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1. สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศสหรัฐอมเริ กาเป็ นประเทศที่มีประวัติความเป็ นมาทางด้านแนวความคิดในการ
ก่อตั้งประเทศมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การก่อตั้งอาณานิคมของชาวอาณานิคม จนมีการรวมตัวของ
ชาวอาณานิคมสิ บสามรัฐเพื่อต่อต้านประเทศแม่อย่างประเทศอังกฤษ อันส่ งผลทาให้ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาได้รับแนวความคิดเสรี ภาพมาตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งประเทศ รวมทั้งการมีรัฐบาลกลางและ
มลรัฐ ที่รัฐบาลกลางมีอานาจน้อยแต่ให้มลรัฐเป็ นผูก้ าหนดรู ปแบบของแต่ละรัฐเอง เพื่อป้ องกันการ
ควบคุมมลรัฐจากรัฐบาลกลาง และการมีศาลเป็ นผูป้ กป้องประชาชนจากอานาจรัฐ
นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริ กายังได้รับระบบ
common law มาจากประเทศอังกฤษอัน
เป็ นประเทศแม่ แต่จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริ กามีมลรัฐทั้งสิ้ น 50 มลรัฐจึงมีกฎหมายทั้งสิ้ น 50
ฉบับ รวมทั้งกฎหมายของรัฐบาลกลางอีกเป็ น 51 ฉบับ และระบบศาลก็แบ่งออกเป็ นศาลของมลรัฐ
และศาลของสหรัฐอันเป็ นระบบที่เหมาะสมแก่การศึกษา
สาหรับการควบรวมกิจการนั้น ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีการ
จัดตั้งบริ ษทั รวมทั้งพัฒนากฎหมายหุ น้ ส่ วน บริ ษทั ขึ้นอย่างมาก เพื่อให้ทนั ต่อพัฒนาการทางธุ รกิจ
ซึ่ งประเทศไทยควรนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากฎหมายหุ น้ ส่ วนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพื่อทาการศึกษากฎหมายหุ น้ ส่ วนบริ ษทั และการควบรวมกิจการของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
เพื่อนาแนวทางการพัฒนากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ การมาพัฒนากฎหมายไทย

ระเ

3. ขอบเขตการศึกษา
ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ทาให้ทราบถึงระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทาให้ทราบถึงกฎหมายหุ น้ ส่ วนบริ ษทั และการควบรวมกิจการของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทาให้ได้นาแนวทางการพัฒนากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ การมาพัฒนากฎหมายไทย
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1. ระบบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้รับระบบกฎหมายแบบจารี ตประเพณี ( Common law) ตามระบบ
กฎหมายอังกฤษ แต่การพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริ กาแตกต่างจากแนวคิดของอังกฤษเป็ นอย่าง
มาก อย่างหนึ่งที่สหรัฐฯ ยอมรับนับถือ คือ Separation of Powers Doctrine ระบบนี้ มีมรดก
ความคิดจากยุโรป ที่ฝ่ายบริ หาร ฝ่ ายนิติบญั ญัติ และฝ่ ายตุลการ จึงจากัดบทบาทของตนเองอย่าง
เคร่ งครัด โดยเฉพาะในเรื่ องการบังคับใช้และการตีความกฎหมายอาญา แต่ก็ยงั ให้อิสระแก่ศาลใน
การตีความและสร้างหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับแนวคิดทางกฎหมายแพ่งโดยแท้ เช่น สัญญา
(Contract) และละเมิด (Torts) สาเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริ กามีแนวความคิดเช่นนี้ก็เนื่องมาจากผล
แห่งการรวมตัวของ 13 อาณานิคมที่เข้าต่อสู ้กบั รัฐบาลอังกฤษที่เป็ นประเทศแม่ซ่ ึ งกดขี่ชาวอาณา
นิคมมาตลอด ทาให้อาณานิคมทั้ง 13 แห่งได้วางหลักในการให้แต่ละมลรัฐมีอานาจสู งในการ
บริ หารจัดการภายในรัฐของตน ส่ วนรัฐบาลกลางให้มีอานาจน้อยที่สุดเพื่อป้ องกันการกดขี่มลรัฐ
จากรัฐบาลกลาง
ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่ละรัฐจะมีอิสระในการบัญญัติกฎหมายของ
ตนเอง โดยรัฐบาลกลาง (Federal Government) จะไม่แทรกแซงในเรื่ องของการกาหนดว่าการ
กระทาใดจะเป็ นความผิดอาญาหรื อไม่ อย่างไร และมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
วิธีพิจารณาความอย่างไร ซึ่ งมีที่มาจากเหตุผลพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ในการรวมตัวเป็ น
สหรัฐอเมริ กาในอดีตที่ไม่ตอ้ งการให้รัฐบาลกลาง มีอานาจมากเกินไปจนถึงขนาดที่จะเข้ามา
ควบคุมรัฐบาลของมลรัฐได้ ในอดีตนั้น จึงยอมรับกันว่ารัฐบาลแห่งมลรัฐเท่านั้นที่ควรจะทาหน้าที่
ปกป้ องสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน โดยมีหลักฐานที่เด่นชัด คือ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐที่เขียนแบ่งแยกอานาจอย่างชัดเจนทั้งในแนวราบ และแนวดิ่ง โดยในแนวราบที่วา่ ก็
คือ การแบ่งแยกอานาจตามหลักการ Separation of Powers ระหว่างฝ่ ายนิติบญั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร และ
ฝ่ ายตุลาการ ส่ วนในแนวดิ่ง ก็จะแบ่งแยกอานาจระหว่างรัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลกลาง อย่างชัดเจน
เช่นกัน
รัฐบาลกลางจะมีอานาจในการออกกฎหมายที่มุ่งควบคุมกิจกรรมของรัฐบาลในระดับมล
รัฐได้ในเฉพาะสิ่ งที่กาหนดไว้ ซึ่ งเรี ยกว่า Enumerated Powers ซึ่ งกาหนดไว้คร่ าว ๆ ว่า อานาจใดที่
ไม่ได้กาหนดให้เป็ นอานาจของรัฐบาลกลางสหรัฐ ย่อมเป็ นอานาจของมลรัฐทั้งสิ้ น โดยอานาจที่ถือ
ว่าเป็ นอานาจของรัฐบาลกลางเช่น เช่น อานาจเกี่ยวกับการจัดทาถนนหนทาง อานาจทางการฑูต
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และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อานาจเกี่ยวกับการไปรษณี ย ์ อานาจทางทหาร และอานาจ
เกี่ยวกับการควบคุมการค้าระหว่างมลรัฐ หรื อ Interstate Commerce ซึ่ งอานาจข้างต้น ล้วนแต่เป็ น
อานาจที่สาคัญมาก โดยรัฐสภาได้ออกกฎหมายอาญาต่าง ๆ โดยอาศัยอานาจข้างต้น เช่น การ
ฉ้อโกงผูอ้ ื่นโดยอาศัยวิธีการทางจดหมาย (Mail Fraud) หรื อ การกระทาผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ ( White Collar Crime) เช่น Computer Fraud, Money Laundering, Wire Fraud, RICO
ก็อาศัยหลักการพื้นฐานที่วา่ การกระทาผิดข้างต้น จะก่อให้เกิดผลกระทาต่อการค้าระหว่างมลรัฐ
(Interstate Commerce) รัฐสภาสหรัฐ ก็จะอาศัยหลักการพื้นฐานที่วา่ การกระทาผิดข้างต้น จะ
ก่อให้เกิดผลกระทาต่อการค้าระหว่างมลรัฐ (Interstate Commerce) ในการออกกฎหมายในระดับ
Federal เพื่อบังคับใช้ในระดับมลรัฐด้วย การดาเนินคดีอาญาในสหรัฐ จึงเป็ น Dual System คือ
ระบบบคู่ขนานระหว่างมลรัฐและรัฐบาลไปพร้อม ๆ กัน และไม่มีปัญหาในเรื่ อง Double Jeopardy
หรื อ การดาเนินคดีอาญาซ้ า เพราะเป็ นการดาเนินคดีต่างระดับกัน สาหรับอานาจอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ เช่น อานาจที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) และการ
จัดตั้งหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายทั้งหลาย ตั้งแต่องค์กรตารวจ และ Sheriff รวมถึงองค์กร
อัยการนั้น จึงเป็ นเรื่ องที่มลรัฐมีอานาจดาเนินการทั้งสิ้ น โดยรัฐบาลกลางจึงได้จดั ตั้งหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย เช่น F.B.I หน่วยงานทางสรรพากร (IRS) อัยการ และศาลในระดับรัฐบาลกลาง
ขึ้นเพื่อดาเนินการบังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ
ในสหรัฐฯ จึงมีปัญหาที่โต้แย้งกันเสมอว่า รัฐบาลกลางควรเข้ามาแทรกแซงรัฐบาลมลรัฐ
มากน้อยเพียงใด และมีคดีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้ เป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั ข้อสรุ ปที่
เกิดขึ้นจากแนวคาพิพากษาของ The U.S. Supreme Court จึงได้วางหลักว่า กิจการใด ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน (Fundamental Rights) ของประชาชนแล้ว รัฐบาลกลาง
ย่อมสามารถดาเนินการได้ท้ งั หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐบาลกลางสหรัฐสามารถดาเนินการควบคุม
เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ท้ งั หมด
1.1 อานาจของมลรัฐและรัฐบาลกลางสหรัฐ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาประกอบด้วยมลรัฐต่าง ๆ ๕๐ รัฐ รวมตัวเข้าเป็ นประเทศ
เดียวกันเรี ยกว่า สหรัฐอเมริ กา (United State of America) อย่างไรก็ตาม บรรดารัฐทั้งปวงยังคงมี
ความเป็ นอิสระในบางเรื่ อง โดยอานาจของมลรัฐ (State) จะแตกต่างจากอานาจของรัฐบาลกลาง
(Federal Government) ซึ่ งมีอานาจส่ วนใหญ่เกี่ยวกับกรณี ระหว่างมลรัฐต่อมลรัฐ และกรณี ระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริ กากับประเทศอื่น ๆ ดังนั้น เรื่ องใดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ภายในมลรัฐของแต่ละ
มลรัฐ โดยเฉพาะและไม่เกี่ยวกับมลรัฐอื่น และไม่ปรากฏจากรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายใดว่าอยูใ่ น
อานาจของรัฐบาลกลาง มลรัฐนั้น ๆ ย่อมมีอานาจเด็ดขาดและสู งสุ ด เพราะแต่ละมลรัฐ (State) มี
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รัฐบาลของตนเอง มีผวู ้ า่ การมลรัฐ (Governor) เป็ นหัวหน้ารัฐบาล มีหน่วยราชการต่าง ๆ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบการบริ หารกิจการต่าง ๆ ภายในมลรัฐ แต่ละมลรัฐมีเมืองหลวงของมลรัฐเอง มีรัฐสภา
ของตนเอง มีศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลสู งสุ ดของมลรัฐเอง และมีการออกกฎหมายของตนเองได้
แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่เป็ นการแปลกประหลาดที่การกระทาในเรื่ องเดียวกัน บางกรณี
อาจเป็ นความผิดในรัฐหนึ่งและอาจไม่เป็ นความผิดในอีกรัฐหนึ่งก็ได้ ดังนั้น ระบบกฎหมายและ
ระบบศาลของสหรัฐอเมริ กาจึงมีความซับซ้อนและแตกต่างจากประเทศอื่นโดยทัว่ ไป
1.2 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริ กา (The Constitution of the United State of America)
การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศเอกราช เกิดขึ้นเมื่อ 4 กรกฎาคม
ค.ศ. 1776 (พ.ศ. 2319) และในปี เดียวกันนี้ได้มีการจัดทารัฐธรรมนูญของประเทศเรี ยกว่า
“บทบัญญัติแห่งสมาพันธ์รัฐ (Articles of Confederation) ซึ่ งถือว่าเป็ นรัฐูธรรมนูญฉบับแรกของ
ประเทศ และต่อมาได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปี ค.ศ.
1789 เป็ นต้นมา หลักการสาคัญของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริ กา คือ 1. เปลี่ยนชื่อรัฐธรรมนูญจาก
“บทบัญญัติแห่งสมาพันธ์รัฐ” (Articles of Confederation) เป็ น “รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริ กา”
(The Constitution of the United State of America) 2. เปลี่ยนชื่อประเทศ ซึ่ งเดิมใช้ชื่อว่า “สมาพันธ์
รัฐ” (Confederation) มาเป็ น “สหรัฐ” (The United States) ซึ่ งมีความหมายว่า มีการรวมตัวอย่าง
เหนียวแน่นเป็ นหนึ่งเดียว และมีการสถาปนารัฐบาลกลางมารับผิดชอบดูแลกิจการทัว่ ไป 3. จัดรู ป
รัฐและแบบสาธารณรัฐ (Republic) โดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุข 4. จัดรู ปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และมีการแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อานาจอธิ ปไตย
1.3 หลักการแบ่งแยกอานาจของประเทศสหรัฐอเมริ กา
1.3.1 อานาจนิติบญั ญัติ
ฝ่ ายนิติบญั ญัติมีอานาจในการตรากฎหมายและการกาหนดงบประมาณให้ฝ่าย
บริ หารนาเงินไปจ่าย
1.3.2 อานาจบริ หาร
ฝ่ ายบริ หารมีอานาจในการบริ หารโครงการต่างๆ มีอานาจในการบังคับตาม
กฎหมาย มีอานาจออกกฎของฝ่ ายบริ หารอันเป็ นกฎหมายลาดับรอง รวมทั้งมีอานาจวินิจฉัยการ
กระทาทางปกครองเบื้อต้น (การใช้อานาจเช่นศาลปกครองในส่ วนฝ่ าบริ หาร)
1.3.3 อานาจตุลาการ
ฝ่ ายตุลาการมีอานาจในการใช้และตีความกฎหมาย มีอานาจสร้างหลัก
กฎหมาย common law รวมทั้งมีอานาจวินิจฉัยเพื่อจากัดอานาจของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายนิติบญั ญัติ
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1.4 อานาจทางตุลาการ
ในประเทศสหรัฐอเมริ การให้อานาจขององค์กรตุลาการอย่างมากในการให้อานาจ
ตรวจสอบฝ่ ายนิติบญั ญัติและฝ่ ายบริ หาร หรื ออานาจวินิจฉัยเพื่อจากัดอานาจของฝ่ ายบริ หารและ
ฝ่ ายนิติบญั ญัติ ซึ่ งประเทศสหรัฐอเมริ กาถือว่าเป็ นอานาจในการคุม้ ครองประชาชนอย่างแท้จริ งของ
ฝ่ ายตุลาการ เช่น หากฝ่ ายนิติบญั ญัติออกกฎหมายละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนหรื อฝ่ าย
บริ หารใช้อานาจทางกฎหมายละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน ฝ่ ายตุลาการก็มีอานาจที่จะสั่งให้
การกระทาดังกล่าวเป็ นโมฆะหรื อสิ้ นผลได้
การที่ศาลมีอานาจในการวินิจฉัยเพื่อจากัดอานาจของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายนิติบญั ญัติ
นั้น เนื่องจากองค์กรตุลาการเป็ นองค์การที่ไม่มีอานาจโดยตนเอง ฝ่ ายตุลาการไม่มีอาวุธหรื อกาลัง
ทหาร ดังนั้นฝ่ ายตุลาการจึงไม่มีอานาจในการทาร้ายประชาชนได้ และเมื่อฝ่ ายตุลาการไม่มีอานาจ
ในการทาร้ายประชาชน ประเทศสหรัฐอเมริ การจึงมอบอานาจในการพิทกั ษ์รัฐธรรมนูญและ
ประชาชนให้แก่ฝ่ายตุลาการ
1.5 ระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริ กา
1.5.1 Federal Court
ระบบศาลของสหรัฐอเมริ การจะประกอบไปด้วยศาลดังนี้
1.5.1.1 ศาลสู งสุ ด (Supreme Court) เป็ นศาลสู งสุ ด ผูพ้ ิพากษาได้รับการ
เลือกจากประธานาธิ บดี จานวนทั้งสิ้ น 9 ท่าน และดารงตาแหน่งตลอดชีวติ การตัดสิ นคดีจะรับ
เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายสาคัญที่มาจาก US Court of Appeals และ Supreme Court ของแต่ละมลรัฐ
1.5.1.2 ศาลอุทธรณ์ (US Court of Appeals) แบ่งออกเป็ น 12 ภาค
1.5.1.3 ศาลชั้นต้น ประกอบไปด้วย District Court และศาลชานาญพิเศษ
1.5.2 State Court
ระบบศาลของมลรัฐจะประกอบไปด้วยศาลดังนี้
1.5.2.1 Supreme Court
1.5.2.2 ศาลอุทธรณ์ (Intermediate Court of Appeal)
1.5.2.3 ศาลชั้นต้น ประกอบไปด้วย
1. General Civil court
2. Family court
3. Probate court
4. Small Claims court
5. Juvenile court
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6. Traffic court
7. Criminal court
1.6 หลักบรรทัดฐานในการดาเนินคดี
ประเทศสหรัฐอเมริ การมีหลักบรรทัดฐานในการดาเนินคดีที่ศาลจะต้องตัดสิ นตาม
ศาลสู ง หรื อศาลเดียวกัน ดังนี้
1.6.1 ข้อเท็จจริ งหากตรงกันจะต้องวินิจฉันเหมือนกัน
1.6.2 ความน่าเชื่อถือในผลของคาพิพากษาที่ศาลสู งตัดสิ น
1.6.3 มาตรฐานที่ศาลกาหนดและสังคมมีการปฏิบตั ิมายาวนานแล้ว
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2. การบริหารจัดการคดีและการระงับข้ อพิพาททางเลือก
การบริ หารจัดการคดี เพื่อให้คดีเสร็ จไปจากศาลอย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นธรรม
นั้น ในปัจจุบนั ได้มีการเปิ ดทางเลือกให้กบั การยุติขอ้ พิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ดังนี้
ก. การเจรจา (Negotiation) หมายถึงการที่คู่กรณี สองฝ่ ายเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อยุติขอ้
พิพาทกันเอง โดยไม่มีบุคคลที่สาม
ข. การไกล่เกลี่ย (Mediation) หมายถึงการเจรจาต่อรองที่มีบุคคลที่สาม (Mediator) เข้ามา
เป็ นตัวกลางในการดาเนินการและให้คาแนะนา โดยตัวกลางนี้ไม่มีอานาจในการตัดสิ นข้อพิพาท
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความให้จากความสมัครใจของคู่ความทั้งสอง
ฝ่ ายเป็ นสาคัญ
ค. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง การตั้งบุคคล หรื อคณะบุคคลเข้ามาทาหน้าที่
ในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท ในประเด็นตามที่คู่กรณี ตกลงกันไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดย
เปิ ดโอกาสให้คู่กรณี มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิธีการพิจารณาคดีร่วมกัน
2.1 การบริ หารจัดการคดีในประเทศสหรัฐอเมริ กา
การบริ หารจัดการคดีในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะเน้นในรู ปแบบกระบวนการไกล่
เกลี่ย และการเปิ ดเผยพยานหลักฐาน ดังนี้
2.1.1 การไกล่เกลี่ย
ปั จจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้มีการนาวิธีระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย
เข้ามาใช้ในระบบศาลซึ่ งทางศาลเป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชีรายชื่อผูไ้ กล่เกลี่ยโดยให้นกั กฎหมายที่สมัครใจ
มาลงชื่อ ศาลจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ยที่เหมาะสมและศาลจะนัด ผูไ้ กล่เกลี่ยมาพบ
คู่ความทั้งสองฝ่ ายเพื่อทาการไกล่เกลี่ย หากไกล่เกลี่ยได้ขอ้ ยุติไป ซึ่ งปกติการไกล่เกลี่ยจะใช้เวลา
ประมาณ 2 ชัว่ โมง จากสถิติคดีแพ่งจานวนเกินร้อยละ 90 สามารถยุติขอ้ พิพาทได้โดย ADR
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Alternative Dispute Resolution ทาให้ปริ มาณคดีที่ตอ้ งการสื บพยานและพิพากษามีจานวนน้อยกว่า
ร้อยละ 101
นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้พยายามพัฒนากฎหมายในเรื่ องการไกล่
เกลี่ยขึ้นมาเพื่อให้กา้ วหน้ามากยิง่ ขึ้นซึ่ งได้มีการยกร่ างกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อ
พิพาทขึ้นมาใหม่เรี ยกว่า "พระราชบัญญัติวา่ ด้วยรู ปแบบการไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาท" (Uniform
Mediation Act) ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้พฒั นากฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขึ้นมาซึ่ ง
เรี ยกว่า “ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยรู ปแบบการไกล่เกลียประนอมข้
่
อพิพาท (Uniform mediation Act)”
หรื อ UMA โดยความร่ วมมือระหว่างคณะกรรมาธิ การการประชุมแห่งชาติทางกฎหมาย ( National
Conference Of Commissioners On Uniform State Laws-NCCUSL) กับเนติบณั ฑิตย์สภาของ
อเมริ กา ( The America Bar Association House of Delegates) โดยประเทศสหรัฐอเมริ กาได้
บัญญัติกฎหมายฉบับนี้ข้ ึนเพื่อให้มลรัฐต่างๆใช้เป็ นแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็ นลักษณะ
เดียวกัน การคุม้ ครองตาม UMA นี้ส่งผลให้คู่พิพาทสมัครใจ และยินยอมมีส่วนร่ วมในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทมากขึ้นรวมถึงให้การยอมรับในวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศาลหรื อ หน่วยงานรัฐโดย
เล็งเห็นถึง ความสาคัญของการระงับข้อพิพาทด้วยการ ไกล่เกลี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นซึ่ งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้คู่ความมีความรู ้สึกว่าการไกล่เกลี่ยทาให้เกิดความพอใจทั้งสองฝ่ ายได้เพราะ
1)
คู่ความทั้งสองฝ่ ายเชื่อว่าผูไ้ กล่เกลี่ยที่เป็ นคนกลางจะสร้างคุณค่าใน
การเจรจา ไกล่เกลี่ยประนีประนอมของพวกเขาได้
2)
การติดต่อสื่ อสารของคู่ความในการไกล่เกลี่ยของพวกเขาจะถือว่า
เป็ นความลับที่ ไม่พึงเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
สาระสาคัญและหลักเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้พยายามพัฒนากฎหมายให้กา้ วหน้ามากยิง่ ขึ้นอีก ซึ่ ง
ได้มีการยกร่ างกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทขึ้นมาใหม่ครั้งแรกที่เมือง New
Orleans เรี ยกว่า(Uniform Mediation Act)2 โดยความร่ วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการการประชุม
แห่งชาติทางกฎหมายnational conference of commissioners on uniform state laws-NCCUSL กับเนติ
บัณฑิตย์สภาของอเมริ กา (The American Bar Association House of Delegates) เป็ นร่ างกฎหมาย
1

สมชาติ โลกสันติสุข, การบริหารงานคดี: ข้ อพิจารณาเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ในศาล, 2546,

หน้า 30.
2

National conference of commissioners on uniform state laws. “Uniform Mediation Act.”
May 4, 2001, from http://www.pon.harvard.edu/guests/uma/5-4 UMA.htm. pp.1-44.
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Interim Draft เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 และภายหลังได้รับอนุมตั ิในการประชุมประจาปี
ครั้งที่ 110 โดย NCCUSL ที่เมือง West Virginia3 โดยร่ างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขหลายครั้ง
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในรายละเอียดของเนื้อหาและมีวตั ถุประสงค์เพื่อวางแนวทาง การไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพิพาทให้เป็ นลักษณะเดียวกันของมลรัฐต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริ กา
สาหรับกฎหมาย Uniform Mediation Act ได้คานึงถึงความสาคัญของการใช้
วิธีการไกล่เกลี่ยมากขึ้นเสมือนเป็ นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ดีและช่วยเสริ มสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนร่ วมใน
กระบวนการไกล่เกลี่ย พระราชบัญญัติฉบับนี้ทาให้เกิดความแข็งแรงต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ศาลในมลรัฐของสหรัฐอเมริ กาซึ่ งสามารถใช้เอกสิ ทธิ์ วธิ ี การไกล่เกลี่ยได้และเอกสิ ทธิ์ ดงั กล่าวได้
เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายมลรัฐที่คุม้ ครองการใช้เอกสิ ทธิ์ วธิ ี การไกล่เกลี่ยอย่างมีรูปแบบเดียวกันและ
เป็ นที่ยอมรับในทุกมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กา การคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผล
ต่อผูม้ ีส่วนร่ วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยเกือบจะ ทุกครั้งที่มีการไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นโดยคู่ความยอมรับ
ถึงวิธีการไกล่เกลี่ยหรื อการเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยศาลหรื อหน่วยงานอื่นๆของรัฐ แต่จะมีบางกรณี ที่
พระราชบัญญัติน้ ีไม่คุม้ ครอง เช่น การไกล่เกลี่ยของสหภาพแรงงาน การไกล่เกลี่ยระหว่างเพื่อน
นักเรี ยน หรื อการประชุมระงับข้อพิพาทของฝ่ ายตุลาการตาม(มาตรา3) ผูม้ ีส่วนร่ วมในระบบไกล่
เกลี่ยสามารถได้รับเอกสิ ทธิ์ คุม้ ครองคาบอกกล่าวของตนที่ทาขึ้นในระหว่างไกล่เกลี่ยซึ่ งไม่ตอ้ ง
เปิ ดเผยในกระบวนการพิจารณาคดของศาลได้ (มาตรา4-6) การจากัดการเปิ ดเผยของผูไ้ กล่เกลี่ย
ต่อผูพ้ ิพากษาและบุคคลอื่นๆที่อาจจะอยูใ่ นคดี (มาตรา7) และในกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้น
พระราชบัญญัติฉบับนี้ตอ้ งการให้มีการเปิ ดเผยความขัดแย้งกันของความต้องการที่แท้จริ งของ
คู่ความโดยผูไ้ กล่เกลี่ยและต้องการให้มีการเปิ ดเผยถึงคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ยด้วยเมื่อถูกสอบถาม
(มาตรา 9) นอกจากนี้คู่ความสามารถให้มีทนายความหรื อบุคคลอื่นเข้าร่ วมในระบบการไกล่เกลี่ย
โดยศาลหรื อหน่วยงานอื่นๆของรัฐได้ (มาตรา 10) เนื่องจากกฎหมาย ฉบับนี้สนับสนุนให้มีการใช้
วิธีการไกล่เกลี่ยดังเป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายส่ งเสริ มการระงับข้อพิพาทส่ วนตัวโดยใช้การ
พิจารณาตัดสิ นใจด้วยตนเองของคู่ความ

3

National conference of commissioners on uniform state laws. “Uniform Law
Commissioners” August 2001, from http://www.nccusl.org/nccusl/pressreleases/pr1-0801.asp, pp. 1-2.
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2.1.2 การเปิ ดเผยพยานหลักฐาน
กระบวนการเปิ ดเผยพยานหลักฐานของสหรัอเมริ กาเป็ นกระบวนการที่ทาให้
ข้อพิพาทยุติได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากการเปิ ดเผยพยานหลักฐานจะทาให้ขอ้ เท็จจริ งที่ซ่อนอยูใ่ นคดี
ถูกเปิ ดเผยขึ้น และเมื่อข้อเท็จจริ งถูกเปิ ดเผยก็จะทาให้ฝ่ายที่คาดว่าตนจะแพ้คดียอมยุติคดี เพื่อลด
ต้นทุนในการดาเนินคดีที่สูงมากของประเทศสหรัฐอเมริ กา
2.2 การบริ หารจัดการคดีของประเทศไทย
การบริ หารจัดการคดีของประเทศไทยจะเน้นไปที่กระบวนการไกล่เกลี่ย ดังนี้
2.2.1 แนวความคิดเรื่ องการไกล่เกลี่ย
ระบบไกล่เกลี่ยเพื่อยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความของศาลแพ่งนั้น
เกิดขึ้น 4เนื่องจากศาลแพ่งเป็ นศาลแรกที่ริเริ่ มนาเอากระบวนการระงับข้อพิพาทโดยทางอื่นนอกจาก
การพิจารณาคดีตามปกติของศาลด้วยการไกล่เกลี่ยมาใช้ และเป็ นต้นแบบของศาลต่างๆอีกด้วย
ดังนั้น จึงขอกล่าวถึงความเป็ นมาของระบบการไกล่เกลี่ยเพื่อยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความ
ของศาลแพ่งคือ นับแต่ปี พ.ศ. 2535 ฯพลฯ นายประมาณ ชันซื่อ ประธานศาลฎีกาได้สนับสุ นนให้
นาเอากระบวนการระงับข้อพิพาทโดยทางอื่นนอกจากการพิจารณาคดีตามปกติของศาล ด้วยการ
ไกล่เกลี่ยมาใช้อย่างเต็มรู ปแบบและแพร่ หลายมากขึ้นในศาลไทยและกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น
ก็ได้ขานรับนโยบายกับสานงานต่อโดยทันที ด้วยการเชิญวิทยากรซึ่ งมีความรู ้และประสบการณ์ใน
การไกล่เกลี่ยจากต่างประเทศมาบรรยายและอบรมผูพ้ ิพากษาในประเทศไทย อาทิเช่น เชิญท่านคลิฟ
ฟอร์ด วอลเลซ อธิบดีผพู ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 9 ของประเทศสหรัฐอเมริ กา มาบรรยายให้
ความรู ้และแนะแนวทางในการจัดระบบไกล่เกลี่ยและเชิญนายเดวิท ลอมบาร์ ด้ ี ผูเ้ ชี่ยวชาญการ
ไกล่เกลี่ยจากประเทศสหรัฐอเมริ กา มาเป็ นวิทยากรบรรยายให้ผรู ้ ับการอบรมผูพ้ ิพากษาฟังถึง
เทคนิคและแนวทางปฏิบตั ิในการไกล่เกลี่ยเป็ นต้น
ในส่ วนศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2537 นายบุญสิ น ตุลากัน อธิ บดีผู ้
พิพากษาศาลแพ่งในสมัยนั้น ได้จุดประกายแห่งการพัฒนางานด้านการไกล่เกลี่ยขึ้น ด้วยการเชิญ
ท่าน คลิฟฟอร์ ด วอลเลซ อธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 9 ของประเทศสหรัฐอเมริ กา มา
บรรยายพิเศษเรื่ องการไกล่เกลี่ยเพื่อยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความในศาลให้ผพู ้ ิพากษาศาล
แพ่งฟัง ที่หอ้ งประชุมใหญ่ศาลแพ่ง แล้วเริ่ มงานไกล่เกลี่ยที่ศาลแพ่งขึ้น

4

โชติช่วง ทัพวงศ์, รายงานการวิจัยแนวทางการไกล่เกลีย่ คดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศ (กรุ งเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2540), หน้า 25.
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ต่อมานายบุญสิ น ตุลากัน หาแนวทางการไกล่เกลี่ยในศาลแพ่งด้วยการจัด
สัมมนาผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะและหัวหน้างานธุ รการในศาลแพ่งขึ้น เมื่อระหว่างวันที่ 26 ถึง 28
สิ งหาคม 2537 ณ โรงแรมโกลเด็น วอลเลย์ อาเภอปากชิอง จังหวัดนครราชสี มา
ครั้นเมื่อนายสุ วทิ ย์ ธี รพงษ์ เข้ารับตาแหน่งอธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลแพ่งสื บต่อ
จากนายบุญสิ น ตุลากัน นายสุ วทิ ธิ์ ธี รพงษ์ ได้สานงานต่อจนได้ออกระเบียบเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2537 “ระเบียบศาลแพ่งว่าด้วยการไกล่เกลี่ยเพื่อยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความ
พ.ศ.2537” ออกมาบังคับใช้ และดาเนินการไกล่เกลี่ยตั้งแต่บดั นั้นมา และศาลอื่นๆได้ดาเนินการ
ต่อมา
สาหรับการจัดทาระเบียบศาลแพ่งว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ และกาหนดแนว
ทางการไกล่เกลี่ยได้กาหนดและจัดทาโดยจัดประชุมผูพ้ ิพากษาในศาลแพ่งและใช้มติ ของที่ประชุม
เป็ นแนวทางโดยนาเอาหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริ กามาประยุกต์ใช้ใน
ศาลไทยตามสภาพปั ญหา กฎหมาย วัฒนธรรมประเพณี และอุปนิสัยของคนไทย ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่
เป็ นระบบการไกล่เกลี่ยของแบบไทยๆ และยังไม่เป็ นสากลทั้งหมด
2.2.2 การไกล่เกลี่ยในศาลชั้นต้น
การไกล่เกลี่ยในศาลชั้นต้นมีรูปแบบ ดังนี้
2.2.2.1 คดีแพ่ง
แม้วา่ คดีแพ่งเป็ นคดีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถทาการไกล่เกลี่ย
ได้ทุกคดี แต่ก็มีปัญหาว่า ศาลฎีกาจะสามารถไกล่เกลี่ยคดีที่ฎีกาเฉพาะปั ญหาข้อกฎหมาย คดีที่
ต้องห้ามฎีกา หรื อคดีที่ไม่เป็ นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา จุดมุ่งหมายของคดี
ต้องห้ามฎีกาหรื อคดีที่ไม่เป็ นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา คือการลดปริ มาณคดีของ
ศาลฎีกา แต่จุดมุ่งหมายของการไกล่เกลี่ยคือ การให้คู่ความสามารถตกลงกันได้เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของคู่พิพาท และการไกล่เกลี่ยก็มิได้สร้างภาระต่อศาลฎีกา ดังเช่นการพิพากษาคดีท้ งั ยังสร้าง
ประโยชน์แก่คู่ความได้มากกว่าการพิพากษาว่าคดีตอ้ งห้ามฎีกา หรื อมีคาสั่งไม่รับคดีที่ไม่เป็ นสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ดังนั้นจึงควรให้มีการไกล่เกลี่ยคดีที่ตอ้ งห้ามฎีกา หรื อคดีที่ไม่
เป็ นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 ได้
2.2.2.2 คดีอาญา
การไกล่เกลี่ยคดีอาญานั้นสามารถแบ่งได้เป็ นสองประเภทคือ คดี
ความผิดอันยอมความและคดีอาญาแผ่นดิน
สาหรับคดีความผิดอันยอมความได้น้ นั แม้โดยหลักการไกล่เกลี่ย
โดยทัว่ ไปจะสามารถไกล่เกลี่ยได้เนื่องจากหากไกล่เกลี่ยสาเร็ จจะส่ งผลให้สิทธิ ในการนาคดีอาญา
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มาฟ้องของผูเ้ สี ยหายระงับสิ้ นไปแต่กระบวนการไกล่เกลี่ยดังกล่าวก็เป็ นเพียงการไกล่เกลี่ยนอกศาล
จึงควรมีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยในศาลฎีการองรับกระบวนการไกล่เกลี่ยดังกล่าว
ให้การไกล่เกลี่ยนอกศาลมีผลเป็ นการไกล่เกลี่ยใน
ศาลสาหรับคดีอาญาแผ่นดินนั้น แม้ปัจจุบนั ไม่มีบทบัญญัติให้
สามารถการไกล่เกลี่ยคดีอาญาแผ่นดินได้ แต่หากเมื่อพิจารณาตามแนวความคิดกระบวนยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์เป็ นกระบวนการที่ให้ความสาคัญกับผูเ้ สี ยหายเป็ นอันดับแรก ผูเ้ สี ยหายจึงมีอานาจ
ในการกาหนดความหมายของความยุติธรรม บอกได้วา่ ความยุติธรรมที่ตนต้องการคืออะไร ใน
กระบวนทัศน์ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของผูเ้ สี ยหาย
ได้รับการตอบสนอง ในคดีอาญาผูเ้ สี ยหายเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายสู งที่สุด ดังนั้น จึงควรมี
กระบวนการเพื่อก่อให้เกิดการชดใช้ความเสี ยหายแก่ผเู ้ สี ยหายให้มากที่สุด ดังเช่นมาตรา 44/1 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คาร้องตามวรรคหนึ่งจะมีคาขอประการอื่นที่มิใช่คาขอ
บังคับให้จาเลยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยในคดีอาญา
มิได้ และต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับคาฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ และในกรณี ที่
พนักงานอัยการได้ดาเนินการตามความในมาตรา 43 แล้ว ผูเ้ สี ยหายจะยืน่ คาร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อ
เรี ยกทรัพย์สินหรื อราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้
การยืน่ คาร้องตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ สี ยหายต้องยืน่ คาร้องก่อนเริ่ ม
สื บพยาน ในกรณี ที่ไม่มีการสื บพยานให้ยนื่ คาร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี และให้ถือว่าคาร้อง
ดังกล่าวเป็ นคาฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผูเ้ สี ยหายอยูใ่ น
ฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้น ทั้งนี้ คาร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความ
เสี ยหายและจานวนค่าสิ นไหมทดแทนที่เรี ยกร้อง หากศาลเห็นว่าคาร้องนั้นยังขาดสาระสาคัญบาง
เรื่ อง ศาลอาจมีคาสัง่ ให้ผรู ้ ้องแก้ไขคาร้องให้ชดั เจน ก็ได้
คาร้องตามวรรคหนึ่งจะมีคาขอประการอื่นที่มิใช่คาขอบังคับให้
จาเลยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลยในคดีอาญามิได้ และ
ต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับคาฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ และในกรณี ที่พนักงานอัยการ
ได้ดาเนินการตามความในมาตรา 43 แล้ว ผูเ้ สี ยหายจะยืน่ คาร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรี ยกทรัพย์สิน
หรื อราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้
ดังนั้นผูเ้ สี ยหายที่ได้รับอันตรายแก่ชีวติ ร่ างกาย จิตใจ หรื อได้รับ
ความเสื่ อมเสี ยต่อเสรี ภาพในร่ างกายชื่อเสี ยงหรื อได้รับความเสี ยหายในทางทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย สามารถยืน่ คาร้องขอให้จาเลยชดใช้ค่าเสี ยหายได้ ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการชดใช้ค่าเสี ยหายในส่ วนแพ่ง ดังนั้น ศาลฎีกาจึงสมควรที่จะไกล่
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เกลี่ยคดีดงั กล่าวได้ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในการมุ่งให้ผกู ้ ระทาความผิดได้แสดงความรับผิดชอบ และให้ความช่วยเหลือหรื อ
บรรเทาผลร้ายแก่ผเู ้ สี ยหาย ดังนั้นผลของการไกล่เกลี่ยจึงสมควรนามาใช้ประกอบดุลพินิจในการ
ลงโทษจาเลยได้ ซึ่งหากจะให้กฎหมายรองรับกระบวนการตามแนวความคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
นั้นก็ก่อให้เกิดปั ญหาในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้รองรับกระบวนการ
ไกล่เกลี่ย เนื่องจากตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา 44/1 นั้นได้กาหนดให้ผเู ้ สี ย
หานมีสิทธิ์ ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนได้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการที่ผเู ้ สี ยหายนั้นได้รับค่าเสี ยหายจากจาเลย
นั้นเป็ นสิ่ งที่สมควรเป็ นอย่างยิง่ เพราะผูเ้ สี ยหายที่ได้รับอันตรายแก่ชีวติ ร่ างกาย อาจต้องการเงิน
เพื่อได้นาไปเป็ นค่ารักษาพยาบาล ถ้าผูเ้ สี ยหายต้องเสี ยชื่อเสี ยง ก็ควรได้รับค่าสิ นไหมทดแทนจาก
จาเลยในขณะเดียวกันในกรณี ที่จาเลยได้กระทาผิดอาญาเล็กๆ น้อยๆ หรื อ ผูต้ อ้ งหาที่เป็ นเยาวชน ก็
สมควรที่จะเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อที่จะได้กลับตนเป็ นคนดีต่อไป ผูว้ จิ ยั เห็นว่า
ในกรณี ความผิดที่ยอมความไม่ได้ เช่นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ใน
ความผิดฐานลักทรัพย์ ในกรณี ที่กระทาผิดเพราะความจาเป็ นโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่นเด็กลัก
ซาลาเปา 1 ลูก ไปให้นอ้ งเพราะน้องหิ วข้าว และเด็กไม่มีเงิน หรื อกรณี ที่ แม่ลกั นมไปให้ลูกกิน
เนื่องจากความยากจนจึงไม่มีเงินพอที่จะซื้ อนมให้ลูกกินได้ และถ้าลูกไม่ได้ดื่มนมอาจถึงแก่ชีวติ ได้
ซึ่ งความผิดดังกล่าวเป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน ผูว้ จิ ยั เห็นว่าคดีดงั กล่าวควรเปิ ดโอกาสให้คู่พิพาท
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ ได้ เพื่อเป็ นการที่คู่พิพาทจะได้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ น
สุ ข และเป็ นการลดปริ มาณคดีท้ งั ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
2.2.3 การไกล่เกลี่ยในศาลสู ง
การไกล่เกลี่ยในศาลสู งโดยเฉพาะศาลฎีกามีรูปแบบ ดังนี้
2.2.3.1 อานาจในการไกล่เกลี่ย
ปั ญหาอานาจในการไกล่เกลี่ยที่มีประโยชน์ที่ควรพิจารณาคือ
ระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลฎีกา พ.ศ.2550 ซึ่ งระเบียบนี้
เรี ยกว่าระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลฎีกา พ.ศ. 2550 ซึ่งมี
ฐานะเป็ นเพียงระเบียบเท่านั้น ทาให้มีปัญหาในการใช้ และเมื่อมีระเบียบนี้ประกาศใช้ จึงมีผล ให้
ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการประประนอมยอมความในศาลฎีกา พ.ศ.2538 ศาลฎีกาประกาศใช้ระเบียบ
นี้ต้ งั แต่วนั ที่ประกาศก็ได้ต้ งั ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทขึ้นใน ศาลฎีกา เนื่องจากในขณะ
นี้ศาลฎีกานั้นได้ใช้ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทร่ วมกับแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
เนื่องจากขาดสถานที่ ที่เพียงพอ ดังนั้นผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรเพิ่มเติมไว้ในระเบียบ หรื อแก้ไขระเบียบ
ศาลฎีกา
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จากกการศึกษาปั ญหาการไกล่เกลี่ยในศาลฎีกาพบว่ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 219 ให้ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็ นสาระ
เท่านั้น แม้วา่ ศาลฎีกาจะบัญญัติไว้เช่นนี้ก็ยงั มีปริ มาณคดีที่ข้ ึนสู่ ศาลเป็ นอย่างมาก ดังนั้นผูว้ จิ ยั เห็น
ว่าควรเพิม่ บทบัญญัติ หรื อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้ศาลฎีกามี
อานาจในการไกล่เกลี่ยได ไม่วา่ คู่ความร้องขอ หรื อศาลเห็นเอง เพื่อให้ปริ มาณคดีที่คา้ งพิจารณาใน
ศาลลดลงไปได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
247 ในกรณี ที่
ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาหรื อมีคาสั่งในชั้นอุทธรณ์แล้วนั้น ให้ยนื่ ฎีกาได้ภายในกาหนดหนึ่งเดือน
นับแต่วนั ที่ได้อ่านคาพิพากษา เมื่อพิจารณาประกอบมาตรา 240 กรณี ศาลชั้นต้นยังมิได้พิจารณา
หรื อวินิจฉัยปั ญหาข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจึงไม่มีอานาจในการไกล่
เกลี่ยคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้นเพื่อให้บทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งรองรับกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์ ฎีกา จึงควรเพิ่มบทเติมบทบัญญัติ
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและกระบวนการไกล่เกลี่ยในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์และจาเลยอาจตกลงกันตั้งผูไ้ กล่เกลี่ยเพื่อไกล่เกลี่ยคดี
ในชั้นอุทธรณ์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ผวู ้ จิ ยั เห็นว่าควรปรับปรุ งแก้ไข
เกี่ยวกับอานาจในการไกล่เกลี่ยของศาลคือ มาตรา 225 ประกอบมาตรา 203 ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา
โดยเปิ ดเผยเฉพาะแต่ในกรณี ที่นดั หรื ออนุญาตให้คู่ความมาพร้อมกัน หรื อมีการสื บพยานและ
มาตรา 208 ดังนั้นเพื่อให้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารองรับ
กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์ ฎีกา จึงควรเพิ่มบทเติมบทบัญญัติวา่ ด้วยการไกล่เกลี่ยและ
กระบวนการไกล่เกลี่ยในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์ โจทก์และจาเลยอาจตกลงกันตั้งผูไ้ กล่เกลี่ยเพื่อไกล่เกลี่ยคดีในชั้นอุทธรณ์ได้ และ
สามารถนาผลของการไกล่เกลี่ยมารับฟังประกอบดุลพินิจในการลงโทษจาเลยได้
2.2.3.2 ขอบเขตในการไกล่เกลี่ยคดีในศาลฎีกา
จากกการที่ผวู ้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ถึงขอบเขตในการไกล่เกลี่ยคดีในศาล
ฎีกา ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรเพิ่มบทเติมบทบัญญัติวา่ ด้วยการไกล่เกลี่ยและกระบวนการไกล่เกลี่ยใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์และ
จาเลยอาจตกลงกันตั้งผูไ้ กล่เกลี่ยเพื่อไกล่เกลี่ยคดีในชั้นอุทธรณ์ได้
บทบัญญัติที่ควรเพิ่มเติมประการต่อมาเห็นว่าควรเพิ่มบทเติม
บทบัญญัติวา่ ด้วยการไกล่เกลี่ยและกระบวนการไกล่เกลี่ยในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ให้ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์และจาเลยอาจตกลงกันตั้งผูไ้ กล่เกลี่ยเพื่อ
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ไกล่เกลี่ยคดีในชั้นอุทธรณ์ได้ และสามารถนาผลของการไกล่เกลี่ยมารับฟังประกอบดุลพินิจในการ
ลงโทษจาเลยได้
บทบัญญัติประการสุ ดท้ายที่ควรเพิ่มบทเติมบทบัญญัติวา่ ด้วยการ
ไกล่เกลี่ยและกระบวนการไกล่เกลี่ยในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือให้ศาลฎีกาสามารถใช้ดุลพินิจไกล่เกลี่ยประเด็นที่ตอ้ งห้าม
อุทธรณ์ ฎีกา ประเด็นที่ตอ้ งห้ามฎีกา ฎีกาที่ไม่เป็ นสาระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 หรื อฎีกาที่มิได้
ยืน่ ภายในกาหนดระยะเวลาได้ หากเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ทาการไกล่เกลี่ย
2.2.3.3 คดีที่สามารถทาการไกล่เกลี่ย
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ปัญหาประเภทคดีที่สามารถทาการไกล่เกลี่ยได้
แล้วเห็นว่า ควรเพิ่มบทเติมบทบัญญัติวา่ ด้วยการไกล่เกลี่ยและกระบวนการไกล่เกลี่ยในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้สามารถทาการไกล่
เกลี่ยคดีแพ่งและคดีอาญาได้ท้ งั คดีความผิดอันยอมความได้ และความผิดอาญาแผ่นดิน
(1) คดีแพ่ง
ควรเพิม่ เติมบทบัญญัติให้สามารถไกล่เกลี่ยคดีแพ่งได้ทุก
ประเภท แม้เป็ นคดีที่ตอ้ งห้ามฎีกา หรื อคดีที่ไม่เป็ นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาได้
แม้วา่ คดีแพ่งเป็ นคดีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถทาการไกล่เกลี่ยได้ทุกคดี แต่ก็มีปัญหาว่า ศาล
ฎีกาจะสามารถไกล่เกลี่ยคดีที่ฎีกาเฉพาะปั ญหาข้อกฎหมาย คดีที่ตอ้ งห้ามฎีกา หรื อคดีที่ไม่เป็ น
สาระอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา จุดมุ่งหมายของคดีตอ้ งห้ามฎีกาหรื อคดีที่ไม่เป็ นสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา คือการลดปริ มาณคดีของศาลฎีกา และการไกล่เกลี่ยก็มิได้
สร้างภาระต่อศาลฎีกา ดังเช่นการพิพากษาคดีท้ งั ยังสร้างประโยชน์แก่คู่ความได้มากกว่าการ
พิพากษาว่าคดีตอ้ งห้ามฎีกา หรื อมีคาสัง่ ไม่รับคดีที่ไม่เป็ นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาล
ฎีกา ดังนั้นจึงควรให้มีการไกล่เกลี่ยคดีที่ตอ้ งห้ามฎีกา หรื อคดีที่ไม่เป็ นสาระอันควรได้รับการ
วินิจฉัยจากศาลฎีกา ทั้งนี้โดยให้มีการคัดเลือกคดีโดยพิจารณาจากประเภทและลักษณะของคดี
กล่าวคือคดีแพ่งทุกประเภท โดยเฉพาะคดีครอบครัว มรดก กูย้ มื ขับไล่ เช่าซื้ อ
(2) คดีอาญา
ควรเพิม่ เติมบทบัญญัติให้สามารถไกล่เกลี่ยคดีอาญาได้ โดย
รองรับผลของการไกล่เกลี่ยทั้งคดีความผิดอันยอมความได้ และความผิดอาญาแผ่นดิน เพื่อให้
สามารถนาผลการไกล่เกลี่ยมารับฟังประกอบดุลพินิจในการลงโทษจาเลย เช่น การลงโทษสถาน
เบา การลงโทษ หรื อการรอการลงโทษได้ สาหรับคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดิน บางฐานความผิดที่
ไม่กระทบต่อรัฐมากนัก นอกจากนี้ตอ้ งพิจารณาประเภทของคดีประกอบด้วย เช่นคู่ความที่เป็ นสามี
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ภรรยากัน คู่ความที่เป็ นพีนอ้ งกัน หรื อคู่ความที่เป็ นญาติกนั หรื อคูค่ วามที่เป็ นเพื่อนกัน และคดีที่
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ความยินยอมของคู่ความทั้งสองฝ่ าย เมื่อคู่ความตกลงกัน
แล้วต้องอยูภ่ ายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความ
3) การบังคับคดี
(1
) คดีแพ่ง
ก. การไกล่เกลี่ยสาเร็ จ
สาหรับปั ญหาความล่าช้าในการบังคับคดีตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้อานาจศาลมี
คาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ หากสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย ซึ่งผลของการพิพากษาตามยอมหรื อคาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จะ
ทาให้ขอ้ ตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็ นส่ วนหนึ่งของคาพิพากษาของศาล ซึ่ งเมื่อ
คู่พิพาททราบคาพิพากษาและคาบังคับของศาลแล้วจะต้องปฏิบตั ิตามมิฉะนั้นจะเข้าสู่ กระบวนการ
บังคับคดี
ดังนั้น จึงควรนาหลักคาพิพากษาตามยอมมาใช้บงั คับ
ในชั้นศาลฎีกา ซึ่ งจะทาให้เมื่อคู่ความตกลงกันได้ในการไกล่เกลี่ยในศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาจะมี
คาพิพากษาตามยอมหรื อพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเลย และจะออกคาบังคับ
ให้กบั คู่ความในวันที่ศาลอ่านคาพิพากษาให้คู่ความฟัง อันมีผลทาให้หากต่อมาคู่ความไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คู่ความอีกฝ่ ายก็สามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งนาคดีไปฟ้องใหม่ให้บงั คับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่ งจะก่อให้เกิดความ
รวดเร็ วและเป็ นธรรมแก่คู่ความ
ข.
การไกล่เกลี่ยไม่สาเร็ จ
กรณี การไกล่เกลี่ยไม่สาเร็ จ เพื่อมิให้ผไู ้ กล่เกลี่ยเกิด
ความลาเอียงจากการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย จึงควรออกระเบียบศาลฎีกาห้ามมิให้ผไู ้ กล่เกลี่ย
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูพ้ ิพากษาเจ้าของสานวนหรื อองค์คณะในคดีที่ตนได้เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย
(
2 ) คดีอาญา
สาหรับความผิดอันยอมความได้น้ นั หากมีการไกล่เกลี่ย
สาเร็ จในส่ วนอาญาจะถือว่า สิ ทธิ ในการนาคดีอาญามาฟ้องได้ระงับสิ้ นไปเพราะคู่ความตกลง
ประนีประนอมยอมความแก่กนั และจะบังคับคดีไปตามสัญญาประนีประนอมความ โดยในส่ วน
แพ่งคู่ความจะขอให้ศาลมีคาพิพากษาตามยอมในคดีส่วนแพ่งได้
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3. การควบรวมกิจการ
การควบรวมกิจการเป็ นรู ปแบบหนึ่งในการดาเนินธุ รกิจที่บริ ษทั ขนาดใหญ่มกั เข้าซื้ อ
กิจการจากบริ ษทั ขนาดเล็กกว่าแต่มีโอกาสพัฒนาทางธุ รกิจ โดยการควบรวมกิจการมีหลากหลายวิธี
แต่ในสถานะการณ์ปัจจุบนั การควบรวมกิจการจะมุ่งเน้นที่การควบรวมกิจการผ่านตลาดหลักทรัพย์
3.1 หลักในการควบรวมกิจการ
3.1.1 ความสาคัญของการควบรวมกิจการ
3.1.1.1 ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1. เป็ นกลไกที่มีส่วนทาให้หน่วยธุ รกิจมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้นจาก
ความสามารถในการเพิ่มมูลค่าของกิจการ
2. ทาให้การบริ หารจัดการองค์กรและการเงินของธุ รกิจสามารถ
กระทาได้อย่างคุม้ ทุนมากขึ้น ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพิม่ อานาจด้านการตลาดได้มาก อันจะทาให้ภาคธุ รกิจ
ภายในประเทศโดยรวม สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้
3.1.1.2 ความสาคัญต่อการพัฒนาตลาดทุน
1. ในกรณี ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การควบรวม
กิจการจะช่วยให้ภาคธุ รกิจสามารถมีกิจการที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนและมูลค่าตามราคาตลาดเพิ่มสู งขึ้น
2. ในกรณี ของบริ ษทั นอกตลาดหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการจะมี
บทบาทต่อการปรับโครงสร้างองค์กรและธุ รกิจ ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั มีความพร้อมที่จะนาหุ น้ ของตน
มาจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต
3. ช่วยส่ งผลให้ตลาดทุนในประเทศมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market
Capitalization) โดยรวมและสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
4. ส่ งผลดีต่อการดึงดูดนักลงทุนจากตลาดต่างประเทศให้มาลงทุน
ในตลาดทุนของไทยได้เพิ่มมากขึ้น
3.1.1.3 ความสาคัญต่อกิจการ
1. ส่ งผลให้ตน้ ทุนการดาเนินงานลดลงจากขนาดของกิจการที่ใหญ่
ขึ้น (Economy of Scale)
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2. เพิ่มอานาจต่อรองด้านการค้าที่สูงขึ้น จากส่ วนแบ่งของตลาดหลัง
การควบรวมกิจการที่เพิ่มสู งขึ้น
3.ช่วยให้กิจการขยายตลาดเข้าสู่ ธุรกิจใหม่ และลดความเสี่ ยงในการ
ประกอบธุ รกิจปั จจุบนั
3.2 การควบรวมกิจการในประเทศสหรัฐอเมริ กา
การควบรวมกิจการในประเทศสหรัฐอเมริ กามีรูปแบบ ดังนี้
3.2.1 ประวัติการซื้ อขายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกากับดูแลทางด้านตลาดทุนของประเทศสหรัฐอเมริ กา
มีหลายฉบับ โดยฉบับที่สาคัญคือ Securities Act of 1933 Securities Exchange Act of 1934
Investment Company Act of 1940 และ Investment Advisers Act of 1940 ได้ตราขึ้นในช่วงที่
ธุ รกิจของสหรัฐอเมริ กามีการสะดุดหยุดลง จากการล่มสลายของตลาดหุ น้ ในปี 1929 ซึ่ งส่ งผล
กระทบอย่างกว้างขวางในตลาดหุ น้ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1940 ซึ่งทาให้กองทุน
รวมถดถอยเป็ นอย่างมาก การออกกฎหมายเหล่านี้ก็เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายและคุม้ ครองผู ้
ลงทุนให้ดีข้ ึน โดยกฎหมายเหล่านี้มีส่วนสาคัญที่ทาให้ธุรกิจกองทุนรวมรอดพ้นจากวิกฤต
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ ึนหลังสงคราม ทาให้ตลาดเติบโตกลับมาเป็ นที่นิยมอีกครั้ง
ในส่ วนของกฎหมายที่สาคัญที่สุดคือ Investment Company Act of 1940 นั้น
ได้บญั ญัติข้ ึนเพื่อแก้ไขปั ญหาของธุ รกิจประเภทนี้ อันมีที่มาจากสภาพของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อ
การลงทุน เพราะสิ นทรัพย์เหล่านั้นมีสภาพคล่องและเปลี่ยนมือได้ง่าย และการควบคุมกองทุน
ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเงินและหลักทรัพย์ ทาให้มีโอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากการ
บริ หารงานที่ไม่ซื่อสัตย์ได้ จากปั ญหาของธุ รกิจดังกล่าว และจากการศึกษาของ Securities and
Exchange Commission (SEC) ตามที่มาตรา 30 แห่ง Public Utility Holding Company Act of 1935
ได้กาหนดให้ SEC ทาการศึกษา public-utility company และ investment companies นั้น SEC ได้
พบพฤติกรรมการกระทาผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับธุ รกิจนี้ จึงได้มีการยกร่ าง Investment Company Act ขึ้น
โดยมีพ้นื ฐานมาจากข้อสรุ ปและข้อแนะนาในรายงานของ SEC ซึ่ งบทบัญญัติเหล่านี้ได้บงั คับใช้
ต่อมาถึง 30 ปี โดยที่มิได้มีการแก้ไขใด ๆ
ในปี 1962 Wharton School of Finance and Commerce ของ University of
Pennsylvania ได้ดาเนินการวิจยั ศึกษาตามที่ SEC มอบหมาย และในปี 1966 SEC ก็ได้ทารายงานยืน่
ต่อ Congress ทาให้เกิดการแก้ไข Investment Company Act ในปี 1970 ซึ่ งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างมากมาย โดยในภายหลังในปี 1980 ได้มีการออก Small Business Investment Incentive Act
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แก้ไข Investment Company Act of 1940 อีก เพื่อลดบทบัญญัติที่เป็ นข้อจากัดใน interest of
financing ของธุ รกิจร่ วมทุนขนาดเล็ก (small business venture)5
ในช่วงทศวรรษ 1970-1980 ตลาดทุนของสหรัฐอเมริ กาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ งอย่างเป็ นลาดับ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาหลักทรัพย์ที่มีการไปลงทุนที่หลากหลาย การ
กระจายความเสี่ ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้
พันธบัตรรัฐบาล ทาให้ผลู ้ งทุนมีทางเลือกมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการจัดการลงทุน จากเดิมในช่วงปี 1960 กองทุนรวมส่ วนใหญ่
จะเป็ นแบบ Load fund ซึ่ งเป็ นกองทุนที่จดั เก็บค่าธรรมเนียมที่เรี ยกว่า “Load” เนื่องจากกองทุน
Load fund จะมีการว่าจ้าง Broker ในการขายหน่วยลงทุน จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้มาก
จนกระทัง่ ในช่วงปี 1970-1980 ผูล้ งทุนเบนความสนใจการลงทุนไปลงทุนในกองทุนประเภท NoLoad fund มากขึ้น เนื่องจากกองทุนประเภทนี้จะขายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนโดยตรง ทาให้
ปลอดจากภาระค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ จึงมีผลให้การประกอบการดีกว่า จนในที่สุดกองทุนประเภท
Load fund ต้องหันมาเปลี่ยนการดาเนินการในรู ป No-Load fund มากขึ้น จนในปั จจุบนั กองทุน
ประเภท Load fund เหลือจานวนน้อยลง
3.2.2 โครงสร้างกฎหมายที่ใช้บงั คับในปัจจุบนั
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลธุ รกิจการจัดการลงทุนและบริ ษทั เพื่อ
การลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริ กาในปั จจุบนั มีดงั ต่อไปนี้ 6
3.2.2.1 Investment Company Act of 1940
Investment Company Act เป็ นกฎหมายที่กาหนดมาตรการกากับ
ดูแลสาหรับธุ รกิจบริ ษทั เพื่อการลงทุน ที่ตอ้ งมีขอ้ กาหนดบางประการที่มากกว่าการเปิ ดเผยข้อมูล
ตามSecurities Act of 1933 และ Securities Exchange Act of 1934 โดยตัวบริ ษทั เพื่อการลงทุนเอง
นั้นประกอบธุ รกิจด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั อื่น จัดเป็ นสถาบันสื่ อกลางของประชาชน
ในการลงทุนร่ วมกันในหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยเหตุผลสาคัญของการมี (raison d’etre) บริ ษทั เพื่อ
การลงทุน คือ การกระจายความเสี่ ยง
บทบัญญัติของ Investment Company Act มีสาระเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลบริ ษทั เพื่อการลงทุนซึ่ งเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความ
5

Louis Loss and Joel Seligman, Securities Regulation, volume I, 3rd ed. (Boston: Little,
Brown and company, 1990) p.247-248.
6
U.S. Securities and Exchange Commission, The Laws That Govern the Securities
Industry [Online]. 2005. Available from: http://www.sec.gov/about/laws.shtml[2005, August 28].
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการที่มีความซับซ้อน โดยกาหนดให้บริ ษทั ต้องมี
การเปิ ดเผยฐานะการเงินและนโยบายการลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนและ SEC ทั้งในขณะเมื่อมีการขาย
หุ น้ และเปิ ดเผยเป็ นประจาภายหลังจากนั้น กาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับ
กองทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน โครงสร้างบริ ษทั เพื่อการลงทุน และการดาเนินการ ทั้งนี้ SEC
จะมิได้กากับการตัดสิ นใจหรื อกิจกรรมใด ๆ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการลงทุน
3.2.2.2 Securities Act of 1933
กฎหมายฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์สาคัญสองประการคือ (ก) กาหนดให้
มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่สาคัญเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนแก่
ผูล้ งทุน และ (ข) ป้ องกันการหลอกลวง การแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ และการฉ้อฉลอื่น ๆ ในการ
ขายหลักทรัพย์
โดยทัว่ ไปแล้วหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริ กา
จะต้องมีการจดทะเบียน โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (registration
statement) และหนังสื อชี้ชวนจะเปิ ดเผยต่อประชาชนทันทีที่ได้ยนื่ ต่อ SEC อย่างไรก็ดี มีขอ้ ยกเว้น
ที่การเสนอขายหลักทรัพย์ในบางกรณี ไม่ตอ้ งจดทะเบียน ได้แก่ (ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ใน
วงจากัด หรื อเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน (ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีจานวนจากัดตามที่
กฎหมายกาหนด (ค) การเสนอขายภายในรัฐ (intrastate offering) และ (ง) หลักทรัพย์ของเทศบาล
รัฐ และรัฐบาลกลาง
3.2.2.3 Securities Exchange Act of 1934
กฎหมายฉบับนี้บญั ญัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง Securities and Exchange
Commission (SEC) และให้อานาจ SEC อย่างกว้างขวางในการดูแลทุกแง่มุมของธุ รกิจหลักทรัพย์
ซึ่ งรวมถึงอานาจในการจดทะเบียน กากับดูแล และควบคุมบริ ษทั นายหน้า (broker-dealers) ซึ่ง
รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนหลัก (mutual fund principal underwriter) และบุคคลอื่นที่ขาย
หน่วยลงทุน ตัวแทนโอน (transfer agent) สานักหักบัญชี (clearing agencies) และองค์กรกากับ
ดูแลตนเอง (SROs) ทางด้านหลักทรัพย์ระดับชาติ โดยตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ นั้น จัดเป็ นพวก
SROs เช่น New York Stock Exchange American Stock Exchange และ National Association of
Securities Dealers ซึ่งเป็ นผูด้ าเนินการระบบ NASDAQ นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ได้ระบุและห้าม
การกระทา (conduct) บางประเภทในตลาด บัญญัติให้ SEC มีอานาจทางวินยั (disciplinary power)
ในการกากับดูแลองค์กรที่เกี่ยวข้อง และบัญญัติให้ SEC เรี ยกให้บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในหมู่
ประชาชน ส่ งข้อมูลตามที่กาหนดได้
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3.2.3 การซื้ อขายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาจะแบ่งออกเป็ น
2 กรณี ดังนี้
3.2.3.1 การซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นตลาดหลักทรัพย์
การซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะชน
3.2.3.2 การซื้ อขายหลักทรัพย์โดยไม่ผา่ นตลาดหลักทรัพย์
การซื้ อขายหลักทรัพย์โดยไม่ผา่ นตลาดหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ิตาม
Regulation D ซึ่ งโดยหลักจะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลกับประชาชน เว้นแต่กรณี ดังนี้
1) Rule 504 หากมีการขายหุ น้ ไม่เกิน 1 ล้านบาทในระยะเวลา 12
เดือน ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลกับประชาชน
2) Rule 505 หากมีการขายหุ น้ ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้แก่ผซู ้ ้ื อ 35
ราย หรื อขายให้แก่คู่สมรสหรื อคนที่ลงทุนเพิ่ม ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลกับประชาชน
3) Rule 506 เป็ นการขายหุ น้ ให้แก่บุคคลที่มีความสามารถในการ
ซื้ อหุ น้ ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลกับประชาชน
ทั้งนี้ การขายหุ น้ ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นจะต้องไม่มีช้ ีชวนต่อ
สาธารณะ และต้องเป็ นการขายให้แก่บุคคลที่มีความคุน้ เคยกัน
3.3 การควบรวมกิจการในประเทศไทย
การการควบรวมกิจการในประเทศไทยมีกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง
3.3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการมี ดังนี้
3.3.1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
3.3.1.3 พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3.1.4 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3.3.1.5 ประมวลรัษฎากร
3.3.1.6 ข้อบังคับ / ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.3.2 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
กฎหมายอื่นที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการไว้โดยเฉพาะ เช่น
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535 และ
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พระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ตามพระราชบัญญติโรงงาน พ.ศ. 2535 และในอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3.3.3 มาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ
มาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการได้แก่มาตรการทางภาษี ดังนี้
3.3.3.1 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณี การยกเว้นภาษี
เงินได้สาหรับเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั มหาชนจากัดหรื อบริ ษทั จากัดใหม่อนั ได้ควบเข้ากันหรื อเป็ น
ผูร้ ับโอนกิจการทั้งหมดจากบริ ษทั อื่น มีผลวันที่ 2 ก.พ. 55
3.3.3.2 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณี การยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจการซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชน
จากัดหรื อบริ ษทั จากัดที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน อันเนื่องจากการโอนกิจการบางส่ วนให้แก่กนั มี
ผลวันที่ 28 เม.ย. 54
3.3.3.3 มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยการ
ควบเข้ากันหรื อโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กนั โดยวิธีโอนหุ น้ เพื่อแลกกับหุ น้ ในบริ ษทั ใหม่ กรณี
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นิติบุคคล มีผลวันที่ 20 ก.ย. 55
3.3.3.4 มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยการ
ควบเข้ากันหรื อโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กนั โดยวิธีโอนหุ น้ เพื่อแลกกับหุ น้ ในบริ ษทั ใหม่ กรณี
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา มีผลวันที่ 15 ก.ย. 55
3.3.4 การควบรวมกิจการ
การควบรวมกิจการมีหลายวิธี ดังนี้
3.3.4.1 การได้มาซึ่งหุน้ คือ การซื้ อหรื อได้มาซึ่ งหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของ
กิจการอีกแห่งหนึ่งบางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยกิจการที่เข้าไปซื้ อหุ น้ อาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารหรื อไม่ก็ได้ ซึ่ งสามารถดาเนินการได้ตามวิธี ดังนี้
1) การซื้ อหุ น้ โดยชาระค่าหุ น้ เป็ นเงินสด (Cash) หรื อ หุ น้ ออกใหม่
(Share Swap)
2) การซื้ อหุ น้ ผ่านการจัดตั้ง Holding Company

23

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

3.3.4.2 การได้มาซึ่ งทรัพย์สินหรื อกิจการ
การได้มาซึ่ งทรัพย์สินหรื อกิจการ คือ การซื้ อหรื อได้มาซึ่ งทรัพย์สิน
หน่วยธุ รกิจ เฉพาะในส่ วนที่สาคัญหรื อทั้งหมดของอีกกิจการหนึ่ง โดยสิ ทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบอื่นใดของผูข้ ายไม่ตกทอดไปยังผูซ้ ้ื อ ส่ วนผูข้ ายจะยังคงอยู่ และดาเนินธุ รกิจต่อไป หรื อ
เลิกกิจการก็ได้
3.3.4.3 การควบรวมกิจการ
การควบรวมกิจการ
คือ การที่บริ ษทั ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ควบเข้ากัน
เกิดเป็ นบริ ษทั ใหม่ เป็ นผลให้ท้ งั สองบริ ษทั เดิมสิ้ นสภาพจากการเป็ นนิติบุคคล และบริ ษทั ใหม่ได้
ไปทั้งสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดที่มีอยูข่ องสองบริ ษทั เดิม
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1. ปัญหา
1.1 ปัญหาการนาระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริ กามาปรับใช้ในประเทศไทย
ในปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีแนวความคิดการใช้ระบบลูกขุนมาใช้ในประเทศไทย
หรื อการให้ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาเฉพาะข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาอนุญาตเท่านั้น เพื่อเป็ นการนา
ประชาชนเข้ามาช่วยพิจารณาข้อเท็จจริ งแทนผูพ้ ิพากษาซึ่ งเป็ นข้าราชการประจา หรื อการลด
ปริ มาณคดีที่ข้ ึนสู่ ศาลฎีกาด้วยการใช้ระบบอนุญาต ซึ่ งการนาระบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย
นั้นจะต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสี ยของระบบดังกล่าวว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับประเทศไทย
หรื อไม่
1.2 ปัญหาการจัดการคดีและการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทย
ปั ญหาการจัดการคดีและการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยในปั จจุบนั ยังไม่
มีการพัฒนาอย่างมากเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีความเชื่อมัน่ ในระบบการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกมากนัก คู่พิพาทจึงมุ่งเน้นการระงับข้อพิพาทในระบบ โดยใช้กระบวนการทางศาลเป็ น
หลัก ซึ่ งศาลไทยก็ได้มุ่งเน้นกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่ งก็มีปัญหา ดังนี้
1.2.1 ปั ญหาประเภทคดีที่สามารถทาการไกล่เกลี่ยได้
ปั ญหานี้เป็ นประเด็นสาคัญว่าศาลจะสามารถไกล่เกลี่ย
ซึ่ งโดยทัว่ ไปคดีแพ่ง
และคดีอาญาความผิดอันยอมความได้ต่างเป็ นที่ยอมรับกันว่าสามารถทาการไกล่เกลี่ย แต่สาหรับ
คดีอาญาแผ่นดินนั้น แม้ปัจจุบนั ไม่มีบทบัญญัติให้สามารถการไกล่เกลี่ยคดีอาญาแผ่นดินได้ แต่หาก
เมื่อพิจารณาตามแนวความคิดกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 7ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ให้ความสาคัญ
กับผูเ้ สี ยหายเป็ นอันดับแรก และถือว่า ความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของผูเ้ สี ยหายได้รับ
การตอบสนอง ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดการชดใช้ความเสี ยหายแก่ผเู ้ สี ยหายให้
มากที่สุด ซึ่ งไกล่เกลี่ยก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในการมุ่งให้ผกู ้ ระทาความผิดได้แสดงความรับผิดชอบ และให้ความช่วยเหลือหรื อ
บรรเทาผลร้ายแก่ผเู ้ สี ยหาย ดังนั้นผลของการไกล่เกลี่ยจึงสมควรนามาใช้ประกอบดุลพินิจในการ
ลงโทษจาเลยได้ซ่ ึงหากจะให้กฎหมายรองรับกระบวนการตามแนวความคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
7
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นั้นก็ก่อให้เกิดปั ญหาในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้รองรับกระบวนการ
ไกล่เกลี่ย
1.2.2 ปั ญหาคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ย
สาหรับปั ญหาคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ยนี้ เนื่องจากปั จจุบนั ผูไ้ กล่เกลี่ยมีท้ งั
เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย ผูพ้ ิพากษา ผูป้ ระนีประนอมหรื อผูไ้ กล่เกลี่ยของศาล ผูพ้ ิพากษาสมทบ ซึ่ ง
แม้จะมีการคัดเลือกโดยสานักงานศาลยุติธรรม แต่การอบรมผูไ้ กล่เกลี่ยก็ไม่มีหลักสู ตรที่ชดั เจน ทา
ให้ผไู ้ กล่เกลี่ยบางท่านไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยโดยผูพ้ ิพากษาเจ้าของ
สานวนซึ่ งมีปัญหาว่าเหมาะสมหรื อไม่ เพราะการให้ผพู ้ ิพากษาเจ้าของสานวนทาการไกล่เกลี่ยอาจ
ทาให้คู่พิพาทไม่กล้าเปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดได้เนื่องจากกลัวว่าจะกระทบต่อรู ปคดีของตนหากทาการ
ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็ จ
1.3 ปั ญหาการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หากมีการซื้ อขายหลักทรัพย์จะต้องมี
การเปิ ดเผยข้อมูลแก่สาธารณะชน ซึ่ งสอดคล้องกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย อย่างไรก็
ตามประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ส่งเสริ มให้มีการระดมทุนด้วยการขายหุ น้ ในกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กได้ โดยกาหนดรู ปแบบการซื้ อขายหุ น้ ที่ไม่จาต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน เพื่อ
เป็ นการรักษาความลับในกิจการขนาดเล็กได้
สาหรับประเทศไทย กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางมักจะเป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว
หรื อบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่เพียงรายเดียว หรื อเป็ นลักษณะบริ ษทั ในครอบครัว ซึ่ งไม่สามารถ
ระดมทุนได้เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาขนาดของบริ ษทั ให้ใหญ่เพียงพอที่จะขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ยงุ่ ยากและมีค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการขาย
หลักทรัพย์สูงได้ ดังนั้นจึงทาให้กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยจึงไม่มีทุนที่จะ
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งได้
2. ผลกระทบจากการนาแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกามาบังคับใช้
ผลกระทบจากการนาแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริ กามาบังคับใช้ มี ดังนี้
2.1 การนาระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริ กามาปรับใช้ในประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการเสนอแนวความคิดการใช้ระบบลูกขุนมาใช้ในประเทศไทย หรื อ
การให้ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาเฉพาะข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาอนุญาตเท่านั้น เพื่อเป็ นการนา
ประชาชนเข้ามาช่วยพิจารณาข้อเท็จจริ งแทนผูพ้ ิพากษาซึ่ งเป็ นข้าราชการประจา หรื อการลด
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ปริ มาณคดีที่ข้ ึนสู่ ศาลฎีกาด้วยการใช้ระบบอนุญาต ซึ่ งการนาระบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย
นั้นจะต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสี ย คือ
2.1.1 ผลดีของการนาระบบของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศไทย
การใช้ระบบลูกขุนจะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการใช้อานาจอธิ ปไตย
และการตัดสิ นปัญหาข้อเท็จจริ งตามมุมมองของประชาชน
การให้ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาคดีเฉพาะปั ญหาข้อกฎหมายจะช่วยให้คดีใน
ศาลฎีกามีจานวนลดน้อยลง
2.1.2 ผลเสี ยของการนาระบบของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศไทย
การใช้ระบบลูกขุนส่ งผลให้มีการตัดสิ นปั ญหาข้อเท็จจริ งตามมุมมองของ
ประชาชน ซึ่ งอาจแตกต่างจากข้อกฎหมายที่ถูกต้องหรื อให้ผลการพิจารณาที่แปลกประหลาดได้
การให้ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาคดีเฉพาะปั ญหาข้อกฎหมายจะช่วยทาให้การ
ทบทวนคาพิพากษาของศาลไทยในปัญหาข้อเท็จจริ งลดลงเหลือเพียงศาลอุทธรณ์ ซึ่งทาให้สิทธิของ
คู่ความลดลง
2.2 ปัญหาการจัดการคดีและการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทย
ปั ญหาการจัดการคดีและการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยในปั จจุบนั ยังไม่
มีการพัฒนาอย่างมากเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีความเชื่อมัน่ ในระบบการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกมากนัก คู่พิพาทจึงมุ่งเน้นการระงับข้อพิพาทในระบบ โดยใช้กระบวนการทางศาลเป็ น
หลัก ซึ่ งศาลไทยก็ได้มุ่งเน้นกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่ งก็มีปัญหา ดังนี้
ก.
ปั ญหาประเภทคดีที่สามารถทาการไกล่เกลี่ยได้
ปั ญหานี้เป็ นประเด็นสาคัญว่าศาลจะสามารถไกล่เกลี่ย
ซึ่ งโดยทัว่ ไปคดีแพ่ง
และคดีอาญาความผิดอันยอมความได้ต่างเป็ นที่ยอมรับกันว่าสามารถทาการไกล่เกลี่ย แต่สาหรับ
คดีอาญาแผ่นดินนั้น แม้ปัจจุบนั ไม่มีบทบัญญัติให้สามารถการไกล่เกลี่ยคดีอาญาแผ่นดินได้ แต่หาก
เมื่อพิจารณาตามแนวความคิดกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 8ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ให้ความสาคัญ
กับผูเ้ สี ยหายเป็ นอันดับแรก และถือว่า ความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของผูเ้ สี ยหายได้รับ
การตอบสนอง ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดการชดใช้ความเสี ยหายแก่ผเู ้ สี ยหายให้
มากที่สุด ซึ่ งไกล่เกลี่ยก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในการมุ่งให้ผกู ้ ระทาความผิดได้แสดงความรับผิดชอบ และให้ความช่วยเหลือหรื อ
8
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บรรเทาผลร้ายแก่ผเู ้ สี ยหาย ดังนั้นผลของการไกล่เกลี่ยจึงสมควรนามาใช้ประกอบดุลพินิจในการ
ลงโทษจาเลยได้ซ่ ึงหากจะให้กฎหมายรองรับกระบวนการตามแนวความคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
นั้นก็ก่อให้เกิดปั ญหาในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้รองรับกระบวนการ
ไกล่เกลี่ย
ข. ปั ญหาคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ย
สาหรับปั ญหาคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ยนี้ เนื่องจากปั จจุบนั ผูไ้ กล่เกลี่ยมีท้ งั
เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย ผูพ้ ิพากษา ผูป้ ระนีประนอมหรื อผูไ้ กล่เกลี่ยของศาล ผูพ้ ิพากษาสมทบ ซึ่ ง
แม้จะมีการคัดเลือกโดยสานักงานศาลยุติธรรม แต่การอบรมผูไ้ กล่เกลี่ยก็ไม่มีหลักสู ตรที่ชดั เจน ทา
ให้ผไู ้ กล่เกลี่ยบางท่านไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยโดยผูพ้ ิพากษาเจ้าของ
สานวนซึ่ งมีปัญหาว่าเหมาะสมหรื อไม่ เพราะการให้ผพู ้ ิพากษาเจ้าของสานวนทาการไกล่เกลี่ยอาจ
ทาให้คู่พิพาทไม่กล้าเปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดได้เนื่องจากกลัวว่าจะกระทบต่อรู ปคดีของตนหากทาการ
ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็ จ
2.2.3 ผลดีของการนาระบบของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศไทย
ผลดีของการนารู ปแบบการบริ หารจัดการคดีในประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้
ในประเทศไทยจะทาให้คดีที่ข้ ึนศาลของประเทศไทยสามารถยุติลงได้ โดยไม่ตอ้ งเข้าสู่ การพิจารณา
2.2.4 ผลเสี ยของการนาระบบของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศไทย
หากมีกระบวนการเปิ ดเผยพยานหลักฐานเกิดขึ้น อาจทาให้ค่าทนายความของ
ไทยสู งขึ้น แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถคิดค่าทนายความตามทุนทรัพย์ได้ จึงทาให้
ทนายความอาจไม่จริ งจังต่อกระบวนการเปิ ดเผยพยานหลักฐาน ทาให้กระบวนการเปิ ดเผย
พยานหลักฐานไม่สาเร็ จได้
2.3 ปั ญหาการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หากมีการซื้ อขายหลักทรัพย์จะต้องมี
การเปิ ดเผยข้อมูลแก่สาธารณะชน ซึ่ งสอดคล้องกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย อย่างไรก็
ตามประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ส่งเสริ มให้มีการระดมทุนด้วยการขายหุ น้ ในกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กได้ โดยกาหนดรู ปแบบการซื้ อขายหุ น้ ที่ไม่จาต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน เพื่อ
เป็ นการรักษาความลับในกิจการขนาดเล็กได้
สาหรับประเทศไทย กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางมักจะเป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว
หรื อบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่เพียงรายเดียว หรื อเป็ นลักษณะบริ ษทั ในครอบครัว ซึ่ งไม่สามารถ
ระดมทุนได้เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาขนาดของบริ ษทั ให้ใหญ่เพียงพอที่จะขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ยงุ่ ยากและมีค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการขาย
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หลักทรัพย์สูงได้ ดังนั้นจึงทาให้กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยจึงไม่มีทุนที่จะ
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งได้
2.3.1 ผลดีของการนาระบบของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศไทย
ทาให้กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถหาแห่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
2.3.2 ผลเสี ยของการนาระบบของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศไทย
ทาให้กิจการขนาดใหญ่เข้าครอบงากิจการขนาดเล็กด้วยการซื้ อกิจการได้ง่าย
ขึ้น
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สาหรับปั ญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งปั ญหาจากระบบการบริ หารจัดการคดี และปั ญหา
การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยสามารถแก้ไขได้ ดังนี้

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

1. ปัญหาการจัดการคดีและการระงับข้ อพิพาททางเลือกในประเทศไทย
ปั ญหาการจัดการคดีและการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทย มีแนวทางการไก้ไข
ดังนี้
1.1 การพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการคดี
จากการที่ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีความเชื่อมัน่ ในระบบการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกมากนัก คู่พิพาทจึงมุ่งเน้นการระงับข้อพิพาทในระบบ โดยใช้กระบวนการทางศาลเป็ น
หลัก ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาการระงับข้อพิพาททางเลือกมากขึ้น โดยการใช้
สถาบันระงับข้อพิพาทของศาลซึ่ งเป็ นองค์กรที่ประชาชนเชื่อถืออยูแ่ ล้วเป็ นองค์กรหลักในการ
ส่ งเสริ มการระงับข้อพิพาททางเลือกให้มากขึ้น
1.2 ปั ญหาประเภทคดีที่สามารถทาการไกล่เกลี่ยได้
ประเภทคดีที่สามารถทาการไกล่เกลี่ย ได้น้ นั โดยทัว่ ไปคดีแพ่ง และคดีอาญาความผิด
อันยอมความได้ต่างเป็ นที่ยอมรับกันว่าสามารถทาการไกล่เกลี่ย แต่สาหรับ คดีอาญาแผ่นดินนั้น แม้
ปั จจุบนั ไม่มีบทบัญญัติให้สามารถการไกล่เกลี่ยคดีอาญาแผ่นดินได้ แต่ไกล่เกลี่ยก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่
สอดคล้องกับแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการมุ่งให้ผกู ้ ระทาความผิดได้
แสดงความรับผิดชอบ และให้ความช่วยเหลือหรื อบรรเทาผลร้ายแก่ผเู ้ สี ยหาย ดังนั้นผลของการ
ไกล่เกลี่ยจึงสมควรนามาใช้ประกอบดุลพินิจในการลงโทษจาเลยได้
1.3 ปั ญหาคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ย
สาหรับปั ญหาคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ยนี้ เนื่องจากปั จจุบนั ผูไ้ กล่เกลี่ยมีท้ งั เจ้าหน้าที่
ศูนย์ไกล่เกลี่ย ผูพ้ ิพากษา ผูป้ ระนีประนอมหรื อผูไ้ กล่เกลี่ยของศาล ผูพ้ ิพากษาสมทบ ซึ่ งแม้จะมีการ
คัดเลือกโดยสานักงานศาลยุติธรรม แต่การอบรมผูไ้ กล่เกลี่ยก็ไม่มีหลักสู ตรที่ชดั เจน ทาให้ผไู ้ กล่
เกลี่ยบางท่านไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยโดยผูพ้ ิพากษาเจ้าของสานวนซึ่ งมี
ปั ญหาว่าเหมาะสมหรื อไม่ เพราะการให้ผพู ้ ิพากษาเจ้าของสานวนทาการไกล่เกลี่ยอาจทาให้คู่พิพาท
ไม่กล้าเปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดได้เนื่องจากกลัวว่าจะกระทบต่อรู ปคดีของตนหากทาการไกล่เกลี่ยไม่
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2. ปัญหาการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ส่งเสริ มให้มีการระดมทุนด้วยการขาย
หุ น้ ในกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กได้ โดยกาหนดรู ปแบบการซื้ อขายหุ น้ ที่ไม่จาต้องมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน เพื่อเป็ นการรักษาความลับในกิจการขนาดเล็กได้ สาหรับประเทศไทย
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางไม่สามารถระดมทุนได้เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาขนาดของบริ ษทั
ให้ใหญ่เพียงพอที่จะขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
ยุง่ ยากและมีค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการขายหลักทรัพย์สูงได้ ดังนั้นจึงทาให้กิจการขนาดเล็กและขนาด
กลางในประเทศไทยจึงไม่มีทุนที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งได้ การนาหลักเกณฑ์
ของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศไทยจะช่วยทาให้กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เป็ นต้นทุนในการเปิ ดเผยข้อมูล
แก่สาธารณะชน

31

บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

1. บทสรุ ป
ประเทศสหรัฐอมเริ กาเป็ นประเทศที่มีประวัติความเป็ นมาทางด้านแนวความคิดในการ
ก่อตั้งประเทศมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การก่อตั้งอาณานิคมของชาวอาณานิคม จนมีการรวมตัวของ
ชาวอาณานิคมสิ บสามรัฐเพื่อต่อต้านประเทศแม่อย่างประเทศอังกฤษ อันส่ งผลทาให้ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาได้รับแนวความคิดเสรี ภาพมาตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งประเทศ รวมทั้งการมีรัฐบาลกลางและ
มลรัฐ ที่รัฐบาลกลางมีอานาจน้อยแต่ให้มลรัฐเป็ นผูก้ าหนดรู ปแบบของแต่ละรัฐเอง เพื่อป้ องกันการ
ควบคุมมลรัฐจากรัฐบาลกลาง และการมีศาลเป็ นผูป้ กป้องประชาชนจากอานาจรัฐ
นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริ กายังได้รับระบบ
common law มาจากประเทศอังกฤษอัน
เป็ นประเทศแม่ แต่จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริ กามีมลรัฐทั้งสิ้ น 50 มลรัฐจึงมีกฎหมายทั้งสิ้ น 50
ฉบับ รวมทั้งกฎหมายของรัฐบาลกลางอีกเป็ น 51 ฉบับ และระบบศาลก็แบ่งออกเป็ นศาลของมลรัฐ
และศาลของสหรัฐอันเป็ นระบบที่เหมาะสมแก่การศึกษา
สาหรับการควบรวมกิจการนั้น ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีการ
จัดตั้งบริ ษทั รวมทั้งพัฒนากฎหมายหุ น้ ส่ วน บริ ษทั ขึ้นอย่างมาก เพื่อให้ทนั ต่อพัฒนาการทางธุ รกิจ
ซึ่ งประเทศไทยควรนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากฎหมายหุ น้ ส่ วนต่อไป
ทั้งนี้ ประเทศไทยควรนาแนวทางจากประเทศสหรัฐอเมริ กามาพัฒนาระบบกฎหมายไทย
ดังนี้
1.1 การพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการคดี
จากการที่ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีความเชื่อมัน่ ในระบบการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกมากนัก คู่พิพาทจึงมุ่งเน้นการระงับข้อพิพาทในระบบ โดยใช้กระบวนการทางศาลเป็ น
หลัก ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาการระงับข้อพิพาททางเลือกมากขึ้น โดยการใช้
สถาบันระงับข้อพิพาทของศาลซึ่ งเป็ นองค์กรที่ประชาชนเชื่อถืออยูแ่ ล้วเป็ นองค์กรหลักในการ
ส่ งเสริ มการระงับข้อพิพาททางเลือกให้มากขึ้น
1.2 ปั ญหาประเภทคดีที่สามารถทาการไกล่เกลี่ยได้
ประเภทคดีที่สามารถทาการไกล่เกลี่ย ได้น้ นั โดยทัว่ ไปคดีแพ่ง และคดีอาญาความผิด
อันยอมความได้ต่างเป็ นที่ยอมรับกันว่าสามารถทาการไกล่เกลี่ย แต่สาหรับ คดีอาญาแผ่นดินนั้น แม้
ปั จจุบนั ไม่มีบทบัญญัติให้สามารถการไกล่เกลี่ยคดีอาญาแผ่นดินได้ แต่ไกล่เกลี่ยก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่
สอดคล้องกับแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการมุ่งให้ผกู ้ ระทาความผิดได้
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แสดงความรับผิดชอบ และให้ความช่วยเหลือหรื อบรรเทาผลร้ายแก่ผเู ้ สี ยหาย ดังนั้นผลของการ
ไกล่เกลี่ยจึงสมควรนามาใช้ประกอบดุลพินิจในการลงโทษจาเลยได้
1.3 ปั ญหาคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ย
สาหรับปั ญหาคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ยนี้ เนื่องจากปั จจุบนั ผูไ้ กล่เกลี่ยมีท้ งั เจ้าหน้าที่
ศูนย์ไกล่เกลี่ย ผูพ้ ิพากษา ผูป้ ระนีประนอมหรื อผูไ้ กล่เกลี่ยของศาล ผูพ้ ิพากษาสมทบ ซึ่ งแม้จะมีการ
คัดเลือกโดยสานักงานศาลยุติธรรม แต่การอบรมผูไ้ กล่เกลี่ยก็ไม่มีหลักสู ตรที่ชดั เจน ทาให้ผไู ้ กล่
เกลี่ยบางท่านไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยโดยผูพ้ ิพากษาเจ้าของสานวนซึ่ งมี
ปั ญหาว่าเหมาะสมหรื อไม่ เพราะการให้ผพู ้ ิพากษาเจ้าของสานวนทาการไกล่เกลี่ยอาจทาให้คู่พิพาท
ไม่กล้าเปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดได้เนื่องจากกลัวว่าจะกระทบต่อรู ปคดีของตนหากทาการไกล่เกลี่ยไม่
สาเร็ จ จึงควรพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยให้มากขึ้นโดยเฉพาะคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ยในศาล และไม่
ควรให้ผพู ้ ิพากษาและองค์คณะที่ตอ้ งตัดสิ นคดีเข้ามายุง่ ในการไกล่เกลี่ย
1.4 ปั ญหาการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ส่งเสริ มให้มีการระดมทุนด้วยการ
ขายหุ น้ ในกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กได้ โดยกาหนดรู ปแบบการซื้ อขายหุ น้ ที่ไม่จาต้องมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน เพื่อเป็ นการรักษาความลับในกิจการขนาดเล็กได้ สาหรับประเทศไทย
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางไม่สามารถระดมทุนได้เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาขนาดของบริ ษทั
ให้ใหญ่เพียงพอที่จะขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
ยุง่ ยากและมีค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการขายหลักทรัพย์สูงได้ ดังนั้นจึงทาให้กิจการขนาดเล็กและขนาด
กลางในประเทศไทยจึงไม่มีทุนที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งได้ การนาหลักเกณฑ์
ของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศไทยจะช่วยทาให้กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เป็ นต้นทุนในการเปิ ดเผยข้อมูล
แก่สาธารณะชน
2. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 ประเทศไทยควรนาแนวทางการบริ หารจัดการคดีจากประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้
ดังนี้
1.1.1 การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยโดยมุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยนอกห้องพิจารณา และการ
ให้ทนายความมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยมากยิง่ ขึ้น
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ทศ

1.1.2 การให้สถาบันระงับข้อพิพาทของศาลเป็ นองค์กรที่เป็ นแบบอย่างในการระงับ
ข้อพิพาททางเลือก
1.2 การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
กระบวนการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยควรมุ่งเน้นการให้กิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็กสามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ได้โดยไม่ตอ้ งมีตน้ ทุนในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่
ประชาชนแต่ควรต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการควบคุมและกากับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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