพยสิ์นจะตอ้งคาํนึงถึงทรัพยสิ์นทงัหมด

จากความร่วมมือของคู่สมรสและจากพฤติการณ์หรือสถานการณ์อืน ๆ ด้วยในการแบ่งทรัพย์

ดงักล่าวแก่คู่หยา่นนัเอง  

 

ตวัอยา่งคาํพิพากษาของศาลประเทศญีปุ่น ในการพิจารณาขอ้เท็จจริงปรับใชก้บักฎหมาย

ในมาตรา 770 (5) กรณีมีเหตุอย่างอืนทีทาํให้การดาํเนินชีวิตสมรสของคู่สมรสตอ้งประสบความ

ยุง่ยาก หรือกล่าวไดว้่าเป็นการปรับใชห้ลกัความแตกสลายของการสมรสเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา

คดี ทงัยงัมีประเด็นเกียวดว้ยสถานะของการสมรสหากจาํเป็นตอ้งสินสุดลงเนืองจากมีการกระทาํ

ความผดิต่อหนา้ทีของความเป็นสามีภริยา แต่ฝ่ายทีกระทาํผดิเป็นผูที้ตอ้งการฟ้องหยา่เสียเอง เช่นนี

ฝ่ายนีจะสามารถมีสิทธิฟ้องหย่าอีกฝ่ายหนึงไดห้รือไม่ ประเด็นนีแมเ้คยเป็นขอ้พิพาทกนัอยู่ แต่

ปัจจุบันได้มีแนวบรรทัดฐานของศาลตัดสิน ชีขาดคดีทาํนองนีมาแลว้ เป็นคดีทีศาลสูงสุดของ

ประเทศญีปุ่น ตดัสินในปีคริสตศ์กัราช 1987 (จิตราวลัย ์ แยม้กลีบ, 2549: 22) ความว่า สามี ภริยา

ไดรั้บเด็กสองคนมาเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมาสามีไปมีความสมัพนัธใ์นทางชูส้าวกบัมารดาแท้ๆ ของ

เด็กทงัสองทีตนและภริยารับเป็นบุตรบุญธรรม เมือภริยาทราบเรืองดงักล่าวแลว้ สามีจึงยา้ยออกจาก

บา้นไปอยูก่บัมารดาของเด็กนนั ทาํใหส้ามีและภริยาไดแ้ยกกนัอยูเ่ป็นเวลากว่าสามสิบปี ซึงสามีไม่

เคยใหค้วามช่วยเหลือหรืออุปการะเลียงดูภริยาแต่อยา่งใด ทงัทีมีฐานะร่ารวยไม่เดือดร้อน และภริยา

ไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ ต่อมาภายหลงัสามีจึงมาฟ้องหยา่ภริยาต่อศาล ศาลชนัตน้มีคาํพิพากษาไม่ใหห้ยา่ 

เพราะเหตุว่าสามีเป็นฝ่ายกระทาํความผิดเสียเอง จึงไม่มีสิทธิเป็นผูม้าฟ้องขอหย่าภริยาได ้แต่ศาล

สูงสุดพิจารณาแลว้เห็นว่า คู่สมรสไม่มีบุตรดว้ยกนัและมีการแยกกนัอยูข่องสามีภริยาเป็นเวลานาน
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กว่าสามสิบปีแลว้ ทงัศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่มีสถานการณ์ใดทีทาํใหพ้บว่าคาํฟ้องขอหยา่ไม่เป็น

ธรรมกับอีกฝ่ายหนึง ศาลจึงพิพากษาให้หย่าขาดจากกันได้ เหตุทีศาลพิจารณาให้ทังสองฝ่าย

สามารถหยา่ร้างไดน้นัเนืองจากในทางพิจารณาเห็นว่าสามีและภริยาไดมี้การแยกกนัอยู่ สามีไปมี

ความสมัพนัธแ์ละอยูกิ่นกบัหญิงอืนแลว้ ทาํใหค้วาม สามารถในการอยูกิ่นร่วมกนัฉนัสามีและภริยา

เดิมนนัเป็นไปไม่ไดอี้กต่อไปแมว้่าความเป็นจริงแลว้สามีจะเป็นฝ่ายกระทาํผดิ อนัทาํใหสิ้ทธิในการ

นาํเหตุดงักล่าวมาฟ้องหยา่นนัจะกระทาํไม่ได ้แต่เมือ เป็นเรืองการกาํหนดเหตุฟ้องหย่าทีเกียวดว้ย

กรณีมีเหตุอยา่งอืนทีทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตสมรสของคู่สมรสตอ้งประสบความยุ่งยาก หรือสามารถ

ตีความไดว้่าเป็นหลกัการแตกสลายของการสมรส เมือสามีและภริยามีการแยกกนัอยู่เป็นเวลาถึง

สามสิบปี ยงิเป็นทีชดัเจนว่าทงัสองนนัสูญสินเยอืใยต่อกนัและไม่หลงเหลือความเป็นไปไดใ้นการ

กลบัไปใชชี้วิตครอบครัวเดียวกนัร่วมกนัอีก จึงเป็นกรณีทีมีการแตกสลายของการสมรสทีไม่อาจ

เยยีวยาไดแ้ละไม่มีความเป็นไปไดที้จะกลบัคืนดีกนัอีกแลว้ ส่งผลใหศ้าลเห็นว่าเป็นกรณีทีสามารถ

พิพากษาให้ทงัคู่หย่าขาดจากกนัได ้โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงความผิดของคู่สมรส ดงันันไม่ว่าฝ่ายที

กระทาํผดิหรือฝ่ายทีไม่ไดก้ระทาํผดิจะเป็นผูน้าํขอ้เท็จจริงมาฟ้องต่อศาลก็ตาม หากศาลพิจารณาได้

ความว่าเป็นการสมรสทีแตกสลาย ศาลยอ่มพิพากษาใหห้ยา่ไดท้งัสิน  

 

ชาวญีปุ่นเป็นชนชาติทีไม่นิยมการฟ้องคดีแต่นิยมการระงบัขอ้พิพาทโดยการตกลงกนันอก

ศาลโดยใชก้ารไกล่เกลีย ซึงใชท้งัในการไกล่เกลียปัญหาทางแพ่งและปัญหาครอบครัว การระงบัขอ้

พิพาทโดยใชว้ิธีการทีไม่เป็นทางการ มีประโยชน์หลายประการ คือ ประหยดัค่าใชจ่้าย ประหยดัเวลา 

สามารถแกปั้ญหาหลาย ๆ ประการรวมกนัไดค้รังเดียว ทาํใหข้อ้พิพาทไดรั้บการแกไ้ขทนัท่วงที คดีคงั

คา้งทีศาลนอ้ยลง คู่ความไม่รู้สึกเสียหนา้แพ-้ชนะกนัในคดี 

 



บทที 3 

 

ผลการศึกษาและการวเิคราะห์  

 

ผลการศึกษา กระบวนการไกล่เกลยีข้อพพิาทในประเทศไทย และประเทศญปุ่ีน 

 

การใชก้ระบวนการไกล่เกลียในคดีหย่าตามกฎหมายไทย และกฎหมายประเทศญีปุ่นมี

ความแตกต่างกนัในดา้นวฒันธรรม แต่มีความคลา้ยกนัในระบบกฎหมายกล่าวไดคื้อ การหย่าตาม

กฎหมายครอบครัวของประเทศไทย และประเทศญีปุ่น มีกฎหมายให้คู่สมรสสามารถหย่ากนัโดย

ความยนิยอม และโดยคาํพิพากษาของศาลก็ตาม แต่ก็คงมีหลกัในการทีจะรักษาความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัวไวเ้พือไม่ให้เกิดการหย่าร้าง หรือหากมีการหย่าร้างก็ให้มีความเป็นธรรม และมีความ

เสียหายนอ้ยทีสุด การพิจารณาคดีครอบครัวในชนัศาลของประเทศไทย และประเทศญีปุ่นใชว้ิธีใน

กระบวนการประนีประนอมคดีครอบครัวเขา้มามีส่วนช่วยในการลดการพิจารณาคดีโดยศาลโดยมี

กฎหมายบญัญติัไว ้เพือใหคู่้ความสามารถตกลงกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งหย่าร้างกนั หรือหากหย่าร้างไป

แลว้ ก็ใหคู่้ความสามารถตกลงไดต้ามความประสงคข์องคู่ความได ้โดยเป็นธรรมและคาํนึงถึงหลกั

ความคุม้ครองประโยชน์สูงสุดด้วย หากคดีนันมีบุตรเข้ามาเกียวข้อง เช่น ข้อพิพาทเรืองการใช้

อาํนาจปกครองบุตร การอุปการะเลียงดูบุตร การแบ่งสินสมรสและทรัพยสิ์นบุตรผูเ้ยาว ์เป็นตน้ 

 

ปัจจุบนัทงัประเทศไทย และประเทศญีปุ่นมีหน่วยงานหรือองค์กรของเอกชนทีให้บริการ

ในการช่วยในการจดัการความขดัแยง้ และใหค้าํปรึกษาในปัญหาครอบครัวมากขึน ซึงเป็นวิธีการ

อย่างหนึงทีช่วยให้คู่กรณีจดัการปัญหาในครอบครัวก่อนทีจะเป็นคดีความต่อศาล ซึงเป็นทีรู้จัก

โดยทวัไปว่า การไกล่เกลียปัญหาครอบครัว ประเทศญีปุ่นมีองค์กรเอกชนทีเขา้มาทาํหน้าทีไกล่

เกลียคดีก่อนจะฟ้องคดีต่อศาลสาํหรับในประเทศไทยผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งหน่วยงานของรัฐเช่น ศูนย์

ดาํรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย ศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบล ของกระทรวงยติุธรรม ศูนยไ์กล่เกลีย

ระงบัขอ้พิพาท ของสาํนกังานอยัการสูงสุด เป็นตน้ 

 

สาํหรับความแตกต่างของการใชก้ระบวนการไกล่เกลียในคดีหย่าตามกฎหมายไทย และ

ประเทศญีปุ่นนัน มีความแตกต่างกันกล่าวได้คือ กฎหมายของประเทศญีปุ่นมีการกําหนด

หลกัเกณฑใ์หค้ดีทุกคดีตอ้งผา่นกระบวนการไกล่เกลียก่อนพิจารณาคดีตามปกติ เพือช่วยแกปั้ญหา

ขอ้พิพาทในครอบครัวเบืองตน้ก่อน ซึงถือไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึงของประเทศญีปุ่นในการ
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แกปั้ญหาความขดัแยง้ทีเกิดจากการหยา่ตามกฎหมายครอบครัว กระบวนการไกล่เกลียของประเทศ

ญีปุ่นจะดําเนินโดยศาลครอบครัวทีมีผูพิ้พากษาหรือบุคคลทีผูพิ้พากษามอบหมาย เนืองจาก

ประชาชนในประเทศญีปุ่นมีความเชือมั นในระบบการพิจารณาคดีโดยศาลจึงไม่ค่อยนิยม

กระบวนการไกล่เกลียโดยองค์กรของเอกชน แต่สําหรับประเทศไทยนันพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดเ้ปลียนหลกัการ

โครงสร้างสาระสาํคญัของกฎหมายฉบบัเดิม (พระราชบญัญติัจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534) มากพอสมควร โดยในประเด็นทีเกียวกบัการ

ประนีประนอมในคดีครอบครัวนันกฎหมายไดบ้ัญญัติว่า “คดีครอบครัวทีมีขอ้พิพาท ก่อนเริม

พิจารณา ให้ศาลตังผู ้ไกล่เกลียคดีครอบครัวเพือไกล่เกลียให้คู่ความในคดีครอบครัวได้

ประนีประนอมกนั ทงันี หลกัเกณฑว์ิธีการไกล่เกลีย และการรายงานผลใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

ประธานศาลฎีกา ” (มาตรา 148 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553)บทบญัญติัดงักล่าวเป็นการบงัคบัโดยชดัแจง้ให้คดีครอบครัวทีมี

ขอ้พิพาทตอ้งผา่นกระบวนการไกล่เกลียในทุกคดี 

 

การวเิคราะห์ความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคในการไกล่เกลยีคดคีรอบครัว กรณกีารฟ้องหย่าใน

ประเทศไทย 

 

สําหรับความสําเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทในคดี

ครอบครัวเรืองการฟ้องหยา่ ตามกฎหมายในประเทศไทยขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ดงัต่อไปนี  

 

ด้านคู่ความ  

 

คู่ความในคดีครอบครัว หมายถึงบุคคลทีเป็นโจทก์หรือจาํเลยในคดี ไม่ว่าจะเป็น สามี 

ภริยา ย่อมมีองค์ประกอบอืนเข้ามาเกียวข้อง เช่น อายุ เพศ การศึกษา เชือชาติ อาชีพ บุคคลที

เกียวขอ้งกบัคู่ความ คือทนายความและญาติ เป็นตน้ มีส่วนสาํคญัทีส่งผลต่อความสาํเร็จในการไกล่

เกลียคดีครอบครัว เช่น ในดา้นอายหุากคู่ความทีมีอายสูุง มีประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิต ย่อมมี

ความเชือมนัในตนเอง ประกอบกบัคดีครอบครัวคู่ความยอ่มรู้ขอ้ดี หรือขอ้เสีย ของแต่ละฝ่ายมาเป็น

อยา่งดี เพราะมีการอยูร่่วมกนัมาในครอบครัวผา่นการดาํเนินชีวิตมาบางครอบครัวมากกว่า 1 ปีขึน

ไป หรือในดา้นเชือชาติคู่ความทีมีสัญชาติแตกต่างกนั ย่อมมีประเพณี วฒันธรรม รวมถึงในเรือง

ของกฎหมายของแต่ละชาติแตกต่างกนั เป็นตน้ 
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บุคคลทีเกียวขอ้งกบัคู่ความเช่น ทนายความ หรือญาติพีน้อง มีส่วนสาํคญัในความสาํเร็จ

ของการไกล่เกลียคดีครอบครัว เนืองจากคดีความในชนัศาลคู่ความจะตอ้งมีการแต่งตงัทนายความ

เขา้มาในคดีเพือดาํเนินกระบวนพิจารณาในชนัศาล โดยผ่านการแนะนาํดา้นกฎหมายในเรืองนันๆ 

หากเป็นคดีครอบครัวเรืองการฟ้องหย่า ทนายความย่อมแนะนําในเรืองข้อกฎหมายทีไม่ทาํให้

คู่ความฝ่ายตนเองตอ้งเป็นการเสียเปรียบคู่ความอีกฝ่ายหนึง โดยเฉพาะหากการฟ้องหย่านัน มีเรือง

สิทธิประโยชน์ดา้นสินสมรสเขา้มาเกียวขอ้ง ผลประโยชน์ในเรืองของทรัพยสิ์น ทาํให้ทนายความ

แนะนําข้อกฎหมายเพือรักษาสิทธิของคู่ความฝ่ายตนเอง แต่ถา้หากทนายความมีการแนะนํา

กระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทให้คู่ความเห็นความสําคัญของการไกล่เกลียเพือรักษาความ

สมัพนัธภาพระหว่างคู่ความ และใหค้วามร่วมมือในกระบวนการไกล่เกลีย เช่นการอธิบายให้เห็น

ถึงความสาํคญัของการไกล่เกลียโดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์มากกว่าความพึงพอใจของคู่ความ การ

ไกล่เกลียก็มีแนวโนม้ทีจาํสาํเร็จมากยงิขึน  

 

อีกส่วนหนึงทีเกียวขอ้งกบัคู่ความคือญาติพีนอ้งทีคอยใหค้าํปรึกษาในดา้นต่างๆ คอยชีแนะ

แนวทางให้คาํปรึกษาในดา้นต่างๆ กบัคู่ความนัน เช่น หากการไกล่เกลียคดีครอบครัวในชนัศาล 

หรือการไกล่เกลียคดีครอบครัวทีอืน กรณีผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวมีการแยกฝ่ายให้คู่ความหรือ

คู่กรณีแยกการไกล่เกลียทีละฝ่าย เมือคู่ความออกไปด้านนอกแลว้กลบัเขา้มาสู่กระบวนการไกล่

เกลียคดีครอบครัวอีกครังหนึง ย่อมมีผลทาํให้การไกล่เกลียมีแนวทางทีจะสาํเร็จยากขึนหากญาติ

คู่ความไม่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการไกล่เกลียขอ้พิพาทในคดีครอบครัว แต่ถา้ญาติมีความเขา้ในแล้

เห็นถึงความสาํคญักระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว การไกล่เกลียก็จะมีผลทาํให้มีแนวโน้มทีจะ

ทาํใหมี้วามสาํเร็จมากยงิขึนต่อไป 

 

ด้านความต้องการของคู่ความ  

 

ดา้นความตอ้งการในคดีครอบครัว หรือขอ้เสนอในการไกล่เกลียคดีครอบครัวนัน เป็นขอ้

เรียกร้องตามความตอ้งการของคู่ความตอ้งการให้อีกฝ่ายทาํตามขอ้เสนอทีไดเ้รียกร้องไป ในคดี

ครอบครัวเรืองฟ้องหย่านัน อาจมีการฟ้องหย่าอย่างเดียว หรืออาจมีเรืองการฟ้องหย่าแลว้มีข้อ

เรียกร้องอยา่งอืนเพิมเติม เช่น การแบ่งสินสมรส การใชอ้าํนาจปกครองบุตร การเรียกค่าทดแทน 

การเรียกค่าเลียงชีพ การเรียกค่าอุปการะเลียงดูบุตร เป็นตน้ ซึงขอ้เรียกร้องเพิมเติมนีมีส่วนทีสาํคญั

ทีส่งผลให้การไกล่เกลียคดีครอบครัวเรืองการฟ้องหย่าสาํเร็จ หรือไม่สาํเร็จ กล่าวคือ คู่ความทีมี

ขอ้เสนอ หรือการเรียกร้องการฟ้องหยา่อยา่งเดียวมีแนวโนม้การไกล่เกลียสาํเร็จมากกว่าคู่ความทีมี

ขอ้เรียกร้องอืน ๆ ตามมาในเรืองนนั ๆ เช่น ถา้หากการฟ้องหยา่ ในคดีครอบครัวใด ไม่มีจาํนวนทุน
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ทรัพย ์มีแนวโนม้ทีจะไกล่เกลียสาํเร็จมากกว่าคดีทีมีทุนทรัพย ์ทงันีขึนอยู่กบัขอ้เท็จจริงของแต่ละ

คดี (ฉนัทนา  ชมพาณิชย,์ 2556: 18) 

 

ด้านการปฏิบัตหิน้าทีผู้ไกล่เกลยีคดีครอบครัวเรืองการฟ้องหย่า 

 

สาํหรับผูป้ฏิบติัหนา้ทีไกล่เกลียคดีครอบครัวในงานวิจยัครังนี คือผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัว 

ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

และคณะกรรมการไกล่เกลียในประเทศญีปุ่น มีส่วนสําคัญต่อความสาํเร็จในการไกล่เกลียคดี

ครอบครัวในเรืองการฟ้องหย่าเป็นอย่างมาก เนืองจากมีการกาํหนดคุณสมบติัของผูไ้กล่เกลียคดี

ครอบครัว ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว มีประสบการณ์ และ

เขา้ใจในหลกัการอืนๆรอบดา้น เช่น ดา้นขอ้กฎหมาย และขอ้เท็จจริง ดา้นจิตวิทยา ดา้นการสร้าง

ความไวว้างใจ และประสบการณ์ดา้นอืนๆ ส่วนคณะกรรมการไกล่เกลียคดีครอบครัวของประเทศ

ญีปุ่น ก็มีการกาํหนดผูเ้ชียวชาญภายนอกทีมีความรู้ประสบการณ์ เกียวกับขอ้พิพาท ทีมีความรู้

ความสมัพนัธร์ะหว่างเอกชน และความสมัพนัธใ์นครอบครัว เช่นเดียวกนั จึงมีส่วนช่วยทาํให้การ

ไกล่เกลียมีแนวโนม้สาํเร็จมากยงิขึน 

 

ผูป้ฏิบติัหนา้ทีไกล่เกลียคดีครอบครัว ไม่ควรทาํหน้าทีควบคู่กบัผูพิ้พากษาสมทบในศาล

เยาวชนและครอบครัว ควรเป็นบุคคลภายนอกทีผา่นการคดัเลือกจากผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลเยาวชน

และครอบครัว โดยมีความรู้ประสบการณ์ทาํงานในดา้นต่างๆ เช่น ผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวมีความรู้

ดา้นนิติศาสตร์ ดา้นอกัษรศาสตร์ ดา้นครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือเคยประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น เคย

รับราชการครู หรือรับราชการอืน ๆ อาชีพทนายความ อาชีพแพทย ์พยาบาล นักจิตวิทยา เป็นตน้ 

ย่อมนําประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าทีเป็นผู ้ไกล่เกลียคดี

ครอบครัวได ้เพือเขา้ใจปัญหา และทาํใหคู่้วามสามารถไกล่เกลียคดีครอบครัวไดส้าํเร็จไดดี้ยงิขึน 
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ภาพที 1  Model ผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวจากบุคคลภายนอกทีมีความเชียวชาญ 

 

สาํหรับ Model ขา้งตน้เป็นการยกตวัอย่างการปฏิบติัหน้าทีผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวจาก

บุคคลภายนอกทีมีความเชียวชาญ จะเห็นได้ว่าผูไ้กล่เกลียจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติัหน้าที ผ่านการเชือมโยงและแกไ้ขปัญหาของคู่พิพาท โดยสามารถ

หาทางออกใหก้บัคู่พิพาทไดใ้นทุกแง่มุมภายในกรอบปัญหานนั ๆ  

 

ในส่วนของคุณสมบติัของผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัว เนืองจากตามขอ้บงัคบัของประธานศาล

ฎีกา ว่าด้วยพืนความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนและลบชือออกจากทะเบียน ผู ้

ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ. 2554 โดยได้กาํหนดคุณสมบัติของผูป้ระนีประนอมคดี

ครอบครัวว่า เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาไม่ตาํกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ อนัเป็น

 
Model ผู้ไกล่เกลยีคดีครอบครัวจากบุคคลภายนอกทีมีความเชียวชาญ 

คือ คู่พพิาทฝ่าย A 

คือ คู่พิพาทฝ่าย B 

คือ กรอบของปัญหาทีมีทางออก 

คือ ความรู้ 

ประสบการณ์ 

อารมณ์ ฯลฯ 

คือ ผู้ไกล่เกลยี

ภายนอกทมีีความ

เชียวชาญ ควบคุม

สถานการณ์จาก

คู่พิพาทได้  
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ประโยชน์แก่การไกล่เกลียคดีไม่นอ้ยกว่า 3 ปี หรือเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาไม่ตาํกว่ามธัยมศึกษาปีที 6 

หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการไกล่เกลียคดีไม่น้อยกว่า 5 ปีเนืองจากผูไ้กล่เกลียคดี

ครอบครัวจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถค่อนขา้งสูงการกาํหนดให้ผูส้าํเร็จการศึกษาไม่

ตาํกว่ามธัยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า สามารถเขา้ทาํหน้าทีเป็นผูไ้กล่เกลียได ้เห็นว่าพืนความรู้

เพียงแค่มธัยมศึกษาปีที 6 ไม่น่าจะเพียงพอ อีกทงัในทางปฏิบติั การฝึกอบรมทงัก่อนและระหว่าง

ปฏิบติังานในฐานะไกล่เกลีย เป็นเพียงการฝึกอบรมระยะสนั ๆ และไม่สามารถเขา้รับการฝึกอบรม

ไดอ้ยา่งทวัถึง เนืองจากขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ ดงันนั หากผูไ้กล่เกลียไม่มีพืน

ความรู้มากพอ คงไม่สามารถปฏิบติังานให้ลุล่วงตามความประสงค์ จึงถือเป็นปัญหาอุปสรรคที

สาํคญัของกระบวนการไกล่เกลียเป็นอยา่ง 

 

ด้านกระบวนการไกล่เกลยีคดีครอบครัว 

 

ในการดาํเนินกระบวนไกล่เกลียคดีครอบครัวเรืองการฟ้องหย่า นอกจากการดาํเนินการ

ไกล่เกลียโดยผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัว โดยศาลจะมอบหมายให้ศาลตงัผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวทาํ

หนา้ทีไปโดยลาํพงัก่อน แต่ในระหว่างการไกล่เกลีย หากมีเหตุอนัสมควรเพือประโยชน์ในการไกล่

เกลีย ศาลอาจมอบ ผูบุ้คคลใดบุคคลหนึงเขา้ร่วมใหค้าํปรึกษา หรือใหค้วามช่วยเหลือผูไ้กล่เกลียได ้

เช่น บิดา มารดา ผูป้กครอง ญาติของคู่ความ ทนายความของคู่ความ นักสังคมสงเคราะห์ 

นกัจิตวิทยา หรือบุคคล หรือหน่วยงานทีศาลเห็นสมควรใหค้าํปรึกษา หรือช่วยเหลือผูไ้กล่เกลียได ้

ไม่ว่าจะไกล่เกลียสําเร็จหรือไม่ ให้ผูไ้กล่เกลียรายงานผลการไกล่เกลียต่อศาล ถา้สําเร็จศาลก็จะ

พิพากษาใหเ้ป็นไปตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ถา้ไม่สาํเร็จศาลอาจจะทาํการไกล่เกลียต่อ

หนา้ศาลต่อไปก็ได ้หรือถา้ไม่ประสงค์ไกล่เกลียอีกแลว้ ศาลก็จะตอ้งดาํเนินการชีสองสถานหรือ

สืบพยานต่อไป (สหรัฐ กิติศุภการ, 2560) 

  



บทที 4 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว: ศึกษาการฟ้องหยา่ในประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พือ

ศึกษาถึงแนวคิดของปัญหา และอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทในคดีครอบครัวเรือง

การฟ้องหย่า และวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลียข้อพิพาทตามกฎหมายในประเทศไทย เพือหา

แนวทางในกระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทในคดีครอบครัวเรืองการฟ้องหย่าของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวในประเทศไทย ใหมี้ประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จมากขึน 

 

ในการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณ นาํในรูปแบบการบรรยายขอ้มูล โดยนํา

ข้อมูลทีผูว้ิจัยได้ดาํเนินการศึกษาหาข้อมูลหลกัจากเอกสารวิชาการ กฎหมาย และงานวิจัยที

เกียวขอ้ง มาประกอบในการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นเพือใหไ้ดข้อ้มูลทีครบถว้นรอบดา้น 

 

สรุปผลกระบวนการไกล่เกลยีคดีครอบครัว กรณกีารฟ้องหย่าในประเทศไทย 

 

ผลการศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน“กระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทในคดีครอบครัว เรือง

การฟ้องหยา่ และวิเคราะห์กระบวนการฟ้องหยา่การฟ้องหยา่ในประเทศไทย” โดยสรุปหลกัสาํคญั

ในการไกล่เกลียคดีครอบครัวตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 สรุปได ้ดงันี 

 

ประเด็นด้านคู่ความ 

 

ประเด็นดา้นคู่ความ อาจเป็นปัญหาอุปสรรคทีเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของคู่ความ มีความ

ระแวงไม่ไวใ้จจากกรณีความบาดหมางของครอบครัวในอดีต ความไม่เขา้ใจกนั และไม่สามารถ

ถ่ายทอดหรือสือสารอธิบายใหอี้กฝ่ายเขา้ใจได ้อาจยดึมนัในจุดยืนของตนเองมากเกินไปแข็งกร้าว

ไม่มีการยืดหยุ่นให้แก่คู่ความฝ่ายตรงขา้ม รวมถึงความไม่กลา้ในการเปิดเผยความจริงบางส่วน 

เนืองจากกลวัจะถูกนาํไปใชใ้นทางทีทาํใหต้นเองตอ้งเสียประโยชน์ รวมถึงการขาดทรัพยากรหรือ

ปัจจยัทีจะเข้าร่วมในการเจรจา และอาจไม่ได้รับแรงจูงใจจากคู่ความอีกฝ่ายหนึง เป้าหมายไม่
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ชดัเจน ขาดความรับผิดชอบ และไม่ได้เตรียมขอ้มูล ทีเพียงพอ การสือสารทีไม่ชดัเจน ไม่สุภาพ 

และไม่พยายามหาทางออกร่วมกนั 

 

ประเด็นดา้นบุคคลผูเ้กียวขอ้งทีเป็นฝ่ายเดียวกบัตวัความ ไดแ้ก่ พ่อ แม่ ญาติพีนอ้ง เพือนฝงู 

มกัคอยออกความเห็น และสร้างความระแวงสงสยัใหเ้กิดขึนแก่ตวัความฝ่ายตน ทาํให้ตวัความเกิด

ความไม่มนัใจและไม่เปิดใจในการเจรจาใหเ้ป็นไปในทางทีจะประสบผลสาํเร็จ รวมถึงทนายความ 

ซึงบางครังกลายเป็นปัญหาอุปสรรคทีสําคญัในการทาํให้การเจรจาไกล่เกลียประสบผลสาํเร็จ 

เพราะตัวความจะเชือและไวใ้จทนายความของตนมากกว่า อีกทังทนายเองก็พยายามปกป้อง

ลูกความของตนในลกัษณะการต่อสู้คดีแบบปกติ พฤติกรรมเหล่านีลว้นเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ

ความสาํเร็จของกระบวนการไกล่เกลียอยูเ่สมอ 

 

ด้านความต้องการของคู่ความ 

 

สาํหรับคู่ความทีมีขอ้เรียกร้อง หรือทีมีขอ้เสนอ ในการฟ้องหย่าอย่างเดียว มีแนวโน้มการ

ไกล่เกลียสาํเร็จมากกว่าคู่ความทีมีขอ้เรียกร้องอืนๆตามมาในประเด็นนนั ๆ ซึงในดา้นขอ้เสนอของ

คู่ความ หากแต่ละฝ่าย มุ่งสนใจในผลประโยชน์มากกว่า ทางออกร่วมกนั ก็จะทาํให้การไกล่เกลีย

นนัไม่ประสบผลสาํเร็จ 

 

ด้านการปฏิบัตหิน้าทีผู้ไกล่เกลยีคดีครอบครัวเรืองการฟ้องหย่า 

 

สาํหรับผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวทีมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการไกล่เกลีย หรือมี

ประสบการณ์ในดา้นอาชีพอืน ๆ โดยมีการคดัเลือกจากผูที้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ 

ตามทีศาลเยาวชนและครอบครัวนันตงัอยู่ มกัเป็นผูที้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความน่าเชือถือ และมี

ความรอบรู้ มีประสบการณ์หลายดา้น ทีแตกต่างกนัออกไป จึงเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จต่อ

การไกล่เกลียคดีครอบครัวไดน้นัเอง  

 

ด้านกระบวนการไกล่เกลยีคดีครอบครัว 

 

บทบญัญติัตามมาตรา 148 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 สาํหรับคดีครอบครัวทีมีขอ้พิพาทนนั โดยปกติอาจเป็นการยืน

คาํร้อง แลว้ต่อมาปรากฏว่ามีผูค้ดัคา้นในคดี ถือว่าเป็นคดีครอบครัวทีมีขอ้พิพาทแลว้ ส่วนคดีที
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เริมตน้จากคาํฟ้อง ถือเป็นคดีมีขอ้พิพาทเสมอเหมือนในกรณีศึกษาคือเรืองการฟ้องหยา่ แมจ้าํเลยจะ

ขาดนดัยนืคาํใหก้ารก็ตาม ถา้จาํเลยมาในวนันัดพิจารณา ศาลตงัตงัผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวเพือทาํ

การไกล่เกลียก่อนเสมอ จะสั งให้สืบพยานไปทนัทีไม่ได ้กฎหมายจึงมีลกัษณะบงัคบัให้ศาลตงัผู ้

ไกล่เกลียคดีครอบครัวเพือทาํการไกล่เกลียก่อน ศาลจะพิจารณาว่าไม่ควรทาํการไกล่เกลีย แลว้ทาํ

การชีสองสถาน หรือสืบพยานไปทนัทีไม่ได ้ถือเป็นกระบวนการพิจารณาทีไม่ชอบ โดยหลกั

ความสาํคญัในการไกล่เกลียตอ้งมีการสอบถามความประสงคข์องคู่ความ หากคู่ความประสงค์ทีจะ

ไกล่เกลียในกรณีฟ้องหยา่ หรือเรืองอืนๆทีเกียวขอ้งกบัคาํฟ้องในกรณีเหตุฟ้องหย่า จึงพิจารณาใน

การตงัผูไ้กล่เกลียประจาํคดี เพราะถา้หากคู่ความไม่ประสงค์ทีจะไกล่เกลีย เมือถึงวนันัดไกล่เกลีย

คู่ความก็ไม่มาศาล ทาํใหคู่้ความฝ่ายทีมาศาลตอ้งเสียเวลาและเสียค่าใชจ่้ายในครังนนั โดยทวัไป ใน

หอ้งพิจารณาคดีครอบครัว ศาลจะทาํหน้าทีไกล่เกลียขอ้พิพาท นอกจากนีหากศาลไม่ไดต้งัผูไ้กล่

เกลียคดีครอบครัว 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษา 

 

ใน“กระบวนการไกล่เกลียคดีครอบครัว: ศึกษาการฟ้องหย่าในประเทศไทย ผูว้ิจัยขอ

เสนอแนะในภาพรวมจากการศึกษา เพือเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในกระบวนการไกล่เกลียข้อ

พิพาทในคดีครอบครัวเรืองการฟ้องหยา่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย ดงัต่อไปนี  

 

1. ควรประสานงานในระดบันโยบายกบัหน่วยงานทีรับผดิชอบในเรืองการประชาสมัพนัธ ์

การเผยแพร่กฎหมายทาํให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงสิทธิในการเขา้สู่การไกล่เกลียข้อพิพาทเพือ

เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงข้อดี ของการเข้า สู่กระบวนการไกล่เกลีย

ประนีประนอมขอ้พิพาท เพือใหป้ระชาชนเกิดทศันคติทีดี และยินยอมเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลีย

ดว้ยความสมคัรใจอยา่งแทจ้ริงของคู่ความเองโดยไม่ตอ้งใชก้ฎหมายบงัคบั 

 

2. คุณสมบติัของผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัว ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ทีทีตอ้งปฏิบติั และควรแยก

บทบาทหนา้ทีของผูพิ้พากษาสมทบ และผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวใหช้ดัเจน โดยบญัญติัห้ามมิให้ทาํ

หนา้ทีทงั 2 หนา้ทีในเวลาเดียวกนั 
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3. ดา้นการปฏิบติัหน้าทีผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวเรืองการฟ้องหย่า คือ ผูไ้กล่เกลียคดี

ครอบครัว ถือเป็นผูมี้บทบาทสาํคัญเป็นอย่างยิงในกระบวนการไกล่เกลีย ควรมีการอบรมองค์

ความรู้ทีจาํเป็นต่อการไกล่เกลียอยา่งมีประสิทธิภาพ เพือนาํไปสู่การไกล่เกลียคดีครอบครัวไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ และมีการทาํหนา้ทีในการเป็นคนกลางในการไกล่เกลียไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และ

ควรมีแนวทางในการพฒันาในดา้นตวัผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวควรดาํเนินการใน 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

 

3.1 การแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัในดา้นคุณสมบติัของผูไ้กล่เกลีย ใหผู้ไ้กล่เกลียมีความรู้

ความชาํนาญ หรือผูมี้ประสบการณ์ในการไกล่เกลียคดีครอบครัว อนัจะนาํไปสู่การปฏิบติัในการ 

ไกล่เกลียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

3.2 ควรกาํหนดการอบรมในวิชาพืนฐานทีจาํเป็น ให้มีระยะเวลาเพียงพอทีจะสามารถ

นาํไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งแทจ้ริง และระหว่างการปฏิบติัหน้าทีควรมีการอบรมเพิมเติม

เป็นระยะอยา่งนอ้ย ปีละ 1-2 ครัง 

 

3.3 ควรแยกบทบาทหนา้ทีของผูพิ้พากษาสมทบ และผูไ้กล่เกลียคดีครอบครัวใหช้ดัเจน 

โดยบญัญติัหา้มมิใหบุ้คคลคนเดียวทาหนา้ทีทงั 2 หนา้ทีในเวลาเดียวกนั 

 

4. สาํนกังานศาลยติุธรรมควรมีนโยบายในการประสานความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ และ

ภาคเอกชนทีใหค้วามสนในการทาํงานร่วมกนัดา้นการไกล่เกลียคดีครอบครัว เพือส่งเสริมให้สามี

ภริยาทีมีปัญหาครอบรัวสามารถร่วมกันหาทางออกในปัญหาครอบครัวได้ ถึงแม้บริบทใน

สงัคมไทยอาจไม่เหมือนกบัประเทศญีปุ่น แต่ก็สามารถนาํระบบการไกล่เกลียของประเทศญีปุ่นมา

ปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบทในประเทศไทยไดต่้อไปในอนาคต  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

 

1. ศึกษาวิจยัเปรียบเทียบถึงปัญหาอุปสรรคของกระบวนการไกล่เกลียของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวในประเทศอืน ๆ เพือทราบถึงปัญหาหลกัร่วมกนั และสามารถเสาะหาหนทางในการ

พฒันาในระดบัสากลต่อไปในอนาคต 

 

2. นาํสถิติคดีทีมีผลไกล่เกลียสาํเร็จ มาศึกษาในการไกล่เกลียคดีครอบครัวต่อไป 
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