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1. นางพรพรรณ ปิ่นทองพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ศาลจังหวัดยะลา
2. นางมาลี ทองกลา นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
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3. นายศุภกร เจริญวงษ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ศาลอาญากรุงเทพใต้

สำน

4. นางมณีรัตน์ อินทอุดม นิติกรปฏิบัติการ
สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 2

5. นางสาวพิมวิมล ถาวรรณา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สานักบริหารทรัพย์สิน
6. นายกิติชาติ คุตตวัส นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
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เนื่องจากปัจจุบันปริมาณข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ปริมาณคดีที่ค้างอยู่ในระหว่างการพิจารณาสูงขึ้นเป็นลาดับ การไกล่เกลี่ย
จึงเป็นทางเลือกสาคัญที่ศาลยุติธรรมต้องนามาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทที่ขึ้นสู่ศาล
อันจะทาให้ การดาเนินคดีในศาลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการอานวยความยุติธรรม
ให้มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงศาลยุติธรรม
ได้โดยง่าย กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เพื่ออานวยความยุติธรรมทางเลือกแก่ประชาชน ผลจากการที่งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 1 ทาให้มีการกาหนด
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพันธกิจที่ 1
ด้านการอานวยความยุติธรรมมีมาตรฐานระดับสากลประกอบด้วย
1. การพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
2. การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เช่น การไกล่เกลี่ย
และการอนุญาโตตุลาการ
3. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค
การกาหนดพันธกิจโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้ เป็นการเน้นย้าให้เห็นอีกส่วน
หนึ่ ง ว่า ในการน ายุ ทธศาสตร์ ที่ว างไว้เป็ นนโยบายมาด าเนินงานให้เ ห็น ผลในทางปฏิบั ตินั้น พัน ธกิ จ
ส่วนหนึ่งที่ศาลยุติธรรมมีความมุ่งมั่นจะพัฒนา คือ การวางระบบการไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก (alternative dispute resolution) ให้เป็นกลไกที่สาคัญในการอานวยความยุติธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้

สำน

ักก

กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็น วิธีการที่นามาซึ่งผลของการจัดการความขัดแย้งประเภท
“ชนะทั้งสองฝ่าย” เนื่องจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยมี “ผู้ไกล่เกลี่ย”
ซึ่งเป็นคนกลางที่ช่วยในการหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระหว่างคู่พิพาท ผลลัพธ์ในการยุติ
ข้อพิพาทจึงเกิดจากแนวทางร่วมกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคู่พิพาททุกฝ่ายอันจะนามาซึ่งความพึง พอใจ
ในผลลัพธ์ที่คู่พิพาทได้ตกลงกันหรือที่เรียกว่า “ชนะทั้งสองฝ่าย” ซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นต้อง
เป็น ไปด้ว ยความสมัครใจอัน จะนาไปสู่การยอมรับและตกลงร่วมกันในการระงับข้อพิพาทที่เกิด ขึ้น
โดยความช่วยเหลือของผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นคนกลาง
กำรเจรจำไกล่เกลี่ยโดยคนกลำง หมายถึง กระบวนการที่คู่กรณีซึ่งอาจจะเป็นรัฐ บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยสมัครใจมาพูดคุย อภิปรายถึงความแตกต่างกันในเรื่องต่างๆ
และเนื่องจากเป็นความสมัครใจที่คู่เจรจาหันมาพูดคุยกัน จึงเป็นการร่วมกันหาทางออกต่างๆ แล้วจึง
ร่วมกันตัดสินใจนาไปสู่ผลที่คู่เจรจาพึงพอใจถ้าคู่เจรจาเข้าใจกระบวนการและสามารถสื่อสารกันได้อย่างดี
.
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ไม่ต้องมีคนกลางมาเป็นผู้กากับกระบวนการ แต่โดยส่วนใหญ่กว่าที่จะตัดสินใจมาร่วมเจรจา ความขัดแย้ง
ก็กลายไปเป็นข้อพิพาทอย่างรุนแรง จาเป็นต้องมีคนกลางมาทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่เรียกว่า การเจรจาไกล่เกลี่ย
คนกลาง
จะเห็นว่า กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นแนวทางที่ขยายเพิ่มเติมจาก การเจรจา
โดยมี “บุคคลที่สาม” ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง บุคคลคนที่สามนี้ไม่ได้มีอานาจหน้าที่
ในการตัดสินปัญหาโดยตรง แต่คนกลางนี้จะช่วยคู่กรณีที่เกิดความขัดแย้งกัน เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่เป็นที่
ยอมรับโดยความเห็นพ้องต้องกัน ในประเด็นข้อพิพาท ทั้ง “การเจรจาต่อรอง” และ “การเจรจาไกล่เกลี่ย
คนกลาง” เปิดทางให้อานาจแห่งการตัดสินใจอยู่ที่คู่กรณีที่มีความขัดแย้งกันอย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวถึง
ความสาคัญของการเจรจาไกล่เกลี่ยพบแง่มุมที่น่าสนใจหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ
(๑) การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินหาทางออกของข้อขัดแย้ง
เกิดโดยคู่กรณี หรือคู่ขัดแย้งช่วยกันพิจารณาหาทางออกร่วมกัน ซึ่งคนกลางไม่มีหน้าที่หรือไม่มีอานาจ
ไปตัดสินคดี
(๒) กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยจะใช้วิธีการ หรือกระบวนการใช้การเรียนรู้ร่วมกัน
(Learning Process) โดยไม่ใช้จุดยืน (Position) แต่จะใช้การเจรจาโดยใช้ความต้องการ หรือ ความสนใจ
ร่วมกันเป็นพื้นฐานในการเจรจา (Interest-Based Negotiation) โดยไม่มุ่งไปที่การเจรจาโดยยึดจุดยืน
(Position-Based Negotiation) ซึ่งจะทาให้ยากต่อการเจรจา
๓) กระบวนการในการเจรจาต้องมีกติกาในการเจรจา (Ground Rules) เพื่อให้คนกลาง
ที่มีหน้าที่กากับกระบวนการได้ตามนั้น
สรุปก็คือ นักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางจะทาหน้าที่ประดุจข้างที่สามนั้น ซึ่งจะสร้างเวทีขึ้นมา
เพื่อให้มีการสานเสวนาร่วมกันทาหน้าที่ในการช่วยเหลือประเด็นต่างๆ อันจะก่อให้เกิด ความพึงพอใจ
ร่วมกัน อีกทั้งจะช่วยให้มีทางเลือกที่หลากหลาย และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างคู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายด้วย มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ไม่รู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายแพ้ เสียศักดิ์ศรี ซึ่งองค์ประกอบที่สาคัญคื อ
คนกลางในการไกล่เกลี่ยนั่นเอง ต้องมีความรู้ และเอาใจเขาใส่ใจเรา สามารถประยุกต์และมีวิธีการเจรจา
ที่เป็นที่น่าเชื่อถือของทั้งสองฝ่าย ทั้งมีความเป็นกลาง สิ่งเหล่านี้คู่ความรู้สึกได้
กำรไกล่เกลีย่ ข้อพิพำทของศำลไทย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ
1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล
หรือแม้จะฟ้องร้องคดีต่อศาลแล้ว แต่คู่ความขอให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันเองโดยไม่ให้ดาเนินการ
ในศาลก็ได้
2. การไกล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พ าทในศาล คือ การไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทคดี ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ
พิจารณาของศาล โดยศาลเป็นผู้ดาเนินการให้ ซึ่งหากคู่ความตกลงกันได้ก็จะมีการถอนฟ้อง หรือทา
สัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลจะมีคาพิพากษาไปตามที่ตกลงกัน หรือหากตกลงกันเพียง
บางส่วนศาลก็จะสืบพยานในเฉพาะประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้เท่านั้น
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กำรแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ กาหนด
เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมไว้ว่า เมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาล ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษา
อาจแต่งตั้งผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ประนีประนอม
เพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ย การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมต้องคานึงถึงคุณสมบัติ
และความเหมาะสม ความยอมรับจากบุคคลทั่วไปและความพอใจของคู่ความทุกฝ่าย นอกจากคุณสมบัติ
ดังกล่าวแล้วผู้ประนีประนอมที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือจาก
องค์คณะผู้พิพากษาจะต้องดารงตนให้อยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมอันดีเพื่อดารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี
ในการอานวยความยุติธรรมและรักษาความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน เพราะจริยธรรมกับการทาหน้าที่
อานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันไม่อาจแยกออกจากกันได้ โดยผู้ประนีประนอมจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด ระมัดระวัง และรักษาชื่อเสียงไม่ให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว หรือประพฤติตน
ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของสถาบันศาลยุติธรรม
กำรเข้ำสู่กระบวนกำร กำรไกล่เกลี่ยในศำลชั้นต้นจะเกิดขึ้นเมื่อ
1. ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาเห็นสมควร หรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ร้องขอแล้วฝ่ายที่เหลือตกลงด้วย ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการร้องขอเข้าสูก่ ระบวนการ ให้แจ้งต่อ
ศูน ย์ไ กล่เ กลี่ย ประจาศาลเพื่ อ ให้ เจ้า หน้า ที่สอบถามความประสงค์ ข องคู่ ความฝ่ ายอื่ น หากทุ กฝ่า ย
ประสงค์เช่นเดียวกันนั้น ให้รายงานให้องค์คณะผู้พิพากษาหรือผู้รับผิดชอบราชการศาลทราบแล้วให้
เจ้าหน้าที่เริ่มดาเนินการ อีกวิธีหนึ่งคือ คู่ความสามารถแถลงความประสงค์ต่อองค์คณะผู้พิพากษาระหว่าง
การพิจารณาคดีแล้วให้องค์คณะผู้พิพากษาสอบถามคู่ความฝ่ายอื่น หากทุกฝ่ายประสงค์เช่นเดียวกัน และองค์
คณะผู้พิพากษาเห็นสมควรให้ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเองหรือมีคาสั่งให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาล
ดาเนินการ ทั้งนี้องค์คณะผู้พิพากษาอาจกาหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขการดาเนินการก็ได้
2. การแต่งตั้งผู้ประนีประนอม (ผู้ไกล่เกลี่ย) องค์คณะผู้พิพากษาอาจทา การไกล่เกลี่ย
ด้ว ยตนเอง หรือมอบหมายให้ ผู้พิพากษาคนหนึ่ง หรือหลายคนในองค์คณะดาเนินการ นอกจากนั้ น
ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาอาจแต่งตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท โดยการแต่งตั้งจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม และความพอใจของคู่ความเท่าที่จะกระทาได้
3. ผู้รับผิดชอบราชการศาล หมายถึง ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ประธาน
ศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาล ชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาทาการแทน หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากบุ ค คลดั ง กล่ า วให้ ด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนด ทั้ ง นี้ ใ นกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ข้ า ราชการฝายตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พนั ก งานราชการ หรื อ ลู ก จ้ า งของส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมที่
รับราชการในศาลอื่น จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้นั้น และได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้รับผิดชอบราชการศาลที่ผู้นั้นรับราชการอยู่ นอกจากนี้หากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ใช่ผู้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประนีประนอมจะต้องให้คู่ความยินยอมและตกลงที่จะรับผิดชอบค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายของบุคคลนั้น
.
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ศาลเจ้าของคดีอาจแต่งตั้งให้ศาลอื่น ดาเนินการไกล่เกลี่ยแทนได้หากศาลนั้นยินยอม ในกรณีเช่น นี้
ผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งอาจได้รับมอบหมายให้เป็นองค์คณะผู้พิพากษาที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ส่งผลให้สามารถพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้โดยไม่ต้องส่งเรื่องกลับให้ศ าลเจ้าของ
คดีอีกครั้ง เมื่อการแต่งตั้งเสร็จสิ้น ผู้ประนีประนอมจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นสาเหตุอันควร
สงสัย ถึงความเป็นกลางให้คู่ความทราบ หากคู่ความเห็นต้องการคัดค้านให้แจ้งเหตุแห่งการคัดค้านต่อ
ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาที่แต่ งตั้งผู้ประนีประนอมทราบก่อนเริ่มกระบวนการ
หรือภายใน 7 วัน หลังจากนั้นให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาแต่งตั้ง
4. ดาเนินการไกล่เกลี่ย โดยให้ผู้รับผิดชอบราชการหรือ องค์คณะผู้พิพากษาที่แต่งตั้ ง
ผู้ประนีประนอมพิจารณาแล้วมีคาสั่งตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กาหนดประเด็นข้อเท็จจริงของคดี ซึ่งต้อง
เก็บเป็นความลับ อาจมีการประชุมคดีเฉพาะตัวทนายความหรือ เฉพาะตัวคู่ความ เพื่อผลที่ดีของคู่ความ
และห้ามเปิดเผย หรือบันทึกสาระสาคัญของข้อมูลในส่วนที่คู่ความบอกแก่ผู้ไกล่เกลี่ย
การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกา สามารถทาได้ 3 กรณี ดังนี้
1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกาโดยศาลชัน้ ต้น
2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกาโดยศาลฎีกา
3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกาโดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ
การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้ง 3 กรณีดังกล่าว อาจจาแนกกระบวนการและขั้นตอนที่
ศาลชั้นต้นและศาลฎีกาควรปฏิบัติ ดังนี้
1. กระบวนการและขั้นตอนการสอบถามความประสงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกา
2. กระบวนการและขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชัน้ ศาลฎีกาโดยศาลชัน้ ต้น
3. กระบวนการและขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกาโดยศาลฎีกา
4. กระบวนการและขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกา โดยระบบทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video/web Conference)
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรสอบถำมควำมประสงค์กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทชั้นศำลฎีกำ
1. เมื่อคู่ความยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลชั้นต้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งให้คู่ความ
ทราบว่า ศาลฎีกามีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมทั้งประทับตรายาง (เอกสารหมายเลข 1) ลงในแผ่น
ท้ายอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วให้คู่ความหรือผู้รับมอบฉันทะขีดเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อไว้กรณีคู่ความที่ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาไม่ประสงค์ที่จะให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้เจ้าหน้าที่ศาล
มอบแบบสอบถามให้ผู้อุทธรณ์หรือฎีกานากลับไปให้คู่ความพิจารณาแล้วตอบส่งกลับมา และในการส่งหมาย
พร้อมสาเนาอุทธรณ์หรือฎีกาให้คู่ความอีกฝ่ายยื่นคาแก้อุทธรณ์หรือฎีกา ให้ประทับตรายางที่ด้านหลัง
หมายส่งสาเนาอุทธรณ์หรือฎีกากับให้แนบแบบสอบถามไปให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย หากคู่ความฝ่ายที่
ต้องแก้อุทธรณ์หรือฎีกาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย ให้เจ้าหน้าที่ศาลมี
หนังสือเชิญชวนให้คู่ความฝ่ายที่ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาที่ไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยมาแต่ต้นว่ า อีกฝ่ายประสงค์
จะไกล่เกลี่ย คดีอาจมีทางตกลงกันได้ ซึ่งอาจทาให้คู่ความที่ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเปลี่ยนความประสงค์เข้า
สู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้
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2. ให้เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งคู่ความว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่เป็นผลทาให้การพิจารณาคดี
ล่าช้าหรือเสียความเป็นธรรมแต่อย่างใด และข้อเสนอ คาแถลง ตลอดจนข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการไกล่เกลี่ย คู่ความไม่สามารถนาไปใช้อ้างอิง และไม่ผูกพันคู่ความหรือศาลให้ปฏิบัติตามหรือ
เห็นเป็นเช่นนั้น
3. ให้เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งให้คู่ความฝ่ายที่ต้องแก้อุทธรณ์หรือฎีกาทราบว่า การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทไม่เป็นเหตุให้ไม่ต้องยื่นคาแก้อุทธรณ์หรือแก้ฎีกา เพราะหากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นฎีกา
ไม่สาเร็จ คดีจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีตามปกติและการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลฎีกาไม่เป็นเหตุให้
คดีล่าช้าแต่อย่างใด
กรณีที่คู่ความทุกฝ่ายมีความประสงค์ตรงกันว่าต้องการให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชั้นศาลฎีกา ให้เจ้าหน้าที่ศาลรายงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบเพื่อกาหนดวันเวลาที่จะ
ทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ระยะเวลาที่จะทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจนแล้วเสร็จต้องไม่เกิน 3 เดือน
นับแต่วันที่คู่ความอีกฝ่ายยื่นคาแก้อุทธรณ์หรือฎีกา
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กระบวนกำรและขั้นตอนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชั้นศำลฎีกำโดยศำลชั้นต้น
1. กรณีที่คู่ความประสงค์ให้ศาลชั้นต้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลชั้นต้นให้เจ้าหน้าที่ศาล
ชั้นต้นสอบถามความประสงค์ของคู่ความทุกฝ่าย หากมีความประสงค์จะให้ศาลชั้นต้นดาเนินการไกล่เกลี่ย
ให้ศาลชั้นต้นแยกเก็บสานวนไว้ต่างหากและรายงานความเคลื่อนไหวของสานวนให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ทราบทุกระยะเวลา 1 เดือน และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 3 เดือน แล้วยังตกลงกันไม่ได้ ให้รายงาน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อส่งสานวนไปยังศาลฎีกา ในกรณีคดีมีทางที่จะตกลงกันได้ แต่ยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้รายงานให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบ เพื่อจะได้รายงานขอ
เลื่อนเวลาการส่งสานวนไปยังศาลฎีกา หรืออาจพิจารณาส่งศาลฎีกาได้ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้เมื่อ
คู่ความยื่นคาแก้อุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว ให้ทาหนังสือแจ้งศาลฎีกาว่ามีคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีประเภทอื่น
ที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและอยู่ระหว่างดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลชั้นต้น เพื่อให้ศาลฎีกาทราบ
2. กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกาโดยศาลชั้นต้นเป็นผลสาเร็จหรือสามารถ
ตกลงกันได้เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ให้ศาลชั้นต้นจดรายงานกระบวนพิจารณาถึงกรณี
ที่คู่ความยินยอมให้ศาลชั้นต้นไกล่เกลี่ยและทาสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลและให้ศาลชั้นต้น
ส่งสัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่ความทุกฝ่ายลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น และผู้พิพากษา
ในศาลชั้นต้นลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วนั้นไปยังศาลฎีกา เพื่อดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งสานวนที่จะต้องพิจารณาโดยศาลฎีกาไปด้วย (อาจส่งโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS)
หนังสือนาส่งสานวนให้ศาลฎีกา ขอให้ระบุว่า ส่งทาสัญญาประนีประนอมยอมความ และประทับหน้าซอง
ส่งสานวนว่า สานวนเสนอเพื่อตรวจสัญญาประนีประนอมยอมความ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดแยก
สานวนให้ เจ้าหน้ าที่ส่ว นคดีของศาลฎีกานาสานวนส่งไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาลฎีกาเพื่อเสนอ
ผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นสาหรับการตรวจสัญญาประนีประนอมยอมความทาการตรวจสอบ
สัญญาประนีประนอมยอมความว่า ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง
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ก็ให้ ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ไ ด้รับแต่งตั้งพิพากษาตามยอม แล้วรีบดาเนินการส่งคืนศาลชั้นต้นภายใน
กาหนดไม่เกิน 15 วัน ยกเว้นกรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด ก็ให้ศาลฎีกาส่งคืนไปยังศาลชั้นต้น
ภายในกาหนดไม่เกิน 20 วัน เพื่ออ่านให้คู่ความฟัง หากมีเหตุที่ต้องแก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความ
ให้ศาลฎีกา ส่งสานวนพร้อมสัญญาประนีประนอมยอมความให้ศาลชั้นต้นดาเนินการแก้ไขภายในกาหนด
7 – 10 วัน นับแต่วันรับสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อศาลชั้นต้นแก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความ
ภายในกาหนดเวลาแล้ว ให้ศาลชั้นต้นส่งคืนศาลฎีกา การส่งสานวนและสัญญาประนีประนอมยอมความ
คืนยังศาลฎีกาให้ศาลชั้นต้นนัดวันฟังคาพิพากษาตามยอมของศาลฎีกาล่วงหน้าภายในกาหนดเวลาไม่เกิน
30 วัน ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาหากคู่ความประสงค์ขอคืนค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษให้ทาคาขอแนบท้าย
สัญญาประนีประนอมยอมความมาด้วย
3. กรณีผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกาโดยศาลชั้นต้นไม่สามารถตกลงกันได้ให้
ศาลชั้นต้นส่งสานวนคืนสู่กระบวนพิจารณาตามปกติ
4. การจัดเก็บสถิติให้ศาลชั้นต้นรวบรวมและจัดเก็บสถิติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกา
ที่ดาเนินการในศาลชั้นต้น

สำน

ักก

ารต

่างป

กระบวนกำรและขั้นตอนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทชั้นศำลฎีกำโดยศำลฎีกำ
1. การเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยคดีที่ศาลฎีกา
1.1 เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะให้ศาลฎีกาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เจ้าหน้าที่
ส่งคาร้องไกล่เกลี่ยไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาลฎีกาเพื่อตั้งสานวนไกล่เกลี่ยติดต่อสอบถามคู่ความอีก
ฝ่ายว่าประสงค์จะไกล่เกลี่ยหรือไม่ และประสานขอวันนัดคู่ความเพื่อดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.2 คู่ความทั้งสองฝ่ายประสงค์ให้ศาลฎีกาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเจ้าหน้าที่ ศาลจะส่ง
คาร้องขอให้ศาลฎีกาไกล่เกลี่ยไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาลฎีกาเพื่อตั้งสานวนไกล่เกลี่ย ประสานขอวันนัด
คู่ความเพื่อทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.3 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาศาลฎีกา เมื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาลฎีกาดาเนินการ
คัดและตั้งสานวนแล้วประสานขอวันนัดคู่ความเพื่อทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2. กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผลสาเร็จหรือตกลงกันได้เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถ
ตกลงกันได้ ให้ดาเนินการทาสัญญาประนีประนอมยอมความและมีคาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ โดยผู้พิพากษาเจ้าของสานวนที่ได้รับแต่งตั้งให้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในคดีนั้น
ซึ่งควรไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันมิอาจ
ก้าวล่วงได้หรือคดียังมีทางที่จะตกลงกันได้ก็อาจขยายระยะเวลาต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 เดือน
3. กรณีผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สามารถตกลงกันได้กรณีคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่สามารถ
ตกลงกันได้ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มา หรือไม่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย ให้ส่งสานวนคืนสู่กระบวนพิจารณา
ตามปกติ ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา หากคู่ความประสงค์ขอคืนค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษให้ทาคาขอแนบท้าย
สัญญาประนีประนอมยอมความมาด้วย
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กระบวนกำรและขั้นตอนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทชั้นศำลฎีกำโดยระบบทำงไกลผ่ำนจอภำพ
(Video/web Conference)
1. การเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยคดีเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายประสงค์
ให้ศาลฎีกาไกล่เกลี่ยแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาศาลฎีกาอาจแจ้งความประสงค์ขอให้ศาลฎีกาไกล่
เกลี่ยโดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาลฎีกาจะรับหนังสือหรือคาร้องนั้น
เพื่อตั้งสานวนไกล่เกลี่ยติด ต่อประสานขอวันนัด คู่ความและผู้ ไกล่เกลี่ยของศาลชั้นต้นและศาลฎีกา
เพื่อดาเนิ นการให้มีการไกล่เกลี่ย ก่อนถึงวันนัด เจ้าหน้าที่จะประสานตรวจสอบระบบทางไกลผ่าน
จอภาพให้เรียบร้อย
2. กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผลสาเร็จ หรือตกลงกันได้เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่าย
สามารถตกลงกันได้ ให้ดาเนินการทาสัญญาประนีประนอมยอมความโดยให้ผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ไกล่เกลี่ยจดรายงานกระบวนการพิจารณาและให้ศาลชั้นต้นส่งสัญญาประนีประนอมยอมความทีค่ วาม
ทุกฝ่ายลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นลงลายมือชื่อในสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้นไปยังศาลฎีกาทางโทรสารเพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาลฎีกาเสนอ
ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนให้มีคาพิพากษาตามยอมต่อไปโดยให้นัดฟังคาพิพากษาตามยอมภายในกาหนด 30 วัน
3. กรณีผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สามารถตกลงกันได้กรณีคู่ความไม่สามารถตกลงกัน
ได้ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอยกเลิกนัดหรือไม่ยอมเข้ารับการไกล่เกลี่ยให้ส่งสานวนคืนสู่กระบวนพิจารณา
ตามปกติค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา หากคู่ความประสงค์ขอคืนค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษให้ทาคาขอแนบท้าย
สัญญาประนีประนอมยอมความมาด้วย โดยส่งคาขอทางโทรสาร

สำน

ักก

กำรไกล่เกลี่ยของศำลในญี่ปุ่น
การไกล่เกลี่ยของศาลในประเทศญี่ปุ่นนั้นถือเป็นกระบวนการใหม่ที่พึ่งเริ่มได้ไม่นาน
หลังจากการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาจากเดิมที่มี
หน้าที่ตัดสินคดีความอย่างเดียวมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีและข้อพิพาทในชั้นศาลด้วย
กระบวนการไกล่เกลี่ยในประเทศญี่ปุ่นนั้นเริ่มได้รับความนิยมและมีการนามาใช้มากขึ้น
สังเกตได้จากสถิติดังต่อไปนี้การไกล่เกลี่ยของศาลแพ่ง มีคดีไกล่เกลี่ยประมาณ 50,000 คดีต่อปี
การไกล่เกลี่ยของศาลครอบครัว มีคดีไกล่เกลี่ยประมาณ 140,000 คดีต่อปี
การฟ้องคดีในศาลแขวง ทั้งคดีแพ่งและคดีครอบครัว ประมาณ 360,000 คดีต่อปี
การฟ้องคดีแพ่ง ในศาลจังหวัด ประมาณ 180,000 คดีต่อปี
การฟ้องคดีครอบครัวในศาลจังหวัด ประมาณ 10,000 คดีต่อปี
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คดีแพ่งในศำลจังหวัด ในปี 2556

ทศ

ทำคำ
พิพำกษำ
43.2%

ระเ

กำรยุติคดี
34.1%

ถอนฟ้อง
20.1%
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โดยการถอนฟ้องนั้นเป็นการถอนฟ้องที่เป็นผลมาจากการเจรจาไกล่เกลี่ยจึงจะเห็นได้ว่ากว่าครึ่งของ
ปริมาณคดีทั้งหมดนั้นเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งสิ้น
การเปรียบเทียบกันระหว่างการพิพากษาตัดสินคดีกับการยุติคดีจากการไกล่เกลี่ย
การพิพากษาตัดสินคดีนั้นจะต้องมีผู้แพ้ ผู้ชนะแต่การไกล่เกลี่ยนั้นไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะแต่เป็น
ข้อตกลงร่วมกัน การพิพากษาตัดสินคดีใช้หลักความถูกต้องตามกฎหมายในการตัดสินแต่การไกล่เกลี่ยนั้น
ใช้หลักมาตรฐานทางสังคม และสามัญสานึก ในการตัดสิน การพิพากษาตัดสินคดีนั้นจะใช้ มุมมองทาง
กฎหมายเท่านั้ น แต่การไกล่เกลี่ยจะมองไปถึง ภาพรวมของข้อพิพาทและภูมิหลังของข้อพิพาทด้ว ย
การพิพากษาตัดสินคดีนั้นมีความเข้มงวดแต่ว่าการไกล่เกลี่ยมีความยืดหยุ่นมากกว่า การพิพากษาตัดสิน
คดีสามารถถูกแทรกแซงจากทางรัฐหรือผู้มีอานาจได้แต่ว่าการไกล่เกลี่ยนั้ นคู่กรณีจะมีความอิสระมากกว่า
เนื่ องจากการเป็น การตกลงกัน เอง คาพิพากษาตัด สินนั้นจะเป็นทางเลือ กที่ดีที่สุด ในการเจรจากั น
แต่ในขณะที่ผลการไกล่เกลี่ยนั้นเป็นข้อยุติที่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะเกิดจากความพึงพอใจของ
ทั้งสองฝ่ายการพิพากษาตัดสินคดีจะใช้มุมมองที่มองที่อดีตว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเพื่อการตัดสินคดี
ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่การไกล่เกลี่ยนั้นเป็นมุมมองที่มองไปข้างหน้าว่าทั้งสองฝ่ายต้องการอะไรเพือ่ หา
ข้อยุติ เมื่อใช้การพิพากษาตัดสินคดีนั้นจะมีอัตราในการปฏิบัติตามต่าแต่เมื่อใช้การไกล่เกลี่ยนั้นจะ มี
อัตราในการปฏิบัติตามสูงเนื่องจากเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย การพิพากษาตัดสินคดีนั้นกว่าจะ
สิ้นสุดต้องผ่านชั้นศาลถึงสามศาลด้วยกันในขณะที่การไกล่เกลี่ยนั้นสามารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยความ
รวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน การพิพากษาตัด สินคดีนั้นคู่ความจะมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
แต่การไกล่เกลี่ยนั้นจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันของอานาจในการเจรจาต่อรองฝ่ายที่เป็นโจทก์นั้นมักจะมี
อานาจต่อรองสูงกว่าฝ่ายที่เป็นจาเลยและการพิพากษาตัดสินคดีนั้นเป็นการตัดสินกันตามกฎหมายแต่
การไกล่เกลี่ยคดีนั้นไม่ได้ว่ากันด้วยตัวบทกฎหมาย
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บทบาทของผู้พิพากษาในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย
เมื่อผู้พิพากษาต้องมาทาการไกล่เกลี่ยนั้นท่านจะต้องแยกให้ได้ระหว่างการไกล่เกลี่ยใน
ส่วนเนื้อหาของคดีซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยในเรื่องของคาพิพากษา กับกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นการทา
หน้ า ที่ ทั้ ง หมดของผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย การสั บ สนในบทบาทของผู้ พิ พ ากษาในฐานะผู้ ตั ด สิ น กั บ ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย
ผู้พิพากษาต้องแยกให้ออกว่าคาพิพากษาตัดสินคดีนั้นมีลักษณะผูกมัดตายตัวในขณะที่การไกล่เกลี่ยนั้น
มีลักษณะที่ไม่ผูกมัดขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคู่ความทั้งสองฝ่ายทฤษฎีการระงับข้อพิพาท ผลการระงับ
ข้อพิพาทที่ดีนั้นควรจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
๑. ด้า นการตอบสนองความต้ องการของสั งคมได้ การระงั บข้ อพิ พาทที่ ดีนั้ นต้ องมี
ประสิทธิผล กล่าวคือมีกระบวนการยุติธรรมที่แบ่งแยกได้และเป็นขั้นเป็นตอน
๒. เงื่อนไขของการตกลงเจรจานั้นต้องเป็นไปตามความต้องการของสังคม กล่าวคือการ
ไกล่เกลี่ยนั้นคู่ความที่ทาการไกล่เกลี่ยกันนั้นต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลกัน ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ
๓. ต้องมีความเป็นธรรมในเนื้อหา ความได้สัดส่วน,ปราศจากอคติและมีความเท่าเทียม
๔. ต้องมีความเป็นธรรมในกระบวนการไกล่เกลี่ย มีความเป็นอิสระของคู่กรณี และให้
มองถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการไกล่เกลี่ย
ภำรกิจของผู้พิพำกษำในกำรไกล่เกลี่ย
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นผู้พิพากษาต้องทาหน้าที่หลายอย่างเพื่อที่จะให้การไกล่เกลี่ย
เป็นไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ การให้กาลังใจคู่ความในการเข้าถึงข้อตกลงในการ
เจรจาต่อรองที่ดีร่วมกันนั้นก็เป็นสิ่งที่จาเป็น นอกจากนี้ผู้พิพากษายังมีภารกิจที่ต้องตอบสนองความ
ต้องการของสังคมให้ได้ด้วย โดยสังคมนั้นคาดหวังให้ผู้พิพากษาที่ทาการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถไกล่เกลี่ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้เหตุผลในการปรับความเข้าใจกันของคู่ความ การมีกลยุทธ์ในการไกล่เกลี่ย
การเพิกเฉยเมื่อจาเป็น การคานึงถึงผลกระทบต่อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและต้องค้นหาความต้องการ
ที่แท้จริงให้ได้ ในส่วนภารกิจของการให้ความเป็นธรรมนั้นผู้พิพากษาที่ทาการไกล่เกลี่ยต้อ งคานึงถึง
ความได้สัดส่วนที่พอดี เจรจาอย่างปราศจากอคติ และให้ความเท่าเทียมกันกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ศีลธรรม บรรทัดฐานทางสังคม สามัญสานึก ความเป็นเหตุเป็นผลต่างๆ
เหล่านี้อีกด้วย และสุดท้ายคือภารกิจในการดาเนินขั้นตอนการไกล่เกลี่ยอย่างเป็นธรรม กล่าวคือคู่ความ
ต้องสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เคารพในอานาจการตัดสินใจระงับข้อพิพาทของคู่ความ ให้โอกาสที่
เท่าเทียมกันของคู่ความ และต้องมีการจัดการของคู่ความด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์
ทักษะการไกล่เกลี่ยของศาลในการดาเนินการไกล่เกลี่ยให้เป็นไปอย่ างราบรื่นและจบลง
ด้วยดีนั้น ก็เป็นสิ่งสาคัญเช่นกัน ทักษะการไกล่เกลี่ยในฐานะเจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่ศาลควรจะติดต่อ
คู่ความทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งสามารถสังเกตได้ถ้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะ
ดาเนินการหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะจัดการคดี และการทางานกันเป็นทีมระหว่างผู้พิพากษา
และเจ้าหน้าที่ก็เป็นสิ่งสาคัญเช่นกัน
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ทักษะการไกล่เกลี่ยในส่วนของผู้พิพากษาที่ทาการไกล่เกลี่ยนั้นควรจะมีความเป็นกลาง
เป็ น ผู้ ฟั ง ที่ ดี แ ละให้ คู่ ค วามเป็ น ฝ่ า ยพู ด มากกว่ า ที่ เ ราจะเป็ น ฝ่ า ยพู ด เอง เป็ น ผู้ วิ เ คราะห์ ที่ ดี ใ นการ
จับใจความสาคัญของการสนทนา ไม่ควรสอนหรือเทศนาหรือวิพากษ์วิจารณ์คู่ความควรจะเอาใจเขามา
ใส่ใจเรามากกว่า ควรมีความอดทน ใจเย็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้ดี
ที่สาคัญอย่างยิ่งคือไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างคู่ความ
ให้ได้ การเข้าใจสถานการณ์ก็ถือเป็นทักษะที่สาคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันผู้ไกล่เกลี่ยต้องอ่านสถานการณ์
ให้ออก มองให้เห็นถึงเบื้องหลังของข้อพิพ าท ประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้อม ดูว่าคู่ความมีความ
เข้าใจผิดที่เหมือนกันหรือไม่ รวมไปถึงแนวคิดที่ผิดๆ ด้วย
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เทคนิคกำรไกล่เกลี่ย (โดย ศำสตรำจำรย์ Hisako Kobayashi)
กำรกล่ำวทวน เป็นการสรุปว่าอะไรเป็นเงื่อนไขที่เบากว่าและมีเงื่อนไขที่เป็นกลางเสนอ
ให้แก่คู่ความกล่าวคือการทาให้การกล่าวหากัน การวิพากษ์วิจารณ์กัน และการใช้อารมณ์เบาบางลงหรือ
หายไปควรใช้ชื่อที่เป็นกลาง เช่น ไม่ควรเรียกชื่อโจทก์หรือจาเลย ให้เรียกตาแหน่งหรือฐานะแทน เช่น
ให้เรียก โจทก์ จาเลย แทน
ตัวอย่ำงที่ 1
คู่ความ : เมื่อผมลังเลที่จะตอบข้อเรียกร้องของเขา Shinzo ตะโกนเสียงดังใส่ผม
เขาหยาบคายมาก เมื่อผมพูดว่า “ไม่” เขาต่อยเข้าที่จมูกผม
ผู้ไกล่เกลี่ย : คุณหมายถึง คุณทั้งคู่แสดงความรู้สึกเชิงลบต่อกัน และสถานการณ์
ก็จะทวีความรุนแรงขึ้น ใช่ไหมครับ
ตัวอย่ำงที่ 2
คู่ความ : ผม ทนไม่ไหวแล้ว ผมถูกโกง ผมหมดตัวแล้ว
ผู้ไกล่เกลี่ย : ผมรู้ว่าคุณโกรธเขาแค่ไหน ตอนนี้ คุณบอกเหตุผลให้ผมทราบได้ไหม
ว่าทาไมคุณถึงได้โกรธเขาขนาดนี้
ตัวอย่ำงที่ 3
คู่ความ : เจ้านายผมชอบตะโกนใส่ผมเสมอ สาปแช่งผม เมื่อผมทาพลาด
ผู้ไกล่เกลี่ย : คุณหมายถึง คุณไม่ชอบวิธีการที่เขาปฏิบตั ิต่อคุณใช่ไหม
กำรปรับกรอบควำมคิด เป็นเทคนิคที่ไม่ใช่เพียงแต่การจะปรับความเข้าใจกันของคู่ความ
เหมือนเทคนิคการกล่าวทวน แต่ผู้ไกล่เกลี่ยนั้นจะต้องทาความเข้าใจถึงเนื้อความและทาการสรุปใหม่ ใน
กรอบมุมมองที่เป็นเชิงบวก
ตัวอย่ำง
คู่ควำม : ภรรยาของผมและลูกๆ ไม่สนใจผม มองข้ามผม พวกเขาทากับผมเหมือน
คนแปลกหน้า คุณเข้าใจสถานการณ์ของผมไหม
ผู้ไกล่เกลี่ย : ผมเข้าใจว่าคุณรู้สึกว้าเหว่และเดียวดาย แต่ตอนนี้ คุณและลูกๆ
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้วใช่ไหม
กระบวนการไกล่เกลี่ยในญี่ปุ่นเมือ่ เปรียบเทียบกับไทย
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ตัวอย่ำง
เมื่อไรและทาไมคุณถึงไปที่นนั่ ...
คุณรู้สึกอย่างไรในเวลานัน้ ...
คุณคิดอะไรตอนที่คุณทะเลาะกับเธอ...
คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเธอถ้าคุณไม่พูดอย่างนั้น...
ทาไมคุณไม่บอกรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึน้ หลังจากนั้น..
กำรแยกไกล่เกลี่ย บางครั้งการไกล่เกลี่ยทีละฝ่ายก็จาเป็นโดยการแยกไกล่เกลี่ยนั้นต้อง
มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ได้รบั อนุญาตให้แยกไกล่เกลี่ยจากคูค่ วามทั้งสองฝ่าย
2. การแยกไกล่เกลี่ยต้องไม่นานเกินไป ประมาณ 15 – 20 นาที (หลีกเลี่ยงความวิตก
กังวลของคู่ความที่รออยูด่ ้านนอก)
3. ระยะเวลาการแยกไกล่เกลี่ยของคูค่ วามทั้งสองฝ่ายควรเท่ากัน
(เพื่อแสดงความเป็นกลาง)
โดยกำรแยกกำรไกล่เกลี่ยนัน้ ควรใช้ในสถำนกำรณ์ต่อไปนี้

สำน

ักก

ารต

- เมื่อได้รบั การร้องขอจากคู่ความทั้งสองฝ่าย
- ผู้ไกล่เกลี่ยต้องการพูดโดยไม่มีคคู่ วามอีกฝ่ายหนึง่
- ผูไ้ กล่เกลี่ยต้องการประเมินข้อดีและข้อเสียของคู่ความ
(ซึ่งมันจะไม่เหมาะสมหากมีคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอยู่)
- การไกล่เกลี่ยมาถึงทางตัน
- เมื่อคูค่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่เปิดใจ
- เมื่อคูค่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เต็มไปด้วยอารมณ์
- เมื่อคูค่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีอานาจต่อรองมากกว่าอีกฝ่าย
ในประเทศญี่ปุ่นนั้นกำรแยกไกล่เกลี่ยเป็นที่นิยมมำก
การสร้างวิธแี ก้ปญ
ั หา (โดยผู้พิพากษา Yoshiro Kusano) โดยมีพื้นฐานมาจากความคิดทีว่ ่าเมื่อกาจัด
อุปสรรคในการสื่อสารไปได้แล้ว ข้อพิพาทจะจัดการตัวมันเองโดยมีหลักการดังนี้
๑. ทาให้แน่ใจว่า ไม่เฉพาะนักกฎหมาย(ทนาย)เท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดีสามารถจัดการคดี
ได้ด้วยการเจรจาต่อรอง
๒. แนะนาทางแก้ ควรปรับเข้าหากัน (อันประกอบไปด้วยความแตกต่างระหว่างทั้งสองฝ่าย
ความกากวม เพื่อตอบรับความไม่พอใจของคู่ความ)
ตัวอย่ำง ทาไมเราไม่ลองตกลงจานวนเงินให้อยู่ที่ช่วง 10,000 เหรียญสหรัฐ
ถึง 15,000 เหรียญสหรัฐดูล่ะ?
กระบวนการไกล่เกลี่ยในญี่ปุ่นเมือ่ เปรียบเทียบกับไทย
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๓. หลีกเลี่ยงการกระจายข้อแตกต่าง เช่น โจทก์ต้องการเงินจานวน 10,000 เหรียญ
สหรัฐ จาเลยยินยอมชดใช้เงินจานวน 1,000 เหรียญสหรัฐ ไม่ใช่ว่าจะต้องนาความต้องการของโจทก์
และการยินยอมชดใช้ของจาเลยมาหารครึ่ง อันจะทาให้ได้เงินที่ต้องชดใช้เป็นจานวน 5,500 เหรียญสหรัฐ
แต่ให้นาความต้องการเงินของโจทก์มาหารสอง และนาเงินที่จาเลยยินยอมชดใช้คูณ 2 ไปจนกว่าจะได้
จานวนเงินทีแ่ ตกต่างกันไม่มากนัก
ตัวอย่ำง โจทก์ ต้องการเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ จาเลยยินยอมชดใช้ 1,000
เหรียญสหรัฐ นาเงินของโจทก์มาหาร 2 นาเงินของจาเลยมาคูณ 2 ไปเรือ่ ยๆจนกว่าข้อแตกต่างระหว่าง
เงินของโจทก์และจาเลยจะต่างกันไม่มาก ดังเช่นกรณีนี้ จะอยู่ที่ 3,250 เหรียญสหรัฐ ถึง 3,500 เหรียญสหรัฐ
๔. ให้ข้อเสนอแนะมากกว่า 1 ข้อ และให้คคู่ วามเป็นฝ่ายเลือก
ตัวอย่ำง โจทก์ เรียกร้อง 80,000 เหรียญสหรัฐ จาเลยยินยอมชดใช้ 40,000 เหรียญสหรัฐ
ผู้ไกล่เกลี่ยควรเสนอ ถ้าเป็น 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 70,000 เหรียญสหรัฐจะดีไหม
๕. การแบ่งแยกและเลือก เช่น ให้แผนทางเลือกแก่คู่ความ 4 แผน และให้ผู้พิพากษา
เลือกมา 2 แผน จากนัน้ ให้คู่ความเลือก จาก 1 ใน 2 แผนนี้
๖. ทางเลือกสุดท้ายคือ การนาวิธีอนุญาโตตุลาการมาใช้ : ให้คู่ความเห็นด้วยกับ
แผนการแก้ปญ
ั หา ให้คคู่ วามทั้งสองฝ่ายมีแรงจูงใจที่จะประนีประนอมกัน
๗. ให้คคู่ วามตกลงว่าจะยอมรับตามคาแนะนา ถ้าคูค่ วามอีกฝ่ายยอมรับ
๘. การให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆแทนที่จะจ่ายคราวเดียว
๙. การขยายระยะเวลา,อนุญาตให้เลื่อนการชาระหนี้ (เลื่อนกาหนดชาระหนี้)
๑๐. การชาระหนี้สว่ นหนึง่ และยกหนี้ที่เหลือให้
ตัวอย่ำง โจทก์ขอให้จาเลยชาระ 15,000 เหรียญสหรัฐ จาเลยยินยอมชาระ 12,000
เหรียญสหรัฐ และการชาระหนี้ถงึ ทางตัน จาเลยจะจ่าย 15,000 เหรียญสหรัฐ ให้โจทก์ แต่ถ้าจาเลยจ่าย
12,000 เหรียญสหรัฐภายในวันที่ 31 ธันวาคม นี้ โจทก์จะยกหนี้ที่เหลือ 3,000 เหรียญสหรัฐให้
(บ่อยครัง้ ที่การชาระหนี้แบบนี้ จะเป็นที่พอใจของคู่ความทั้งสองฝ่าย)
๑๑. การชาระค่าปรับ
ตัวอย่ำง โจทก์ขอให้จาเลยชาระ 15,000 เหรียญสหรัฐ จาเลยจะชาระ 12,000
เหรียญสหรัฐ จาเลยจะจ่าย 12,000 เหรียญสหรัฐ ก่อน 31 ธันวาคม แต่ถ้าจาเลยไม่ปฏิบตั ิตาม
จาเลยต้องจ่ายค่าปรับอีก 3,000 เหรียญให้โจทก์
(การแก้ปญ
ั หาด้วยวิธีนี้มกั จะได้ผลแม้กับกรณีที่จาเลยดือ้ แพ่งก็ตาม)
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