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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในประเทศไทย  เพื่อสงเสริมใหการไกลเกล่ียขอพิพาทไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เปน
ทางเลือกใหมในการระงับขอพิพาทแทนการอนุญาโตตุลาการ หรือศาล 

จากการศึกษาขอบังคับแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 1985   กฎหมายแมแบบของ 
UNCITRAL  ค.ศ.  2002  และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศไทย อัน
ไดแกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง รวมถึงระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรมหลายๆฉบับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
พบวายังมีประเด็นที่สําคัญตอการกําหนดแนวทางการรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ประเทศไทยหลายประเด็นดวยกัน  อาทิ  จํานวน คุณสมบัติและการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  
อายุความของขอพิพาทในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ความคุมครองพยานหลักฐาน การดําเนินการไกล
เกล่ียลับหลังคูพิพาท  การรักษาความลับในการไกลเกล่ียขอพิพาท  ความรับผิดของผูไกลเกล่ียขอ
พิพาทและการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

สําหรับประเด็นในการยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทย
ดังกลาวนั้น  ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดบังคับใชแกกรณีไดอยางครอบคลุมและชัดเจน
ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นควรใหมีการยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทขึ้น  โดยมีขอพิจารณา
จากประเด็นศึกษาของวิทยานิพนธนี้  เพื่อใชเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายอันเปนประโยชน
ตอการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย ตอไป 
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Abstract 
 
 This thesis aims primarily to study an approach concerning a draft on specific laws 
regarding conciliation in Thailand , to promote conciliation to become more widely employed, as 
an alternative dispute resolution in parallel to arbitration or judicial proceedings conducted by the 
Courts. 
 The finding of regulations on UNCITRAL Rules 1980, UNCITRAL Model Law 
2002 and specific laws regarding conciliation in Thailand, namely, the Civil Code, the Criminal 
Code, the Civil Procedure Code, including several of Judiciary Commission’s Regulations and 
other related laws, shows that there are several important issues to prescribe a draft on laws 
concerning conciliation in Thailand such as number, quality and appointment of conciliator, 
prescription of the dispute, protection of witness and evidence, conciliation process without the 
presence of dispute parties, confidentiality of the conciliation process, liability of conciliator and 
enforcement of the compromise contract. 
 Regarding the drafted statutory provision on laws regarding conciliation in Thailand 
mentioned above, there is no existing law provision which can be applied to cases 
comprehensively and clearly. The author therefore reckon that the laws regarding  conciliation 
should be drafted, with the suggestions provided by study of this thesis as an guideline for an 
enactment which will be useful for dispute resolution in the future. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมา และสภาพของปญหา 
 ปจจุบันมีปญหาความขัดแยงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะขอโตแยงที่เกี่ยวกับ
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคลหรือของรัฐที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหรือการสัมปทานตาง ๆ และยัง
ไมมีขอยุติระหวางคูกรณี วิธีการดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมา (Traditional)  ก็คือ การใชวิธีพิจารณาคดีใน
ศาล (Litigation) เพื่อหาขอยุติ แตการที่มีการแพชนะกันเด็ดขาด อาจกอใหเกิดความบาดหมางกัน
ยิ่งขึ้น เสียเวลา เสียคาใชจายสูง อีกทั้งการฟองคดีก็ไมไดเปนหลักประกันวา ผูฟองจะไดรับการ
ชําระหนี้เต็มจํานวน ซ่ึงบางครั้งอาจไมไดรับเลย หากผูฟองแพคดีหรือผูถูกฟอง  ไมมีทรัพยสินให
อายัด ทางเลือกใหมที่ไดรับความสนใจในการระงับขอพิพาทมากขึ้นในปจจุบันก็คือ การประนอม
ขอพิพาทที่ไมใชการฟองคดีตอศาล ซ่ึงในแตละกรณีอาจใชการประนอมขอพิพาทที่แตกตางกัน
ออกไป หากเปนกรณีที่เจรจากัน (Negotiation)  ไมได ก็อาจใชวิธีไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท 
(Conciliation  หรือ  Mediation)  หรืออาจตองใชอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  ซึ่งการระงับขอ
พิพาทเหลานี้ เรียกรวมกันวาเปน  “การระงับขอพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)”  
หรือ ADR  
 ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว จากสังคม
เกษตรกรรม เปนสังคมอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีทันสมัยและธุรกิจใหม ๆ หลากหลายเขามา
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ทําใหสภาพทางสังคมและวิถีชีวิตคนสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปตางตอง
ปรับตัวเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดในสังคม เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน อันกอใหเกิดขอพิพาท
ในทางแพงเพิ่มมากขึ้น มีคดีมาสูศาลเปนจํานวนมาก แตศาลไมสามารถจะพิจารณาพิพากษาคดีให
เสร็จไดโดยรวดเร็วในเวลาอันสมควร ทั้งคดีมีขอยุงยากสลับซับซอนและมีทุนทรัพยสูง ประกอบ
กับขาดกําลังผูพิพากษาที่เพียงพอ ทําใหมีคดีคางพิจารณาอยูในศาลเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ประเภทคดีที่ธนาคารเปนโจทกฟองลูกหนี้ของธนาคาร หากคดีมีการอุทธรณฎีกาตองใชเวลาหลาย
ป กวาจะบังคับคดีไดก็ใชเวลายาวนาน กระบวนการพิจารณาคดีที่ลาชาอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอตัวความและตอเศรษฐกิจซ่ึงกระทบตอสังคมโดยรวม การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียใน
ศาลจึงเปนทางเลือกหนึ่งหรืออีกมิติหนึ่งที่จะแกไขปญหาดังกลาวได  สอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน และทันเวลา ศาลยุติธรรมไดนําวิธีการไกลเกล่ียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 20  ซ่ึงบทบัญญัติมาตราดังกลาวบัญญัติใหศาลมีอํานาจที่จะพยายามเปรียบเทียบให
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คูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน ซ่ึงผูพิพากษาผูพิจารณาคดีไดใชวิธีการไกล
เกลี่ยดังกลาวตลอดมา แตเนื่องจากในปจจุบันมีการใชระบบการพิจารณาคดีแบบตอเนื่องและครบ
องคคณะ  ทําใหในวันที่มีการจัดการคดีพิเศษมีคดีรอการพิจารณาหลายเรื่องสวนในวันอื่นก็จะมีคดี
ที่นัดพิจารณาสืบพยานแบบตอเนื่อง  ทําใหผูพิพากษาไมมีเวลาที่จะมาไกลเกลี่ยคดีใดคดีหนึ่ง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้บรรยากาศในหองพิจารณาก็ไมเอื้ออํานวยในการเจรจากัน ทั้งตัวความก็ไม
ตองการเปดเผยขอเท็จจริงในคดี เพราะเกรงวาจะเสียหายตอรูปคดี หากไกลเกล่ียไมบรรลุผล ดวย
เหตุดังกลาวผูพิพากษาจึงไมนิยมใชวิธีการไกลเกล่ียในหองพิจารณา แตอยางไรก็ตาม การไกลเกล่ีย 
ประหยัดเวลา คาใชจาย และรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางคูพิพาท และยังมีโอกาสเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีตอกันไดในอนาคต 
 สังคมไทยเปนสังคมที่ประนีประนอม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมชนบทซึ่งเปนการ
รวมตัวกันแบบเล็กๆ มีการเกาะเกี่ยวกันหรือความเปนชุมชนอยูสูง  ทั้งยังมีความผูกพันทางเครือ
ญาติและความสามัคคีในกลุมญาติมิตรสูง1 ตางชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังนั้นเมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จึงควรระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งเปนวิถีทางที่ดีที่สุดทางหนึ่ง  แตเนื่องจาก
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายบัญญัติอยางชัดเจนในหลักเกณฑ  รูปแบบ  และอํานาจหนาที่ของผู
ไกลเกล่ีย ตลอดถึงกระบวนการพิจารณาไกลเกล่ียขอพิพาท    จะมีก็เพียงในเรื่องของสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 850 ถึงมาตรา 852  และ
อํานาจของผูพิพากษาในการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงที่บัญญัติไวในมาตรา 19, 20, 20 ทวิ   ซ่ึงไมเพียงพอตอการดําเนินกระบวนการพิจารณาไกล
เกลี่ยอยางเปนรูปธรรม  ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  
 ศาลยุติธรรมโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  ไดออกระเบี ยบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544     และระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547     นอกจากนี้ ยัง
ริเร่ิมใหมีการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาททางการเงิน โดยอาศัยระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาททางการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔  เนื่องจากไดเล็งเห็น
ประโยชนของการไกลเกล่ียที่ทําใหการดําเนินคดีเสร็จส้ินไปอยางรวดเร็วและประหยัด ทั้งยังเปน
การรักษาสัมพันธภาพระหวางคูความไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงเห็นควรนํามาปรับใชในการระงับขอ
พิพาทในศาลโดยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหเปนไปอยางเที่ยงธรรม 

                                                        
1 ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล.  (2546).  ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา.  หนา 231. 
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สะดวก รวดเร็ว และเพื่อใหมีมาตรฐานเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติแกผูเกี่ยวของทุกฝาย  ทั้งผูไกล
เกลี่ยและคูพิพาท  รวมไปถึงศาลตางๆ  ก็ไดกําหนดระเบียบที่เกี่ยวดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใช
เปนแนวทางปฏิบัติในศาล เชน ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง  ไดออก
ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง  วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
พ.ศ. 2545 ซ่ึงใชบังคับแกองคคณะผูพิพากษา หรือผูประนีประนอม และคูความ นอกจากนี้สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ  สํานักงานศาลยุติธรรม  ก็ไดตราประมวลจริยธรรมสําหรับผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
และขอบังคับกระทรวงยุติธรรมวาดวยการประนอมขอพิพาทฯขึ้นเพื่อใชในการระงับขอพิพาท
เชนกัน  
 ในสวนสถาบันประนอมขอพิพาทภาคเอกชนที่เปนอิสระจากการกํากับดูแลของรัฐหรือ
ศาล ในการใหบริการประนอมขอพิพาทในประเทศไทยยังมีจํานวนไมมากเนื่องจากผูประนอมขอ
พิพาทในประเทศไทยยังไมไดรับการพัฒนาความสามารถในการประนอมขอพิพาทอยางเปน
วิชาชีพเหมือนกับตางประเทศ ซ่ึงมีการอบรมหรือศึกษาตามหลักสูตรการระงับขอพิพาทอยางเปน
วิชาการโดยเฉพาะ ในปจจุบัน มีการประนอมขอพิพาทของภาคเอกชนที่เปนสถาบัน ยกตวัอยางเชน 
สภาหอการคาไทย ซ่ึงมีขอบังคับอนุญาโตตุลาการสภาการคาไทยกําหนดใหใชวิธีการประนอมขอ
พิพาทในขอพิพาททางการคาหรือธุรกิจอยางอื่นเทานั้น และการประนอมขอพิพาทของสมาคม
ประกันวินาศภัย ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวของบริษัทผูประกอบธุรกิจประกันภัยดวยกัน สมาคม
ประกันภัยไดมีการจัดทําขอบังคับขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการประนอมขอพิพาท เรียกวา 
ขอบังคับประนอมขอพิพาท โดยนํารูปแบบการประนอมขอพิพาทมาใชเปนขั้นตอนเริ่มแรกของ
การระงับขอพิพาทระหวางบริษัทกอนนําวิธีการอนุญาโตตุลาการในขั้นตอนตอไปหากไมสามารถ
ตกลงกันได2   
 การประนอมขอพิพาทในประเทศไทยยังปรากฏในรูปการประนอมขอพิพาทแบบ
เฉพาะกิจ (ad hoc Conciliation)  คือ เปนการประนอมขอพิพาทที่ไมไดอยูภายใตการจัดการดูแล
ของสถาบันใดสถาบันหนึ่งโดยเฉพาะและไมมีกฎขอบังคับในการประนอมขอพิพาทโดยเฉพาะ 
ยกตัวอยางการปรับปรุงโครงสรางหนี้นอกศาลตามกระบวนการของคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (คปน.) และอาสาสมัครไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.)   สํานักระงับ
ขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนเขาฝกอบรมใหมีความรู
ความเขาใจในเทคนิคการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท ตามประกาศสํานักระงับขอพิพาท เร่ือง

                                                        
2  Central Intellectual Propetry and International Trade Court Thailand. (2002). Alternative Dispute 

Resolution in Thailand.  pp. 24 – 26. 
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หลักเกณฑในการอบรมอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. 2545   แตเนื่องจากทั้ง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544     และระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  หรือ
ระเบียบของศาลตางๆที่กําหนดไวเพื่อการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยก็ดีหรือขอบังคับ    
ประมวลจริยธรรมของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ดี  ลวนเปนเพียงระเบียบปฏิบัติกันเปนการภายใน
มิไดเปนกฎหมายที่จัดตามศักดิ์ของกฎหมาย3 (hierachy of laws) 4  ดังนั้นจึงไมสามารถใชบังคับเปน
การทั่วไปได  เมื่อไมมีกฎหมายใดบัญญัติแนวทางในการดําเนินการประนอมขอพิพาทไวอยางชัดเจน
เชนนี้    หากหนวยงาน  ของรัฐหรือสถาบันหรือองคกรอื่นใดมีความประสงคจะเปนองคกรที่ทํา
หนาที่ในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทตางกําหนดระเบียบหรือขอบังคับเพื่อใชบังคับแกองคกรของ
ตนแลวอาจทําใหการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ขาดมาตรฐาน และอาจ
ไมเปนธรรมตอคูพิพาทได   
 UNCITRAL  หรือคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Commission on International Trade Law)  ซ่ึงเปนองคกรทางดานกฎหมายการคา
ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ไดพัฒนากฎหมายการคาระหวางประเทศ โดยออกเปน 
“กฎหมายแมแบบ (Model Law)”5  โดยกฎหมายแมแบบที่เกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาท คือ 
UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 2002  ซ่ึงเปนกฎหมายแมแบบ
ที่กําหนดชัดเจนในหลักเกณฑ  รูปแบบ  อํานาจหนาที่ของผูไกลเกล่ีย  รวมถึงกระบวนการพิจารณา
ไกลเกลี่ยขอพิพาท เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาตางๆ อันเกิดจากการไกลเกลี่ย  โดย 
UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 2002 นี้ไดพัฒนาจากขอบังคับ
วาดวยการไกลเกล่ีย  ค.ศ.1980  หรือที่เรียกวา UNCITRAL  Conciliation Rules  ซ่ึงกฎหมาย

                                                        
3  ศักดิ์ของกฎหมายหรือลําดับช้ันของกฎหมายเรียงลดหลั่นกัน  ดังตอไปนี้ 

1. รัฐธรรมนูญ 
2. พระราชบัญญัติ  ประมวลกฎหมาย  พระราชกําหนด พระบรมราชโองการ (ประกาศพระ

บรมราชโองการใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ) 
3. พระราชกฤษฎีกา 
4. กฎกระทรวง 
5. เทศบัญญัติ  ขอบังคับสุขาภิบาล และขอบัญญัติจังหวัด 

4 ศรีราชา  เจริญพานิช.  (2539).  เอกสารการสอนชุดวิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 
119. 

5 สรวิศ  ลิมปรังษี . (2545).  อนุญาโตตุลาการ ตามกฎหมายใหม กับการระงับขอพิพาท.  หนา 36 – 37. 
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แมแบบที่ไดพัฒนาแกไขขึ้นมานี้สามารถนํามาปรับใชใหสอดคลองกับการระงับขอพิพาทใน
สังคมไทยได โดยศึกษาขอดี ขอเสีย และรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมไทย ไมขัดตอกฎหมายที่ใช
บังคับอยูกอนแลว ซ่ึงอาจพัฒนาไปจนสามารถตราเปนพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท เพื่อประโยชนในการระงับขอพิพาทใหเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม และมี
มาตรฐานเดียวกัน    และโดยที่พระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนกฎหมายตามนัย
แหงรัฐธรรมนูญ   ดังนั้น จึงสามารถใชบังคับไดเปนการทั่วไป ไมวาหนวยงานหรือองคกรใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ีย ลวนตองอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติวาดวย
การไกลเกลี่ยขอพิพาท  
  
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมา ความหมาย และรูปแบบของการไกลเกล่ีย รวมถึง
กฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการไกลเกลี่ย ทั้งในอดีต และปจจุบัน 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของการไกลเกลี่ยและหนาที่ของผูไกลเกลี่ย 
 3. เพื่อวิเคราะหแนวทางกําหนดกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ย โดยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้จะศึกษาถึงหลักเกณฑของการระงับขอพิพาท และรูปแบบของการ
รางกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกลี่ย โดยพิจารณารวมกันระหวางกฎหมายตาง ๆ หลายแขนงทั้งใน
และตางประเทศ อันไดแก UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 
2002,  UNCITRAL Conciliation Rules  1980, พระราชบัญญัติวาดวยรูปแบบการไกลเกลี่ย
ประนอมขอพิพาทของประเทศสหรัฐอเมริกา ( Uniform mediation Act)  หรือ  UMA,  กฎหมายวา
ดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทในทางแพงของประเทศญี่ปุน  ( Law for Conciliation of Civil Affairs),   
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ,   ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพง ,   ระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544,  ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547,  ขอบังคับกระทรวง
ยุติธรรมว าดวยการประนอมขอพิพาท  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม ,  
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อมุงศึกษาถึงขอ
กฎหมาย เหตุผล และเจตนารมณ ขอสนับสนุนของกฎหมายนั้นมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาแนวทาง
ในการรางกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยใหมีประสิทธิภาพ และยุติธรรม 
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1.4  วิธีการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ดําเนินการวิจัยจากเอกสารซึ่งไดศึกษาคนควา โดยการวิเคราะหเชิง
คุณภาพ โดยวิธีพรรณนาเปรียบเทียบขอมูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวของ และเว็บไซดกฎหมายทั้งของไทยและตางประเทศ โดยรวบรวมและเรียบเรียงเปน
วรรณกรรมแบบบรรยายโวหาร เพื่อวิเคราะหหาแนวทางและหลักเกณฑในการรางกฎหมาย
เกี่ยวกับการไกลเกล่ียที่ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันของไทย โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบประวัติความเปนมา ความหมาย รูปแบบและหลักเกณฑของการไกล
เกลี่ยขอพิพาทในอดีตและปจจุบัน 
 2. ทําใหทราบถึงหลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดบทบาทของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
และอํานาจหนาที่ของผูไกลเกลี่ย ตลอดจนความรับผิดของผูไกลเกลี่ย 
 3. ทําใหทราบแนวทางรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศไทย 
เพื่อใหเกิดผลดีตอกระบวนการไกลเกลี่ยอันเปนทางเลือกใหมในการระงับขอพิพาท 
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บทที่  2 

ประวัติความเปนมา  ความหมาย  สาระสําคัญ และบทบาทของการไกลเกลี่ย  
ขอพิพาท 
  
 สังคมมนุษยเปนสังคมที่ประกอบดวยคนกลุมยอยๆมารวมตัวกัน  ในกรณีสังคมขนาด
เล็กที่ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากนัก  อาจไมจําเปนตอง
ใชกฎหมาย  แตในสังคมที่ใหญและซับซอนมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจะอาศัยขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอยางเดียวไมเพียงพอ  จําเปนตองมีกฎระเบียบและวิธีการบังคับทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ  เพื่อควบคุมความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมบุคคลในสังคมใหเปนไปอยาง
ราบร่ืน  ดังนั้นการขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมจึงเปนปรากฏการณอันหนึ่งของสังคมที่ในสังคม
พยายามแสวงหามาตรการและวิธีการตางๆ เขามาทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาท  เพื่อใหระงับลงดวย
ความเปนธรรม และสรางความพอใจแกคูพิพาท 
 
2.1  ประวัติและวิวัฒนาการของการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 วิวัฒนาการของชุมชนกอนมีศาสนาและกฎหมาย สมัยพอบาน (หัวหนา) ซ่ึงมีการ 
ไกลเกลี่ยและชี้ขาดขอพิพาทบางกรณี ในเบื้องตนมีเพียงผูเฒาที่นับถือเทานั้น สวนมากมักเปน
ผูเช่ียวชาญทางขนบประเพณีทางไสยศาสตร สามารถทําพิธีปดเปาภูตผีปศาจ เปนตน ซ่ึงทานผูนี้ก็
สามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทเล็ก ๆ นอย ๆ  หรือวากลาวตักเตือนผูละเมิดขอหามตาง ๆ สวนเรื่องที่
เปนบานเปนเมืองขึ้นนั้น เปนตอนที่เจริญขึ้นมากแลว และจะมีพอเมือง มีประเพณี และขอศาสนา ที่
ดียิ่งกวาเดิมดวย1 
 ประเทศไทย  ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาไดนําระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใช
ระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมตั้งแตเมื่อใด  แตตามประวัติศาสตรของแตละยุค  ตั้งแต
ลานนาไทยมาสูยุคสุโขทัย จนถึงปจจุบันเชื่อวาเปนหลักธรรมชาติของมนุษยที่ใชขนบธรรมเนียม
ประเพณี  คานิยมของทองถ่ินในการทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยแก
ชุมชน  โดยเริ่มจากสังคมปฐมภูมิ ไดแกครอบครัวไปสูสังคมทุติยภูมิ  ไดแกชุมชน และหมูบานโดย
ยอมรับผูอาวุโส  พระสงฆ  เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ครั้นเปนราชธานีตั้งแตสมัยลานนาไทย และ

                                                        
 1 หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ (สอาน รมยานนท).  ประมวลศาสตรกฎหมายขั้นปริญญาโท.  หนา 6. 
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สมัยสุโขทัยเปนตนมาวัดกับวังมีอิทธิพลตอความเปนอยูของสังคมไทย  กษัตริยและพระสงฆจึงมี
บทบาทในการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหแกคนในสมัยโบราณเปนอยางมาก 
 ในยุคกอนสุโขทัย  ยุคนี้เร่ิมมีกฎหมายที่พระเจามังรายตราขึ้นที่เรียกวา “มังรายศาสตร”  
เปนกฎหมายที่มาจากรัฐาธิปตย  กําหนดสิทธิหนาที่พลเมือง  เนื้อหากฎหมายกําหนดคําสอนทาง
ศาสนา  และจารีตประเพณีไวในธรรมมูลกัณฑไตร  2032    เปนคําสอนจาเมืองซึ่งเปนผูปกครอง 
หัวเมืองวา  “การประนีประนอมยอมความใหใชหลักบัวอยาใหชํ้า น้ําอยาใหขุน  งูอยาใหเคียด เขียด
อยาใหตาย  ไมอยาใหตัด  ฆอนอยาใหหัก  ฝงอยาใหพังทลายลงมา”     นับวาเปนหลักชี้ใหเห็นวา
การไกลเกลี่ยประนีประนอมไดมีการใชระงับขอพิพาทในการปกครองบานเมืองมานานแลว 
 ในสมัยสุโขทัย เปนระบบการปกครองแบบพอปกครองลูก (Paternalistic Society) ซ่ึง 
สถาบันพระมหากษัตริยไดมีบทบาทประสิทธิประสาทความยุติธรรมดวยพระมหากษัตริยโดยตรง  
ในหลักการและเนื้อหาไดรับอิทธิพลจากพระธรรมศาสตร  เขากับพระราชศาสตรนํามาวินิจฉัยให
ความเปนธรรม  ในทางปฏิบัติดังปรากฏเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร  คือหลักศิลาจารึกที่บง
บอกวาพอขุนรามคําแหงทรงรับเรื่องราวรองทุกขจากไพรฟาประชาชน  และทรงรับฟงเรื่องราวขอ
พิพาทดวยพระองคเอง  ดังถอยคําจารึกในแทงศิลาวา 
 “ถาไพรฟาลูกขุนผิดแผกแตกตางกัน  ไตสวนดูแทแลจริง  แลงความแกเขาดวยช่ือ บเขา
ผูลัก” 
 และอีกตอนหนึ่งมีความวา 
 “ในปากประตู มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว  ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมืองมีถอยมี
ความเจ็บฟองของใจ  มันจะกลาวถึงเจาเถิง ขุนบไร ไปสั่นกระดิ่งอันทานแขวนไว  พอขุน
รามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียก  เมื่อถามสวนความแกมันดวยช่ือ ไพรในเมืองสุโขทัยจึงชม” 
 จากศิลาจารึกแสดงถึงสังคมสมัยนั้นวา  การยื่นเรื่องราวรองทุกข ยื่นตอเจาขุนมูลนาย
ได  แตหากเกินอํานาจของเจามูลนายใหยื่นถวายฎีกาตอพอขุนรามคําแหงซึ่งเปนลักษณะการ
ปกครองแบบพอปกครองลูก  นาจะเปนสิ่งพิสูจนไดวา  ระบบการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทเปน
วิธีที่ระงับขอพิพาทที่ตรงความตองการสังคมสมัยนั้นมากกวาจะใหตัดสินชนะคดีกัน  นอกจากนี้ยัง
ไดนําหลักศาสนาผสมผสานกับหลักการปกครอง  เพื่อใหสมาชิกในสังคมหาทางปรองดองกัน  ไม
เบียดเบียนและใหอภัยกัน  จะนํามาซึ่งความสงบสุขของสังคม  ซ่ึงเปนกรณีสนับสนุนวาสมัย
สุโขทัยไดนําวิธีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทมาใชในชีวิตของคนในยุคนั้นไดเปนอยางดี 

                                                        
2พิธินัย  ไชยแสงสุขกุล กับคณะ  ( อางถึงในดําริห  สุตเตมีย,  2541: 25) 
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 สมัยอยุธยา  แมจะมีศาลเกิดขึ้นโดยกฎหมายตางๆ  ออกมาภายใตพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยอันเปนรัฐาธิปตย  ตั้งแตแผนดินของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  ในแผนดินสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระเจาปราสาททองสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  มีกฎหมาย
เรียกชื่อตางๆกันไป  เชนพระอัยการ  พระราชกําหนด  พระธรรมนูญ 
 ในจุลศักราช 1166  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  ไดทรงตั้งขาราชการชําระสะสาง
กฎหมายที่วิปลาส  ไมชอบดวยความยุติธรรม เรียกวากฎหมายตราสามดวง3  หมวดแรก  เร่ิมดวย
พระธรรมศาสตร  ถัดมาเปนหลักอินทภาษ  และกฎหมายลักษณะตางๆที่พระมหากษัตริยรัชกาล
ตางๆทรงบัญญัติขึ้น  คัมภีรพระธรรมศาสตรแบงเปน  2  ตอน  คือ  ตอนแรกกลาวถึงตํานานกําเนิด
แหงคัมภีร  ตอนที่สองเปนตัวบทพระธรรมศาสตร  อธิบายถึงลักษณะผูที่จะเปนตระลาการ4  และยัง
มีพระไอยการกําหนดคุณสมบัติตระลาการอีก  ดังนี้ 

1. ตระลาการที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือในประเภทเดียวกัน 
2. ตระลาการที่เปนนายรอย  หรือนายแขวงในหัวเมืองสวนนอก 
3. ตระลาการที่มีใจไมลําเอียงเขาขางฝายใด 
4. ตระลาการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนตระลาการผูใหญ 
5. ตระลาการที่พระมหากษัตริยทางแตงตั้ง 
6. ตระลาการผูไกลเกลี่ยที่ไดรับเลือกเขามาดวยความยินยอมของคูความทั้ง 
        สองฝาย        

 ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาตระลาการมิไดหมายถึงผูพิพากษาเทานั้น  แตยังมีบุคคลอื่นที่
เปนตระลาการไดเชนกัน  ไดแก  นายรอย  นายแขวง  หรือบรรดาพระสงฆที่มีความรูกฎหมาย  
นอกจากนี้ผูไกลเกลี่ยก็เรียกวาตระลาการ 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร  ในยุคตนสมัยกรุงธนบุรีมีเวลา  15  ป  ไมปรากฏวาไดปรับปรุง
ดานปกครองและกฎหมาย  เนื่องจากการศึกสงครามยังมีอยู  จนกระทั่งสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกไดทรงชําระกฎหมายใหเปนหมวดหมูที่เรียกวากฎหมายตราสามดวง  โดยพระกรุณาโปรดเกลา
ใหฝายอาลักษณ  ฝายลูกขุน  ฝายราชบัณฑิต  รวมกันชําระพระราชกําหนดบทพระอัยการอันมีอยู
ในหอหลวงตั้งแตพระธรรมศาสตรเปนตนไปใหถูกตองตามพระบาลี  ดังนั้นการวินิจฉัยช้ีขาด
ตัดสินและการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทตามหลักพระธรรมศาสตรและพระราชศาสตรคง
ยึดถือกันอยู 

                                                        
3เธียร เจริญวัฒนา.  (2528).  ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ.  หนา  556. 
4ควอริช เวลล.  (2527).  การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ.  หนา 155. 
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 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนกลาง   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการ
ปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลยุติธรรม  โดยทรงตั้งกระทรวงยุติธรรม   มีการปรับปรุงวิธีพิจารณา
อยางตะวันตก  ทําใหกฎหมายที่ใชแตพระธรรมศาสตรหมดไปเขาสูระบบประมวลกฎหมายที่เทียบ
ทันอารยประเทศ  การประนอมขอพิพาทไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ
วาดวยเอกเทศสัญญา มาตรา  850 ในเรื่องสัญญาประนีประนอมยอมความอันเปนบทบัญญัติที่ตราไว
เปนวิธีการหนึ่งในระบบการระงับขอพิพาทที่ทําใหคูพิพาทตกลงผอนผันใหแกกัน5 
 สังคมในปจจุบันมีคนอยูรวมกันเปนจํานวนมาก  ในชีวิตประจําวันยอมมีนิติสัมพันธตอ
กันระหวางบุคคลโดยเมื่อไมสามารถตกลงกันไดหรือไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา ยอมสงผลให
เกิดขอพิพาททางแพงมากขึ้นไมวาจะเปนขอพิพาททางแพงภายในประเทศ หรือขอพิพาททาง
การคาระหวางประเทศซึ่งมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ทําใหเกิดคดีความจํานวนมากขึ้นสูศาล  แต
เนื่องจากจํานวนผูพิพากษามีจํากัด และไมไดสัดสวนกับจํานวนขอพิพาทที่เพิ่มมากขึ้น เกิดปญหา
ปริมาณคดีลนศาลจึงทําใหการระงับขอพิพาททางศาลเปนไปอยางลาชา  ซ่ึงศาลยุติธรรมได
แกปญหาโดยการนํามาตรการตางๆมาใชในการดําเนินคดีใหเสร็จไปโดยเร็ว  เชน การเรงรัด
พิจารณาคดี  การพิจารณาคดีตอเนื่อง  และการเพิ่มจํานวนผูพิพากษา รวมถึงการนําการไกลเกล่ียมา
ใชในการระงับขอพิพาท  นอกจากนี้ ในสภาวการณปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ โดยสามจังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาส 
ไดมีกลุมชนบางกลุมใชความรุนแรง กออาชญากรรม ทําลายทรัพยสิน รางกายและชีวิต ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ ซ่ึงรัฐบาลกําลังตอรอง (Negotiate)  กับความขัดแยง และความไมสงบวา
จะใชกําลัง หรือชนะใจคนสามจังหวัดภาคใต แลวจะดําเนินกระบวนการรอมชอม (Conciliation) 
ใหสําเร็จไดอยางไร หรือจะตั้งกระบวนการไกลเกลี่ย (Mediation)  โดยมีสถาบันกลาง หรือคณะ
บุคคลกลางทําการไกลเกล่ีย (Mediator)  เพื่อใหทุกฝายเขาใจซึ่งกันและกัน แลวอยูรวมกัน โดยตาง
ฝายตางเคารพสิทธิพื้นฐานของกันและกันอยางสงบและศานติ6      
 สําหรับการไกลเกล่ียขอพิพาทในชนบทนั้น  แตเดิมกระทรวงมหาดไทยไดมีการมอบ
อํานาจการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหกับเจาหนาที่ของรัฐ  เชน  ผูใหญบาน  นายอําเภอ  คณะกรรมการ
หมูบาน  ซ่ึงไดผลและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถชวยระงับขอพิพาทในชุมชนทองถ่ิน
                                                        

5ดําริห  สุตเตมีย. (2541).  การไกลเกล่ียขอพิพาท โดยองคกรฝายบริหารศึกษาเฉพาะกรณีการไกลเกล่ีย
ประนอมขอพิพาทของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด.
หนา 24 - 28. 

6สนิท นิติธรรมาศ. (2548, ธันวาคม). “ลัทธิการไกลเกลี่ย (Conciliationism)  โดยสามัญสํานึก (Master 
of Commonsense).”  วารสารกฎหมายศาลแพง, 2, 2.  หนา 178. 
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ชนบทไดเปนอยางดี  แตในปจจุบันไมคอยจะประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับมากนัก  
เนื่องจากประชาชนใหความเชื่อมั่นตอการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินโดยผูพิพากษามากกวา7  สํานัก
ระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม จึงไดจัดตั้งอาสาสมัครไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.)  
โดยเปนการอบรมเพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ ในหลักและวิธีการระงับขอพิพาท กฎหมาย
เบื้องตน ทักษะในการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาท ซ่ึงเปนกระบวนการไกลเกลี่ยนอกศาล
เทานั้น8  โดยกระทรวงยุติธรรม ไดออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยอาสาสมัครไกลเกล่ียขอ
พิพาทชุมชน พ.ศ. 25419  และตอมาในปงบประมาณ 2545  สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาล
ยุติธรรม ไดออกประกาศสํานักระงับขอพิพาท เร่ืองหลักเกณฑในการอบรมอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในชุมชน พ.ศ. 2545  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 254510  เพื่อรองรับการจัดอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน แตระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยอาสาสมัครไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. 2541  และประกาศสํานักระงับขอพิพาท เร่ืองหลักเกณฑในการอบรม
อาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. 2545  ก็มิไดบัญญัติชัดเจนถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนในการไกลเกลี่ยขอพิพาท ทั้งยังมิไดใชบังคับเปนการทั่วไป หากในอนาคตมีการจัดตั้ง
หนวยงานหรือสถาบัน ทั้งในภาครัฐหรือเอกชน ที่ตั้งขึ้นเพื่อบริการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลีย่
ขอพิพาท แตยังไมมีกฎหมายใดใชบังคับใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงาน หนวยงานหรือ
สถาบันเหลานั้นตางออกกฎเกณฑเพื่อใชบังคับเกี่ยวกับกิจการของตน อันอาจทําใหเกิดความเหลื่อม
ลํ้าในมาตรฐาน และเกิดความขัดแยงในการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือผลแหงสัญญา
ประนีประนอมระหวางหนวยงานได   
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 7 วรรณชัย  บุญบํารุง. (2548).  หลักและทฤษฎีของอนุญาโตตุลาการเปรียบเทียบกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง.  หนา 22. 

8 ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท Mediation Center สํานักงานศาลยุติธรรม. 2548, 28 ตุลาคม. 
9 แหลงเดิม. 
10แหลงเดิม. 
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2.2  ความหมายและประเภทของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
        2.2.1 ความหมายของการไกลเกล่ียขอพิพาท ( Conciliation or Mediation ) 
 คําวา  Conciliation  นั้นมาจากภาษาลาติน  Conciliare  หมายถึง การเขามาใกลกัน  
กลาวคือ  ทําใหขอขัดแยงหมดไป  หรือทําใหผูที่เห็นแตกตางกันหรือผลประโยชนขัดแยงกันเกิด
ความพอใจ11 
 วิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท ( Conciliation or Mediation ) เปนทางเลือกหนึ่งของวิธีการ
ระงับขอพิพาททางเลือก หรือ ADR   ซ่ึงไดรับความนิยมมากขึ้นและถูกประยุกตนํามาใชในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทภายในศาลและนอกศาลดวย  กลาวไดวาวิธีการนี้กําลังไดรับความสนใจในการ
นํามาประยุกตใชกับคดีตางๆดวยทั้งที่เปนคดีแพงและคดีความผิดอันยอมความได คําวา “การไกล
เกลี่ยขอพิพาท” ( Conciliation or Mediation ) ไดมีผูใหความหมายไวมากมายทั้งที่เปนของ
ตางประเทศและของไทย   
 นักกฎหมายของตางประเทศหลายทานไดใหความหมายของคําวา “การไกลเกล่ียขอ
พิพาท” ( Conciliation or Mediation ) ไวดังนี้ 
 Professor Jacqueline M. Nolan-haley แหง Fordham University (อางถึงใน สมชาติ 
โลกสันติสุข , 2546 :13 ) ไดใหความหมายของคําวา  “การไกลเกล่ียขอพิพาท” ( Conciliation or 
Mediation ) คือ  “ Mediation is generally understood to be a short-term, structured, task-oriented, 
participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, 
to reach a mutually acceptable agreement.”    ซ่ึงแปลไดใจความวา “การไกลเกลี่ยถูกเขาใจ
โดยทั่วไปวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น มีแบบแผน มุงที่เนื้องานเปนสําคัญและเปนกระบวนการ
แทรกแซงอยางมีสวนรวมดวยกันโดยคูพิพาทจะทํางานกับบุคคลที่สามที่เปนคนกลางอยางผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทเพื่อบรรลุขอตกลงซึ่งเปนที่ยอมรับซึ่งกันและกัน” 
 นักกฎหมายของประเทศออสเตรเลียช่ือ  Gregory K. Burton and Robert S. Angyal ได
ใหความหมายของคําวา  “การไกลเกล่ียขอพิพาท” ( Conciliation or Mediation ) คือ “Mediation is 
a voluntary process in which a mediator, who is independent of the disputants, facilitates the 
negotiation by the disputants their own solution to their disputes by assisting them systematically 
to isolate the issues in dispute, to develop options for their resolution and to reach an agreement 
which accommodates the interests and needs of all the disputants”  Gregory K. Boron and Robert 
S angyal  (อางถึงใน สมชาติ โลกสันติสุข, 2546: 13 )ซ่ึงแปลไดใจความวา “การไกลเกล่ียขอพิพาท

                                                        
 11 วรรณชัย  บุญบํารุง. เลมเดิม.  หนา 19. 
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เปนกระบวนการโดยสมัครใจที่ผูไกลเกล่ียขอพิพาทที่เปนอิสระจากคูพิพาทเอื้ออํานวยใหเกิดการ
เจรจากันระหวางคูพิพาทในการแกปญหาของพวกเขาโดยชวยกันแยกแยะประเด็นของปญหาที่
เกิดขึ้นอยางเปนระบบและชวยพัฒนาทางเลือกตางๆในการระงับขอพิพาทเพื่อใหเกิดขอตกลงตาม
ความตองการที่แทจริงของคูพิพาททั้งสองฝาย”   
 นักกฎหมายของประเทศเนเธอรแลนดช่ือ J.W. Bitter and S.C Conway  ( อางถึงใน 
สมชาติ โลกสันติสุข, 2546 :13 )ไดใหความหมายของคําวา “การไกลเกล่ียขอพิพาท” ( Conciliation 
or Mediation )โดยทั่วไปไวคือ “Mediation (or conciliation ) is generally understood to be the 
private, informal process by  which parties are assisted by one or more neutral third parties to 
settle a dispute the mediators do not issue decisions or awards which bind the parties, but simply 
advise impartially to assist the parties to resolve their dispute.”  ซ่ึงแปลไดใจความวา  “การไกล
เกล่ียถูกเขาใจโดยทั่วไปวาเปนเรื่องสวนตัว  เปนกระบวนการที่ไมเปนทางการซึ่งคูพิพาทไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคลที่สาม คนหนึ่ง หรือหลายคนในการระงับขอพิพาท  ผูไกลเกลี่ยจะไม
เสนอการตัดสินใจหรือคําชี้ขาดที่ผูกมัดคูพิพาท  แตจะแนะนําชวยเหลือคูพิพาทในการระงับขอ
พิพาทอยางเปนธรรม” 
 นักกฎหมาย   Kagal& Kelly (1989) (อางถึงใน  สมชาติ  โลกสันติสุข,  2546: 16.)ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความเห็นวา  คําวา  การประนอมขอพิพาท (conciliation)   นั้นเปน
กระบวนการซึ่งมีฝายที่เปนกลางใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงการติดตอส่ือสารระหวางกันและ
สรางโอกาสที่คาดหวังในภายหนาตอการระงับขอพิพาทระหวางคูความทั้งสองฝายเพียงแตรองรับ
ใหสอดคลองกับแผนที่ชัดเจนในการระงับขอพิพาท     
  สําหรับนักกฎหมายไทย ไดใหคํานิยามของคําวา “การไกลเกล่ียขอพิพาท”  
(Mediation)  และ “การประนอมขอพิพาท” (Conciliation)  ดังนี้ 
 อาจารยพิชัยศักดิ์  หรยางกูร ไดใหความหมายของคําวา “การประนอมขอพิพาท” 
(Conciliation)  วา เปนวิธีการระงับขอพิพาทแบบหนึ่งที่บุคคลที่สามมีบทบาทในการชักจูงให
คูพิพาทเจรจากันเพื่อระงับขอพิพาท  และบุคคลที่สามทําความเห็นของตนเสนอใหคูพิพาทพิจารณา
เพื่อปฏิบัติตาม  หากคูพิพาทเห็นคลอยตามก็จะเกิดสัญญาประนีประนอมยอมความตามความเห็น
ของบุคคลที่สามนี้  ซ่ึงมักไดรับการเลือกใหมาทําหนาที่นี้  ก็เพราะเปนบุคคลที่คูพิพาทยอมรับนับ
ถือในเรื่องคุณธรรม และ / หรือความสามารถ12 และไดใหความหมายของการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ไวดังนี้วา “การไกลเกล่ียขอพิพาท”  (Mediation)  เปนการระงับขอพิพาทที่ทําลงโดยบุคคลที่สาม  

                                                        
12พิชัยศักดิ์  หรยางกูร. (2545).  พจนานุกรมการอนุญาโตตุลาการ.  หนา 43. 
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โดยกาวไปไกลนอยกวาการประนอม  (Conciliation)  ขอพิพาท  กลาวคือ   การไกลเกล่ียขอพิพาท 
บุคคลที่สามเพียงแตชักจูงใหคูพิพาทเจรจากัน  แตในชั้นประนอมขอพิพาทนั้น  บุคคลที่สามได
เสนอแนะทางออกใหแกคูพิพาทดวย  แตเปนการแนะนํา  กลาวคือ  คูพิพาทไมถูกผูกมัดใหตอง
ปฏิบัติตาม 13 
 อาจารยวิชา  มหาคุณ ไดกลาวไววา การไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation)    หมายถึง  
กระบวนการซึ่งมีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปดเผยและเปนกลางระหวางคูความ  เพื่อใช
ความพยายามแกไขความขัดแยงในทางแพงใหบรรลุถึงขอตกลงอันเหมาะสม     ซ่ึงตางกับการไกล
เกลี่ยขอพิพาทอยางไมเปนทางการระหวางเพื่อน หรือโดยผูนําในทองถ่ิน14 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหความหมายของการไกลเกล่ียขอพิพาท(Mediation)  
ไววา หมายถึง  กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมีคนกลางเขามาทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาทให
คูความยุติความขัดแยงโดยการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน15   
 เมื่อพิจารณาจากความหมายของคําวาไกลเกลี่ยขอพิพาท ( Mediation ) และการ
ประนอมขอพิพาท (Conciliation) นั้นเห็นไดวา มีความหมายใกลเคียงกันอยางยิ่ง สามารถใชแทน
กันได อันจะเห็นไดจาก United Nations Commission on International Trade law (UNCITRAL) 
หรือ คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ16  ไดเสนอคํานิยามไววา  
การประนอมขอพิพาทเปนกระบวนการหนึ่งไมวาจะมีการเรียกชื่อแตกตางกัน  เชน  Conciliation, 
Mediation, Neutral Evaluation  และกระบวนการอื่นๆ โดยคูพิพาทรองขอใหบุคคลที่สามหรือ
บุคคลที่อยูในองคคณะที่เปนกลาง (Neutral)  ไมฝกใฝฝายใด (Impartial) มีความเปนอิสระ 
(Independent)  ใชความพยายามที่จะใหคูพิพาทสามารถระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นรวมกันดวยความ
สมัครใจ  ทั้งนี้ไมวาขอพิพาทนั้นจะเกิดจากสัญญาหรือมีความสัมพันธทางกฎหมายหรือไมก็ตาม 

                                                        
13แหลงเดิม.  หนา 120.    
14วิชา  มหาคุณ.  (2537,พฤศจิกายน – ธันวาคม).  “ความรูทั่วไปในการไกลเกลี่ยขอพิพาทและ

ประนีประนอมคดีครอบครัว.”  ดุลพาห, 41, 6. หนา 110.   
15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  ( 2546).  รายงานการวิจัยของสํานักงานศาลยุติธรรม เร่ืองการไกล

เกล่ียขอพิพาทในศาลกับการชวยลดภาระการบริหารจัดการคดี.  หนา 3. 
16คณะกรรมาธิการแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ   มีฐานะเปนองคกร

ระหวางประเทศ  มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย    ต้ังขึ้นโดยมติสมัชชาใหญที่  2205   ใน
สมัยประชุมสามัญ ที่ 21  เมื่อ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1966  ตามญัตติที่เสนอโดยผูแทนของประเทศฮังการี  ความมุง
หมายของคณะกรรมาธิการก็คือ  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคาระหวางประเทศโดยมุงหมายใหกฎหมาย
เหลานั้นเปนเอกภาพและคํานึงถึงการแกไขเพื่อไมใหประเทศดอยพัฒนาตองเสียเปรียบดังที่เคยเปนอยู 
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 สมชาติ  โลกสันติสุข  เห็นวา  ความหมายของทั้งสองคํามีความแตกตางกันเพียง
เล็กนอย  โดยเฉพาะการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการที่ยืดหยุนกวาการประนอมขอพิพาทและ
แนวทางหรือวิธีในการจะประคับประคองใหคูพิพาทตกลงกันไมไดมีการกําหนดใหคํานึงถึงสิทธิ  
หนาที่  ประเพณีทางการคา  พฤติการณตางๆ  รวมทั้งวิธีการที่คูพิพาทเคยปฏิบัติตอกันมาเหมือนกับ
การประนอมขอพิพาท  สวนในเรื่องการประนอมขอพิพาทนั้นบทบาทของผูประนอมขอพิพาทมี
มากกวาผูไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยผูประนอมขอพิพาทจะตองทําขอเสนอแนะหรือความเห็นหรือการ
ทํารายงานพรอมขอเสนอแนะ      หรือความเห็นและมักจะใชสลับกันไปมาในความหมายที่
ใกลเคียงกัน17 
 มนตรี  ศิลปมหาบัณฑิต  เห็นวา  ในประเทศไทย  ความหมายของการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทและการประนอมขอพิพาทมิไดมีความหมายที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน  สําหรับบาง
ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  ความหมายหรือกระบวนการของการไกลเกล่ียขอพิพาท (Mediation) 
และการประนอมขอพิพาท (Conciliation) มีการแยกออกจากกันโดยการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นเปน
วิธีการที่ใหความสําคัญกับคูความในการใหความชวยเหลือทั้งสองฝายในการหาขอตกลงรวมกัน  
สําหรับกระบวนการประนอมขอพิพาทนั้นมักกระทําผานทนายความของแตละฝาย  โดยผูประนอม
ขอพิพาทซึ่งเปนทนายความผูมีประสบการณจะทําหนาที่ในการแยกแยะประเด็นปญหาและ
ประเมินจุดออนและจุดแข็งของคูความแตละฝายและพยายามหาขอตกลงระหวางกัน18 
 คําวาการไกลเกลี่ยขอพิพาทคนกลาง  (Mediation)  และการประนอมขอพิพาท 
(Conciliation)  ไมปรากฏความแตกตางของสาระสําคัญแหงหลักเกณฑและรูปแบบที่ชัดเจน  และ
สามารถใชเรียกสลับกันไดโดยมีความหมายนัยเดียวกัน  เนื่องจากการไกลเกล่ียขอพิพาทและการ
ประนอมขอพิพาทเปนองคประกอบที่มีลักษณะควบคูกันไป  กลาวคือ  การระงับขอพิพาทจะตอง
เร่ิมตนจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทคนกลางเพื่อมุงไปสูการประนอมขอพิพาท   และไดใหคํานิยาม
ของการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหมีความหมายนัยเดียวกัน  และสามารถใชสลับกันได
โดยใหหมายถึง  กระบวนการหนึ่งของการระงับขอพิพาททางอื่นนอกศาล   โดยคูพิพาทตกลงให
บุคคลที่สามซึ่งไมมีสวนไดเสียในขอพิพาทนั้นที่เรียกวา “ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท” หรือ “ผูประนอม
ขอพิพาท”  เขาชวยไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความกัน  โดยคูกรณี
พิพาททั้งสองฝายยอมผอนผันขอเรียกรองของตน  และแตละฝายจะไดสิทธิตามที่ประนอมขอ
                                                        

17สมชาติ  โลกสันติสุข.  (2546).  การบริหารงานคดี : ขอพิจารณาเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล.    
หนา  18.  

18มนตรี  ศิลปมหาบัณฑิต.  (2545,กันยายน – พฤศจิกายน).   “ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาล
ยุติธรรม.”  วารสารศาลยุติธรรม,  2, 9.   หนา  12. 
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พิพาทแทน  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและผูประนอมขอพิพาทไมมีอํานาจบังคับใหคูพิพาทตกลงกัน  ไม
มีอํานาจใหคําตัดสินหรือกําหนดผลลัพธแหงการเจรจาใหแกคูความ  แตจะลดความตึงเครียดและ
สรางบรรยากาศที่ดีในการเจรจาหรืออาจเสนอแนวทางในการตกลงใหแกคูพิพาทได  ในลักษณะ
สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย19 

2.2.2  ประเภทของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
  ขอพิพาทอันเกิดจากความขัดแยงระหวางบุคคลตอบุคคลในสังคมไมวาจะเปน
สังคมไทยหรือสังคมประเทศอื่น ๆ ยอมเกิดขึ้นไดอยูทุกขณะ  แมคูสัญญาจะรางสัญญาใหดีที่สุด
เพียงใด ก็ไมอาจปองกันไมใหเกิดขอพิพาทได  เพื่อใหขอพิพาทไมบานปลายและเสียหายตอ
คูพิพาทมากเกินไป  คูพิพาทควรจะหาหนทางประนีประนอมยอมความ (Negotiation for 
settlement/conciliation) โดยสันติระหวางกันกอน 20    กระบวนการระงับความขัดแยง หรือขอ
พิพาทโดยสันติวิธี  แบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ประนีประนอมยอมความ  มี  2  ประเภท คือ 

1) การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล (Court annexed conciliation or mediation)  
2) การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล (Out-of-court conciliation or mediation)  

 2.2.2.1  การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล (Court annexed conciliation or mediation) 
  การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนกรณีที่คูพิพาทนําคดีขึ้นฟองรองตอศาล  และในระหวางที่
ศาลกําลังดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีดังกลาวอยู  คูพิพาทไดทําความตกลงกันในขอพิพาท  ซ่ึง
ความตกลงนี้มักเกิดจากการไกลเกล่ียขอพิพาทของผูพิพากษา  เมื่อเห็นวาขอพิพาทในคดีสามารถที่
จะดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทได  เมื่อขอพิพาทสิ้นสุดลงโดยการไกลเกล่ียขอพิพาท  จึงมีการทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้น  ซ่ึงหากผูพิพากษาเห็นวาสัญญาประนีประนอมดังกลาว
ถูกตองตามกฎหมาย  ศาลก็จะพิพากษาใหเปนไปตามที่ไดยอมความ  ในหลาย ๆ ประเทศไดให
ความสําคัญในเรื่องการไกลเกลี่ยขอพิพาทและไดมีการออกกฎหมายมารองรับและใหความสําคัญ
ในเรื่องนี้ไวมาก  เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการออกกฎหมายในเรื่อง Uniform Mediation Act 
ประเทศอังกฤษไดมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ Civil commercial mediation code of practice  
ประเทศญี่ปุนไดมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ Law for conciliation of civil affairs  และ
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL)  ไดมี

                                                        
19สุธาสินี สุภา.  (2545).  ความรับผิดและความคุมกันของผูประนอมขอพิพาทในขอพิพาททางพาณิชย

ระหวางประเทศ.  หนา 16-17. 
20ธาดา  ศาสตรสาธิต.  (2542,มีนาคม). “การระงับขอพิพาท  ปญหาการเจรจาขามวัฒนธรรม.”  วารสาร

นิติศาสตร, 29, 1. หนา 60. 
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การออกขอบังคับ UNCITRAL Conciliation Rules (1980) 21    และตอมาภายหลังไดมีการออก
กฎหมาย UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002) เพื่อใชบังคับ
กับการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ 
  สําหรับประเทศไทยการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความใน
ศาลทั่วไปแยกพิจารณาไดเปน  2  วิธีการ  คือ การประนอมขอพิพาทในหองพิจารณาและการ
ประนอมขอพิพาทตามระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความใน
ศาล  ซ่ึงการประนอมขอพิพาทในหองพิจารณาเปนอํานาจของผูพิพากษาที่กําหนดไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 20 ทวิ  ซ่ึงบัญญัติเพิ่มเติมในพ.ศ. 
2542  โดยบทบัญญัติมาตรา 20 ไดบัญญัติไวเปนหลักเกณฑวา 
  “ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด  ใหศาลมีอํานาจที่จะไกลเกล่ียขอ
พิพาทใหคูความไดตกลงกัน  หรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาทนั้น” 
  และตามมาตรา 20 ทวิ บัญญัติดังนี้  “เพื่อประโยชนในการประนอมขอพิพาท  เมื่อศาล
เห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ  ศาลจะสั่งใหดําเนินการลับเฉพาะตอหนาตัว
ความทุกฝาย 
  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ  ศาลอาจแตงตั้งบุคคลหรอืคณะ
บุคคลเปนผูประนีประนอมเพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกล่ียขอพิพาทใหคูความไดประนีประนอมกัน 
 หลักเกณฑและวิธีการประนอมขอพิพาทของศาล  การแตงตั้งผูประนีประนอมรวมถึง
อํานาจหนาที่ของผูประนีประนอมใหเปนไปตามกฎกระทรวง”   
  โดยบทบัญญัติมาตรา 19 เปนบทบัญญัติที่ชวยเสริมโอกาสและความสัมพันธในการ
ยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความกัน  โดยบทบัญญัตินี้ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหคูความมาศาล

                                                        
21 กฎนี้มีขึ้นเพื่อเสริมกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.1976  การประนอมขอพิพาทตางจากการ

อนุญาโตตุลาการ  ตรงที่วาความเห็นของผูประนอมไมผูกมัดคูกรณี  ในขณะนี้คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
ผูกมัดคูกรณี  ในทางปฏิบัติผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนอมขอพิพาทนั้นเปนบุคคลที่ทั้งสองฝายเกรงใจ  
ดังนั้นจึงอาจมีผลในทางปฏิบัติที่ผูกมัดใหคูกรณีตองปฏิบัติตาม  แมทั้งที่ตามกฎหมายคูกรณีฝายหนึ่งหรือทั้งสอง
ฝาย  อาจไมทําตามคําแนะนําของผูประนอมขอพิพาทก็ได  ในการประนอมขอพิพาทผูประนอมไมจําตองใชหลัก
กฎหมาย  ดังนั้นผลของการประนอมขอพิพาทจึงอาจเปนผลของการใชหลักความยุติธรรม  คลายกับกรณี 
Amiable Composition หรือการอนุญาโตตุลาการที่ผูช้ีขาดมีอํานาจเต็มที่จะชี้ขาดตามใจชอบ  แตในทางปฏิบัติจะ
ใชหลักความเปนธรรมในการชี้ขาด  ขอควรสังเกตก็คือ  ประเทศที่มีวงการคาขนาดเล็ก  เชน ญี่ปุน  มักไมนิยมใช
วิธีการประนอมขอพิพาทในทางการคา  เพราะในการประนอมขอพิพาท  คูกรณีอาจตองเปดเผยขอเท็จจริงอัน
เกี่ยวกับคดีมากไปกวาการสูคดีในการอนุญาโตตุลาการ 
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ดวยตนเอง   หากศาลเห็นวาการที่คูความมาศาลดวยตนเองอาจยังใหเกิดขอตกลงหรือการ
ประนีประนอมยอมความกันได  โดยปกติ  ผูพิพากษาจะพยายามประนอมขอพิพาทใหคูความตกลง
กันในวันชี้สองสถานหรือในวันสืบพยานนัดแรก  เพราะเปนวันที่ทนายคูความหรือคูความทั้งสอง
ฝายมาพบศาลเปนครั้งแรก  ซ่ึงหากศาลไมสามารถประนอมขอพิพาทในวันนั้นสําเร็จ  ก็อาจทําการ
ประนอมขอพาทในระหวางการพิจารณาได  ถาคูความสามารถตกลงระงับขอพิพาทกันไดใหศาล
จดรายงานและมีคําพิพากษาตามขอตกลงประนีประนอมนั้น  ทั้งนี้ใหเปนไปตามประมวลกฎหมาย
วิ ธีพิจารณาความแพง  มาตรา  138  ซ่ึงบัญญัติไวดังนี้   “ในคดีที่คูความตกลงกันไดหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดีโดยไมไดมีการถอนคําฟอง  และขอตกลงหรือการ
ประนีประนอมยอมความกันนั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  ใหศาลจดรายงานพิสดารแสดง
ขอความแหงขอตกลงหรือหรือการประนีประนอมยอมความเหลานั้นไว และพิพากษาตามนั้น” 
  ในสวนระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาล  
เปนการไกลเกล่ียขอพิพาทในที่พัฒนาขึ้นมาจากการไกลเกล่ียขอพิพาทในหองพิจารณา  โดยระบบ
การไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้ไดรับอิทธิพลจากระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(Mediator)  ของสหรัฐอเมริกา  และศาลแพงไดเร่ิมใชระบบนี้เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2537  โดยประนอมขอพิพาทเฉพาะคดีแพง และมีการนําระบบนี้ไปใชในศาลชั้นตนทั่วประเทศ  
ศาลอุทธรณและศาลฎีกาดวย   (โชติชวง  ทัพวงศ. อางถึงใน สุธาสินี สุภา, 2545 : 149) 
  ศาลไทยไดมีการปรับใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาทของ
สหรัฐอเมริกาใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม  ประเพณี และระบบงานศาลไทย  และเทาที่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจะเปดชองให  โดยมีแนวคิดหลักอยู   3   ประการ คือ 
  1.    คูความทุกฝายตองสมัครใจเขาสูระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท  ศาลจึงจะดําเนินการไกล
เกลี่ยขอพิพาท 
  2.    การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนการทําใหคูความเกิดความพอใจและตกลงระงับขอ
พิพาท 
  3.   ระบบนี้มีพื้นฐานมาจากอํานาจการประนอมขอพิพาทของผูพิพากษาตามที่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแหงมาตรา 19 และมาตรา 20  แตไดลดขั้นตอนการปฏิบัติ  วิธีการทํางาน  
และอํานาจของผูพิพากษาลงมา  เพื่อสรางบรรยากาศในการเจรจาตอรองของคูความและลด
อุปสรรคตาง ๆ จากระเบียบวิธีการและการใชอํานาจของผูพิพากษาตามปกติ 
  ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลนี้  เปน
กระบวนพิจารณาที่ศาลจัดบริการโดยไมคิดคาใชจาย  และคงใชผูพิพากษาเปนผูประนอมขอพิพาท  
โดยการจัดระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท  ไดใชหลักใหญ  3  ประการ  คือ  แยกคน  แยกสํานวน  แยก
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หอง  ซ่ึงการแยกคน  คือ  ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่ประนอมขอพิพาทเปน
คนละคนกับผูพิพากษาเจาของสํานวน  มี ความเปนกลางไมมีอคติสามารถใหความเปนธรรมแก
คูความทุกฝายไดถูกตองตามความประสงค  ผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่ในฐานะของผูประนอมขอ
พิพาทจะมิไดทําหนาที่ตัดสินชี้ขาดขอพิพาท  แตละเปนผูชวยเจรจาหาแนวทาง  เสนอแนะให
คูความสามารถยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นรวมกันได  นอกจากนี้ในบางกรณี  ผูพิพากษาอาจแตงตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  โดยคัดเลือกจากผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนตามระเบียบคณะกรรมการการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2547 (ดูภาคผนวก)  โดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ผูพิพากษาแตงตั้งนี้จะเปนผูชวยเหลือศาลใน
การไกลเกลี่ยขอพิพาทไดอีกดวย  แยกสํานวน คือ  แยกสํานวนไกลเกล่ียขอพิพาทมาตั้งเปนสํานวน
ใหมแยกจากสํานวนเดิม  แยกหอง  คือ  จัดใหมีหองไกลเกลี่ยขอพิพาท  แยกตางหากจากหอง
พิจารณาคดี  เปนการสรางบรรยากาศใหเหมาะสมกับการประนอมขอพิพาทในรูปแบบไมเปน
ทางการ  โดยมีลักษณะเปนหองประชุม  และผูพิพากษาและทนายความจะไมสวมชุดครุยในขณะ
ประนอมขอพิพาท 22     
   สําหรับวิธีการนําขอพิพาทเขาระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล  แบงเปน  2  ชวง  
คือ  ในชวงกอนพิจารณาคดี  และในชวงคดีที่อยูระหวางพิจารณา 
  1.    สําหรับกอนพิจารณาคดี  เร่ิมตนเมื่อโจทกยื่นฟอง  เจาหนาที่แผนกรับฟองจะมีการ
สอบถามความสมัครใจของคูความ  ซ่ึงอาจเปนตรายางประทับสอบถามโจทกวาคดีมีทางตกลงกัน
ไดหรือไม  และประสงคจะใหศาลไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือไม  ในเวลาเดียวกันที่หมายเรียกซึ่งสง
ใหแกจําเลยพรอมสําเนาฟองนั้น  เจาหนาที่จะประทับตรายางมีขอความวาโปรดยื่นคําใหการภายใน
กําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด  หากจําเลยประสงคจะใหศาลไกลเกล่ียขอพิพาท  ใหติดตอศูนยไกล
เกลี่ยขอพิพาทประจําศาล 
  2.    สําหรับคดีที่อยูระหวางพิจารณา  แยกเปน  3  กรณี  คือ  ผูพิพากษาซึ่งรับผิดชอบ
ราชการศาลเห็นวาสํานวนใดสมควรใชระบบไกลเกล่ียขอพิพาทก็ส่ังใหนําคดีนั้นเขาสูระบบไกล
เกลี่ยขอพิพาท  หรือผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวาสมควรใชการไกลเกลี่ยขอพิพาทก็จะสงเขาสู
ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท  หรือคูความยื่นคําแถลงหรือแถลงดวยวาจาขอใชวิธีการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท  และผูพิพากษาเจาของสํานวนสงสํานวนเขาสูระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท   (สํานักระงับขอ
พิพาท. อางถึงใน สุธาสินี สุภา, 2546: 151)  ตามแผนภาพประกอบ 23  (ดูภาคผนวก) 

                                                        
22 สุธาสินี  สุภา. เลมเดิม.  หนา 150. 
23 ศาลยุติธรรม.  (2549, 23 กุมภาพันธ). แผนภาพระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล.   
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2.2.2.2  การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล (out-of-court conciliation or mediation) 
  การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลานับแตเร่ิมมีขอพิพาทเกิดขึ้น  การ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งคูกรณีพิพาทยินยอมใหบุคคลภายนอก  
หรือองคกรภายนอกทําการไกลเกล่ียขอพิพาทให  โดยศาลไมไดมารวมรับรูถึงการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทนั้นดวย  ดังนั้นจึงสรุปสาระสําคัญของการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ดังนี้ 
  1.    ความยินยอมใหไกลเกล่ียขอพิพาทของคูกรณีพิพาท  บุคคลที่สามที่จะเขามาชวย
ไกลเกลี่ยขอพิพาทตองอาศัยความยินยอมของคูกรณีทั้งสองเปนสําคัญ  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนที่
จะดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทตองใหคูกรณีทั้งสองแสดงความยินยอมไวเปนลายลักษณอักษรลง
ช่ือคูกรณีทั้งสองฝาย 
  2.    ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  กฎหมายไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ  ดังนั้นบุคคลใดก็
ตามที่คูกรณีพิพาทยอมใหทําการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ก็ยอมมีอํานาจที่จะดําเนินการไกลเกล่ียขอ
พิพาท  แตบุคคลที่สามที่จะเขามาทําการไกลเกล่ียขอพิพาทนาจะเปนบุคคลที่คูกรณีทั้งสองฝายรูจัก
เปนอยางดี  จึงยินยอมใหทําการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
  3.    การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลเกิดขึ้นดวยความสมัครใจของคูกรณี  ตางจากการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล  ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นดวยความสมัครใจหรือถูกบังคับเมื่อศาลมีคําสั่งใหไกล
เกลี่ยขอพิพาท 
  4.    การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  ขอตกลงที่สมประโยชนแกคูกรณีทั้งสองฝายมาก
ที่สุดเปนสิ่งที่พึงประสงค   ตางจากการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลที่มุงถึงประสิทธิภาพของการไกล
เกลี่ยขอพิพาท  นอกจากนั้นการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลคูกรณีมีสวนรวมโดยตรงในการเจรจา    
  การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 24 
  1.    การจัดใหคูกรณีพิพาทไดมาพบกันเพื่อการไกลเกลี่ยขอพิพาทครั้งแรก 
  2.    ขั้นตอนการคนหาประเด็นขอพิพาทและความตองการที่แทจริงของคูกรณีพิพาท 
 3.    ขั้นตอนการตรวจสอบประเด็นขอพิพาท หรือคนหาความตองการที่แทจริงของแต
ละฝาย  และขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ 
 4.    ขั้นตอนการแกปญหาขอขัดแยงในประเด็นที่พิพาท 

5. ขั้นตอนการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 

                                                        
24บุญตา ส. ผาบมีชัย.  (2547).  กระบวนการวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท : ศึกษาเปรียบเทียบตาม

กฎหมายไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  หนา  51. 
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  ที่กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา  มีการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล  ซ่ึงเปนการ
ดําเนินงานของศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของเอกชน  โดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดแก  ทนายความที่มี
ประสบการณในการทํางานมากวา  20  ป  หรือผูพิพากษาที่เกษียณอายุเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  
การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลนี้มักจะปรากฏเปนทางเลือกของการระงับขอพิพาท  โดยคูสัญญาจะ
ระบุในสัญญาไววาหากมีการผิดสัญญากันจนเกิดเปนขอพิพาทกันขึ้นจะตองนําคดีมาไกลเกลี่ยขอ
พิพาทกอนที่จะนําฟองรอง 25 
  การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  เปนการไกลเกล่ียขอพิพาทกอนดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาล  ซ่ึงเกิดจากความสมัครใจของคูกรณีใหระงับขอพิพาทโดยวิธีไกลเกลี่ยขอพิพาท  
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนบุคคลภายนอกมิใชผูพิพากษา  คูกรณีคาดหวังวาผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะใช
ความสามารถของเขาเพื่อนําไปสูการบรรลุขอตกลงระงับขอพิพาทรวมกัน  ตามแผนภาพการไกล
เกลี่ยขอพิพาท 26 (ดูภาคผนวก)   ทั้งนี้ผูไกลเกล่ียขอพิพาทที่ไดรับการแตงตั้งจะเปนบุคคลที่คูกรณี
ทั้งสองฝายมีความเห็นรวมกันวามีความเหมาะสมโดยพิจารณาวาเปนบุคคลที่เคารพนับถือ  มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เปนผูทรงคุณวุฒิ  หรือแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจากบัญชีรายช่ือผูไกลเกล่ีย
ขอพิพาทซึ่งจดทะเบียนไว  ณ ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาล
ยุติธรรม  การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลนี้ไมจํากัดเฉพาะการระงับขอพิพาททางแพงหรือทาง
การเงินเทานั้น  ดังนั้นการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลจึงสามารถใชระงับขอพิพาทไดทุกประเภท  
ปจจุบันการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลของประเทศไทย  ยังไมมีวิธีการตามบทบัญญัติกฎหมาย
เฉพาะในรูปของพระราชบัญญัติเหมือนกับตางประเทศ   จากการศึกษาพบวาในประเทศไทย
การไกลเกล่ียขอพิพาทที่เปนรูปแบบสถาบัน (Institutional Conciliation) 27   ไดแก  การจัดตั้งศูนย
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม 28   ใหบริการแกประชาชนที่
ประสงคระงับขอพิพาทโดยวิธีไกลเกล่ียขอพิพาทโดยยังไมนําคดีขึ้นสูศาล  สามารถขอใชบริการ
จากศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทได  โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท 29  (ดู
ภาคผนวก)   โดยเลือกผูไกลเกล่ียขอพิพาทจากทะเบียนรายชื่อผูดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทของ

                                                        
25 สุทธิพล  ทวีชัยการ และ นวลละออ วัฒโน.  (2547,กันยายน).  รายงานการศึกษาดูงานระบบ Court 

ADRs  ประเทศสหรัฐอเมริกาของคณะผูพิพากษา และขาราชการธุรการศาลแพง. หนา 29. 
26 ศาลยุติธรรม.  (2549, 23 กุมภาพันธ).  แผนภาพการไกลเกล่ียขอพิพาท.   
27 หมายถึง สถาบันที่ใหบริการดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท  และมีกฎขอบังคับของสถาบันที่จะให

คูพิพาทใชดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
28 ปจจุบันขึ้นอยูกับสํานักงานศาลยุติธรรม   
29 ศาลยุติธรรม.  (2549, 23 กุมภาพันธ).  แผนภาพระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล.    
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สํานักงานระงับขอพิพาทซึ่งมีทั้งอดีตผูพิพากษา  และบุคคลที่มีความรูความสามารถที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทกําหนด  และผานการอบรมเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทมาแลว  ทั้งนี้สถาบันไดจัดทํา  “ขอบังคับกระทรวงยุติธรรมวาดวยการประนอมขอพิพาท  
สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2533”  ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการประนอมขอพิพาท 
  การไกลเกลี่ยขอพิพาทภายใตการดําเนินการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ  สํานักงาน
ศาลยุติธรรมนับวาเปนการระงับขอพิพาทนอกศาลโดยการประนอมขอพาทที่เปนรูปแบบและเปน
ระบบแหงเดียวในประเทศไทย  คูกรณีจะไดรับการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกหลายประการ
ทั้งมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน  ทําใหการประนอมขอพิพาทเปนไปโดยงายและรวดเร็ว  
นับเปนการพัฒนาการนํารูปแบบการระงับขอพิพาทแนวใหมใชใหเกิดประโยชนในงานบริการความ
ยุติธรรม  ควบคูไปกับวิธีอนุญาโตตุลาการที่ไดรับการสนับสนุนและประชาสัมพันธใหประชาชนได
เห็นความสําคัญและเปนที่นิยมในการเลือกใชระงับขอพิพาทนอกจากการฟองรองตอศาล 
  ปจจุบัน สํานักระงับขอพิพาท  ไดมีการจัดอบรมอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทใน
ชุมชน (อ.ก.ช.)  หรือ Voluntary Community Mediator ขึ้น โดย อ.ก.ช. จะทําหนาที่เปนคนกลางที่
เขาชวยเหลือใหคูพิพาทสองฝายกลับคืนดีกัน  เปนนักการฑูตที่ชวยเจรจาเกลี้ยกลอมใหคูพิพาท
ระงับขอพิพาทลงอยางสันติ   อ.ช.ก.  มีประวัติความเปนมานับแตป พ.ศ. 2540  กระทรวงยุติธรรม
ซ่ึงมีหนาที่ดําเนินการสนับสนุนงานศาลมีนโยบายในดานการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน
ในการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูศาล  โดยใหมีการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมใหมีการระงับขอ
พิพาทและขอขัดแยงในสังคมในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากการนําคดีมาฟองศาล  เชน การไกลเกล่ียขอ
พิพาทใหเกิดการประนีประนอมยอมความ  การประนอมขอพิพาท  ตลอดจนสงเสริมใหประชาชน
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการระงับขอพิพาทไปยังสวนภูมิภาค  จึงมอบหมายให
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ  สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม  ดําเนินการจัดทํา
โครงการจัดตั้งศูนยระงับขอพิพาทภาคและการสงเสริมเผยแพรการระงับขอพิพาทในสวนภูมิภาค  
และเพื่อใหโครงการจัดตั้งศูนยระงับขอพิพาทและการสงเสริมแผยแพรการระงับขอพิพาทในสวน
ภูมิภาคดําเนินไปอยางมีระบบแบบแผน  มีรูปแบบการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ   จึงมีการจัด
โครงการสงเสริมและการพัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทและขัดแยงในสังคม    เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนกระบวนการระงับขอพิพาทในระดับชุมชน   โดยการจัดอบรมหลักสูตร
อนุญาโตตุลาการหมูบานใหกับผูนําชุมชนในทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจในกฎหมายเบื้องตน  
เทคนิคการไกลเกลี่ยขอพิพาทประนีประนอมใหสามารถประนอมขอพิพาทที่ทองถ่ินของตนได  ซ่ึง
ประโยชนที่ไดรับนอกจากจะชวยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูศาลแลว  ยังสามารถเพิ่มพูนคุณภาพของผูนํา
ชุมชนในทองถ่ิน  กอใหเกิดความสมานฉันทและความสงบสุขในสังคม 

DPU



 23

  ตอมา สํานักงานอนุญาโตตุลาการ  สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม  
ไดจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยระงับขอพิพาทและการสงเสริมเผยแพรการระงับขอพิพาทในสวน
ภูมิภาค  เพื่อการพัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทในสังคมใหเปนไปอยางกวางขวาง  เพื่อให
ประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการนี้โดยทั่วถึงและทัดเทียมกัน  จึงมีความจําเปนตองมีการ
กระจายการใหบริการไปยังสวนภูมิภาคและเพื่อรองรับงานดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อยังใหเกิด
การประนีประนอมยอมความ  การประนอมขอพิพาทโดยผูนําชุมชน  รวมทั้งยังเปนการสงเสริม
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทและสวนรวมในการระงับขอพิพาทในสังคม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชุมชน  หรือหมูบาน   เนื่องจากคําวาอนุญาโตตุลาการเปนกระบวนการ
ระงับขอพิพาททางแพง  ซ่ึงคูพิพาทไดตกลงใหบุคคลที่สาม  ซ่ึงอาจะเปนคนเดียวหรือหลายคน  ทํา
หนาที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท  ซ่ึงแตกตางจากวัตถุประสงคของโครงการอบรม  ที่มุงใหผู
เขารับการอบรมปฏิบัติหนาที่เปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อใหคูพิพาทตกลงกัน  หรือเพื่อยังใหเกิด
การประนีประนอมยอมความ  ดังนั้น  คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ  จึงไดเห็นชอบให
เปล่ียนชื่อหลักสูตรการอบรมอนุญาโตตุลาการหมูบานเปนหลักสูตร  การอบรมอาสาสมัครไกล
เกล่ียขอพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) เปนการอบรมเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจในหลักและวิธีการ
ระงับขอพิพาท  กฎหมายเบื้องตน  ทักษะในการไกลเกล่ียขอพิพาทและการประนอมขอพิพาท  ซ่ึง
เปนกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลเทานั้น   ผูที่จะมาทําหนาที่อาสาสมัครไกลเกล่ียขอ
พิพาทในชุมชนจะตองไดรับการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจากคณะทํางาน  เพื่อดําเนินการ
สงเสริมเผยแพรการระงับขอพิพาทประจําจังหวัด  ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิของจังหวัดนั้น ๆ 
เชน  ผูวาราชการจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  ผู
พิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด  และรวมถึงหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 
  ดังนั้น  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2541  กิจกรรมการจัดอบรมผูนําชุมชนในทองถ่ินจึง
ใชช่ือการอบรมหลักสูตร  อาสาสมัครไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชนภายใตโครงการสงเสริมเผยแพร
การะงับขอพิพาทในสวนภูมิภาค  โดยอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานอนุญาโตตุลาการ  
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม  ไดมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย
อาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. 2541  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  2541  หมวด 1  
คุณสมบัติและการแตงตั้งอาสาสมัครไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน  หมวด 2 บทบาทและหนาที่   
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หมวด 3 วินัยและจริยธรรม  หมวด 4  สิทธิและประโยชน   หมวด 5  สภานภาพของอาสาสมัคร
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน  และมีขั้นตอนการดําเนินการตามแผนภาพ 30  (ดูภาคผนวก) 
  หลังจากนั้น ไดมีการจัดโครงสรางสํานักงานศาลยุติธรรม  โดยหนวยงานเดิมที่จัด
หลักสูตรอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน คือ สํานักงานอนุญาโตตุลาการ  สํานักงาน
สงเสริมงานตุลาการไดมีการโอนงานของสํานักงานอนุญาโตตุลาการรวมถึงหลักสูตรการอบรม
ดังกลาวมาอยูในสํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม ตามที่กฎหมายกําหนดไว 
  โดยในปจจุบันนี้  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม  ไดออกประกาศสํานัก
ระงับขอพิพาทเรื่อง  หลักเกณฑในการอบรมอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. 2545  
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2545  เพื่อรองรับการจัดอบรมหลักสูตรอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทใน
ชุมชน 31 
 
2.3  สาระสําคัญของการไกลเกล่ียขอพิพาท 

2.3.1  คดีท่ีสมควรนําเขาสูระบบการไกลเกล่ียขอพิพาท32   
 คดีที่สมควรนําเขาสูระบบการไกลเกล่ียนั้นควรเปนคดีที่คูความตองการยุติขอพิพาท
ดวยการเจรจากันเอง  หรือเปนคดีที่คูความหรือทนายความมีปญหาในการติดตอเพื่อเจรจาตกลงกัน  
คดีที่การแกปญหาขอขัดแยงดวยวิธีตกลงกันเปนผลดีมากกวาการชี้ขอพิพาทโดยอาศัยกฎหมายหรือ
กําหนดกฎกณฑทางศีลธรรมและจริยธรรม  คดีที่คูความเคยมีความสัมพันธกันมากอนหรือคดีที่
คูความยังคงสามารถมีความสัมพันธกันตอไปไดในอนาคต  หรืออาจเปนคดีที่คูความมีขอโตแยงกัน
เกี่ยวกับปญหาขอเท็จจริง  หรือการตีความตามปญหานั้น  รวมไปถึงคดีที่คูความมีแรงกระตุนที่จะ
ตกลงกัน  เนื่องจากระยะเวลาที่เนิ่นนาน  ทําใหคาใชจายในการดําเนินคดีที่สูงขึ้น หรือเปนคดีที่มี
อุปสรรคในการระงับขอพิพาทเกิดจากตัวทนายความ33  โดยผูเขียนแยกประเภทของคดีไดดังนี้  

2.3.1.1  คดีแพง 
 คดีแพง  ซ่ึงสามารถจัดแบงตามประเภทของคดีไดเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 

(1)   คดีคดีไมมีขอยุงยาก  หรือคดีมโนสาเร  (The small claims) 
                                                        

30 ศาลยุติธรรม.แผนภาพระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล.สืบคนเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2549, จาก 
http://www2.judiciary.go.th.ptwmc/impge/chart2.gif 

31 ศาลยุติธรรม. (2548, 28 ตุลาคม). ประวัติความเปนมาอาสาสมัครไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน (อ.
ก.ช.).  

32 ศาลแพง.(2539). เทคนิคการไกลเกล่ียในศาล . หนา 65. 
33 แหลงเดิม. หนา 19. 
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(2)   คดีสามัญ 
 โดยสามารถอธิบายรายละเอยีดไดดังนี ้

(1) คดีไมมีขอยุงยาก  หรือคดีมโนสาเร  (The small claims) 
 คดีมโนสาเร34 หมายถึง  คดีเล็กนอยหรือคดีเบ็ดเตล็ด กฎหมายจึงบัญญัติวิธีการฟอง  การ
พิจารณา  และการพิพากษาไวใหรวบรัดเพื่อคดีจะไดเสร็จรวดเร็วไมใหเปนที่เสียหายแกคูความ 
 เมื่อมีการฟองคดีเปนหนังสือหรือดวยวาจา  ศาลมีอํานาจที่จะใชวิธีการไกลเกล่ียกอน
ได  โดยทําการนัดหมายโจทกและจําเลยมาศาลพรอมกันในวันนัดพิจารณาและใหศาลดําเนินการ
ไกลเกลี่ยคูความทั้งสองฝายกอนวาจะตกลงประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาทนั้นไดหรือไม  
หากสามารถตกลงกันได ก็จะดําเนินการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันเพื่อใหคดีเสร็จไป
โดยเร็ว ดังปรากฏในมาตรา  190 ทวิ และมาตรา 193  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง35 
และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกคูความในการดําเนินการไกลเกลี่ย ศาลสามารถใชอํานาจ

                                                        
34 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  189  บัญญัติวา  “ คดีมโนสาเร  คือ   

 (1) คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดไมเกินสามแสนบาทหรือไมเกิน
จํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 (2) คดีที่ฟองขับไลบุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพยอันมีคาเชาหรืออาจใหเชาไดในขณะยื่นคํา
ฟองไมเกินเดือนละสามหมื่นบาท  หรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

35 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  190 ทวิ  บัญญัติวา “ในคดีมโนสาแร  ใหศาลดําเนิน
กระบวนพิจารณาไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้” 
                    มาตรา  193  บัญญติัวา  “ในคดีมโนสาเร  ใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและออกหมายเรียก
ไปยังจําเลย  ในหมายนั้นใหจดแจงประเด็นแหงคดีและจํานวนทุนทรัพยหรือราคาที่เรียกรองและขอความวาให
จําเลยมาศาลเพื่อการไกลเกลี่ย  ใหการ และสืบพยานในวันเดียวกันและใหศาลสั่งใหโจทกมาศาลในวันนัด
พิจารณานั้นดวย 

    ในวันนัดพิจารณา  เมื่อโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลว  ใหศาลไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาทนั้นกอน 

ถาคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกันไดและจําเลยยังไมไดยื่นคําใหการให
ศาลสอบถามคําใหการของจําเลยโดยจําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือหรือจะใหการดวยวาจาก็ได  ในกรณียื่น
คําใหการเปนหนังสือใหนํามาตรา  191  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ในกรณีใหการดวยวาจาใหศาล
บันทึกคําใหการรวมทั้งเหตุแหงการนั้นไว  อานใหจําเลยฟงแลวใหจําเลยลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 ถาจําเลยไมใหการตามวรรคสาม  ใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจมีคําสั่งไมยอมเลื่อนเวลาใหจําเลยยื่น
คําใหการและดําเนินการพิจารณาคดีตอไปโดยถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ” 
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ตามมาตรา  20 ทวิ  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง36  เพื่อแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล
ตามที่ศาลเห็นสมควรใหเปนผูไกลเกลี่ยซ่ึงจะชวยแบงเบาภาระของผูพิพากษาได   การคัดเลือกผู
ไกลเกลี่ยที่มีคุณภาพและเปนที่เชื่อถือยอมรับของคูพิพาทจะมีสวนชวยใหการไกลเกลี่ยไดบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการได37 
 บทบาทของศาลในการไกลเกลี่ยคดีนี้อาจกลาวไดวาเปนกลไกพิเศษอยางหนึ่งของ
กระบวนพิจารณาคดีแพงเพื่อใหขอพิพาทระหวางคูความสามารถยุติลงไดโดยไมตองรอใหศาลเปนผู
ช้ีขาดคดีโดยมีคําพิพากษา  ซ่ึงการที่คดีสามารถเสร็จสิ้นไปจากศาลโดยที่คูความสามารถ
ประนีประนอมยอมความกันไดนั้น  นอกจากจะมีประโยชนในเรื่องที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นไปจากศาล
ดวยความรวดเร็วทําใหคูความประหยัดคาใชจาย  และทําใหภาระหนาที่ของศาลลดลงแลว  การที่
คูความสามารถประนีประนอมยอมความกันไดยังกอใหเกิดผลดีมากกวาการมีคําพิพากษาของศาล  
นอกจากนี้  การที่ศาลไดมีคําพิพากษาไปนั้น  แมจะทําใหประเด็นขอพิพาทของคดีนั้นเปนที่ยุติ  แต
ความรูสึกขัดแยงกันระหวางคูความยังคงมีอยูตอไป  หากคูกรณีพิพาทในคดีที่เกี่ยวกับการพาณิชย  
การติดตอทําการคาซ่ึงกันและกันในโอกาสตอไปก็อาจจะไมเกิดขึ้น38 

(2) คดีสามัญ 
 คดีสามัญ  หมายถึงคดีโดยทั่วไป  ซ่ึงตั้งตนดวยคําฟองธรรมดาและเปนคดีที่มีขอพิพาท
เกิดขึ้นระหวางคูความสองฝาย  โดยนําคดีเสนอตอศาลเพื่อพิจารณาตัดสินคดี39 
 ในการเริ่มตนคดีสามัญ หรือคดีที่มีขอพิพาท โจทกจะตองทําคําฟองเปนหนังสือยื่นตอ
ศาลช้ันตนตามมาตรา  172  40 และมาตรา  17341    แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
                                                        

36 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  20 ทวิ  บัญญัติวา     “เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย  
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ     ศาลจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัว
ความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งโดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได 

    เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ  ศาลอาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล
เปนผูประนีประนอม  เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยใหคูความไดประนีประนอมกัน 

    หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกลี่ยของศาล  การแตงต้ังผูประนีประนอม  รวมทั้งอํานาจหนาที่
ของผูประนีประนอมใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

37 สมชาติ  โลกสันติสุข.(2546).  การบริหารงานคดี : ขอพิจารณาเกี่ยวกับการไกลเกล่ียในศาล. หนา  86.  
38 สิริพันธ  พลรบ และวรรณชัย  บุญบํารุง. (2542,กันยายน). “การเรงรัดวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร  และ

คดีไมมีขอยุงยากกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง.”  วารสารนิติศาสตร,29,3.  หนา  454. 
39 สมชาติ  โลกสันติสุข.  เลมเดิม. หนา  88. 
40 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  172  บัญญัติวา  “  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา  57  

ใหโจทกเสนอขอหาของตนโดยทําคําฟองเปนหนังสือยื่นตอศาลช้ันตน 
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จากนั้นเมื่อคดีเขาสูกระบวนพิจารณาของศาล  ศาลอาจใชอํานาจตามมาตรา  2042  เพื่อไกลเกลี่ยให
คูความตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันได  โดยขั้นตอนที่จะใหคดีเขามาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  อาจแบงออกไดเปน  2  ขั้นตอน  คือข้ันตอนที่คดีอยูในชั้นยื่นคําฟอง  และ
ขั้นตอนที่คดีอยูในระหวางพิจารณา  โดยถาเปนขั้นตอนที่คดีอยูในชั้นยื่นคําฟอง  ใหเจาหนาที่รับ
ฟองสอบถามโจทกวาประสงคจะขอใหศาลไกลเกล่ียขอพิพาทหรือไม  และกรอกแบบแสดงความ
ประสงคพรอมวันเวลาวางเพื่อนัดไกลเกล่ียแลวสงใหเจาหนาที่งานไกลเกลี่ยฯ  ดําเนินการสอบถาม
จําเลยวาประสงคตรงกันหรือไม  ซ่ึงหากมีความประสงคตรงกัน  ก็นัดใหมาศาลเพื่อดําเนินการไกล
เกลี่ยตอไป  ในกรณีของขั้นตอนที่คดีอยูในระหวางพิจารณา  ศาลจะใชอํานาจตามมาตรา  20  โดยให
ศาลเปนผูสอบถามคูความทั้งสองฝายขณะอยูในหองพิจารณาคดีวาประสงคจะใหศาลไกลเกล่ียขอ
พิพาทใหหรือไม  ถาคูความทั้งสองฝายสมัครใจที่จะใหศาลไกลเกลี่ย  ก็ใหหนาบัลลังกนัดหมายกับ
คูความและเจาหนาที่งานไกลเกลี่ยเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยตอไป43 
 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชนเพื่อไกลเกลี่ย
ขอพิพาทซึ่งเปนองคกรไกลเกลี่ยเมื่อประชาชนมีขอพิพาทกันเองในทางแพง  คณะกรรมการนี้
แตกตางกับองคกรบริหารของรัฐหรือองคกรตุลาการในการจัดการกับกรณีพิพาทนั้น  คณะกรรมการ
นี้ไมมีอํานาจที่จะใชวิธีการบังคับทางการบริหารและกฎหมาย  แตจะตองไดรับความเห็นชอบและ
ความยินยอมจากคูพิพาททั้งสองฝาย  แลวทําการไกลเกลี่ยดวยทาทีออนโยนและจริงใจมาพูดเหตุผล
โนมนาวใจ  ถาคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดไมยอมรับการไกลเกล่ีย  หรือไกลเกล่ียไมไดผล  หรือไกล
เกลี่ยตกลงกันแลวฝายหนึ่งฝายใดเกิดกลับใจอีก  ก็อาจตองฟองศาลประชาชนโดยตรงได44 
                                                                                                                                                               

    คําฟองตองแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาและคําขอบังคับ  ทั้งขออางที่อาศัยเปนหลักแหง
ขอหาเชนวานั้น 
                   ใหศาลตรวจคําฟองนั้นแลวสั่งใหรับไว  หรือใหยกเสีย  หรือใหคืนไป  ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  18” 

41ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  173  บัญญัติวา    “เมื่อศาลไดรับคําฟองแลว  ใหศาล
ออกหมายสงสําเนาคําฟองใหแกจําเลยเพื่อแกคดี   และภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง  ใหโจทกรองขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหสงหมายนั้น…”  

42  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  20  บัญญัติวา  “ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไป
แลวเพียงใด  ใหศาลมีอํานาจที่จะไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกัน  หรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาท
นั้น” 

43  ภาณุ  รังสีสหัส.  (2542,  มกราคม-มิถุนายน).   “กระบวนการใหมในการพิจารณาคดี”  ดุลพาห.46. 
หนา 149.  

44 ปฏิกรณ  คงพิพิธ.  “ระบบกฎหมายและการศาลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.”  ดุลพาห,40.4.  
หนา 114. 
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2.3.1.2   คดีแรงงาน 
 ขอพิพาทแรงงานเปนเรื่องของผลประโยชนระหวางนายจางและลูกจาง  เมื่อมีขอพิพาท
แรงงานเกิดขึ้น  ทั้งนายจางและลูกจางไมอาจที่จะตกลงกันไดดวยความประสงคของคูพิพาทก็
สามารถนําคดีขึ้นสูศาลแรงงานเพื่อใหศาลแรงงานชี้ขาดตัดสินคดี  ในปจจุบันศาลแรงงานไดมี
มาตรการที่สําคัญในการระงับขอพิพาทอยางหนึ่งคือการไกลเกลี่ยขอพิพาทดังปรากฏในมาตรา 38 
และมาตรา  39  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ. 252245  
ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบในทางอุตสาหกรรมในดําเนินไปอยางราบรื่น ไมใหเกิดความเสียหายตอ
เศรษฐกิจและระบบอุตสาหกรรมในประเทศ    
 เมื่อพิจารณาจากมาตรา  38 และ 39 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  2522  แลวจะเห็นไดวา ศาลแรงงานใหความสําคัญกับการไกลเกล่ียขอ
พิพาทเปนอยางยิ่ง       โดยมีความพยายามที่จะชักชวนคูพิพาทใหเร่ิมตนคดีดวยการไกลเกลี่ยกอน
เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางนายจางและลูกจาง ทั้งนี้หากสามารถตกลงไกลเกล่ียเพื่อยุติขอ
พิพาทระหวางกันไดก็จะสามารถกลับไปทํางานรวมกันไดโดยไมรูสึกบาดหมางกัน   นอกจากนี้
เพื่อเปนการรักษาความลับระหวางนายจางลูกจาง  ศาลแรงงานก็มีอํานาจที่จะสั่งใหดําเนินการไกล
เกลี่ยเปนการลับไดอีกดวย     ขอพิจารณาที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการไกลเกล่ียขอพิพาทแรงงาน
ก็คือความสมัครใจของนายจางและลูกจางที่จะนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  แตหาก
คูพิพาทไมอาจตกลงกันไดในประเด็นขอพิพาทใดก็สามารถนําขอพิพาทนั้นเขาสูกระบวนพิจารณา
พิพากษาของศาลแรงงานไดตอไป 
                                                        

45พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ. 2522   มาตรา  38 บัญญัติวา    
“เมื่อโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลวใหศาลแรงงานไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอม
ยอมความกัน  โดยใหถือวา  คดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวยความเขาในอันดีตอกัน  เพื่อที่ทั้ง
สองฝายจะไดมีความสัมพันธกันตอไป 
                  ในการไกลเกลี่ยของศาลแรงงาน    ถาคูความฝายใดฝายหน่ึงรองขอ หรือเมื่อศาลแรงงาน
เห็นสมควร ศาลแรงงานจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาคูความเทานั้นก็ได 

   ในกรณีที่ศาลแรงงานไดไกลเกลี่ยแลว แตคูความไมอาจตกลงกัน   หรือไมอาจประนีประนอม
ยอมความกันได  ก็ใหศาลแรงงานดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป “ 

    มาตรา  39  บัญญัติวา  “ ในกรณีมีประเด็นที่ยังไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความ
กัน  ใหศาลแรงงานจดประเด็นขอพิพาท  และบันทึกคําแถลงของโจทกกับคําใหการของจําเลยอานใหคูความฟง  
และใหลงลายมือช่ือไว   โดยจะระบุใหคูความความฝายใดฝายหนึ่งนําพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได     แลวให
ศาลแรงงานกําหนดวันสืบพยานไปทันที 

   ถาจําเลยไมยอมใหการ  ใหศาลแรงงานบันทึกไว  และดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป” 
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2.3.1.3  คดีครอบครัว 
 ขอพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากเมื่อครอบครัวเกิดปญหา
มีความขัดแยงกันไมวาดวยเหตุใด  สมาชิกของครอบครัวนั้นทั้งสามี  ภรรยา  และบุตรยอมเกิด
ความทุกขใจ  การระงับขอพิพาทโดยการฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัวเปนการยุติขอพิพาท
ไดอยางยุติธรรม  แตผลจากการสืบพยาน ซ่ึงโจทกจําเลยในคดีตองนําสืบพยานในลักษณะเพิ่ม
น้ําหนักในรับฟงพยานหลักฐานใหกับฝายตนจนลืมคํานึงถึงสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคลใน
ครอบครัว  นอกจากนี้การพิพากษาตัดสินใหคูความฝายใดฝายหนึ่งชนะคดี อีกฝายเปนผูแพคดี อาจ
ทําใหคูพิพาทเกิดความบาดหมาง  เปนปรปกษกันซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพจิตของบุคคลใน
ครอบครัว  และเปนบอเกิดของปญหาสังคม 
 จากกรณีดังกลาว  ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงพยายามใหคูพิพาทไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมกันดังจะเห็นไดจากเจตนารมณของศาลเยาวชนและครอบครัวในการไกลเกล่ียและ
ประนีประนอม ดังปรากฏอยูในมาตรา  108  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 253446 ซ่ึงมุงเนนใหเห็นถึงความพยายามของศาลใน
อันที่จะเปรียบเทียบใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมกันในขอพิพาท  โดยคํานึงถึงความ
สงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ  นอกจากนี้ยังมีการตั้งผูประนีประนอมในคดี
ครอบครัวในมาตรา  110 วรรคแรก47   อันเปนการแสดงถึงความพรอมในกระบวนการบริหารของ

                                                        
46 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว      มาตรา 

108    บัญญัติวา     “  การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวนั้นไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด  ให
ศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมกันในขอพิพาท  โดยคํานึงถึงความสงบสุขและ
การอยูรวมกันในครอบครัว   เพื่อการนี้ใหศาลคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ ประกอบดุลยพินิจดวย  คือ 

 (1)  การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในงานที่เปนศูนยรวมของชายและหญิงที่สมัคร
ใจเขามาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา       หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได  ก็ใหการหยาเปนไปดวย
ความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด  โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ 

 (2)  การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นตองรับผิดชอบ
ในการดูแลใหการศึกษาแกบุตรที่เปนผูเยาว 

 (3)  หามาตรการตางๆ  เพื่อชวยเหลือสามีภริยาใหปรองดองกัน  และปรับปรุงความสัมพันธระหวาง
กันเองและกับบุตร” 

47พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   มาตรา110  
วรรคแรก  บัญญัติวา  “เพื่อประโยชนในการประนีประนอมในคดีครอบครัว  ศาลอาจตั้งผูประนีประนอม
ประกอบดวยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเปนบิดามารดา  ผูปกครอง  ญาติของคูความ  หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควร  
เพื่อใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยใหคูความไดประนีประนอมกัน  หรืออาจมอบหมายให
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ศาลเยาวชนและครอบครัวที่จะระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียและประนีประนอม  แตอาจยังไม
ครอบคลุมไปถึงการกําหนดวิธีการดําเนินการ  การกําหนดหนาที่และอํานาจของผูไกลเกล่ีย  การ
รักษาความลับของคูพิพาท จึงควรมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดขั้นตอนและรายละเอียด
ใหชัดเจนและบรรทัดฐานในการปฏิบัติตอไป 

2.3.1.4  คดีพพิาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
 ทรัพยสินทางปญญาเปนผลิตผลทางความคิดสรางสรรคทางภูมิปญญาของมนุษยอัน
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานวัฒนธรรม  เทคโนโลยีการผลิตตางๆ  ทรัพยสินทางปญญา
จึงมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพความเปนอยูของมนุษยและรวมถึงการพัฒนาสภาพสังคม
และเศรษฐกิจการพาณิชย  ดังนั้น  เมื่อมีการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาอยางกวางขวาง
เชนนี้ยอมหลีกเล่ียงไมไดที่อาจจะตองมีขอโตเถียงหรือขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา48ใน
การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญานั้นตองใชมาตรการที่สะดวก รวดเร็วและสามารถ
รักษาความลับของคูพิพาทได   เนื่องจากทรัพยสินทางปญญาเปนทรัพยสินที่มีอายุงานคอนขางสั้น 
ความนิยมในสินคาที่ผลิตจากทรัพยสินทางปญญาจะเปนที่นิยมเพียงชั่วคร้ังคราว  การพิจารณาคดีที่
เนิ่นนานอาจทําใหคูพิพาทเสียประโยชนจากการเสื่อมความนิยมในทรัพยสินทางปญญานั้นได  และ
จะตองรักษาขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญานั้นไวเปนความลับ  การสืบพยานในกระบวน
พิจารณาของศาลอาจทําใหขอมูลลับนั้นถูกเปดเผยได 
 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการไกล
เกล่ียในมาตรา 27  แหงขอกําหนดคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2540   
ซ่ึงบัญญัติวา “ ขอ 27  ภายใตบทบัญญัติมาตรา  183  และมาตรา 183 ทวิ  แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง  กอนมีการสืบพยานศาลสั่งใหคูความทุกฝายมาศาลเพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินคดี  เชน   

(1) ไกลเกลี่ยเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความหรือนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช 
(2) ….” 

 ตอมาไดมีระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2543  ซ่ึงมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการไกลเกล่ียครอบคลุมกวาขอกําหนดคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2540   
                                                                                                                                                               
พนักงานสังคมสงเคราะห  หนวยงานสังคมสงเคราะห  หรือบุคคลใดชวยเหลือไกลเกลี่ยใหคูความได
ประนีประนอมกันก็ได” 

48  ณัฐวัฒน  ใบบัว.  “การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาที่อาจใชการอนุญาโตตุลาการ.” 
บทบัณฑิตย,57,4. หนา 106. 
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2.4.  บทบาท หนาท่ี และคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
 การไกลเกลี่ยขอพิพาท      เปนการคนหาความพอใจของคูพิพาทที่จะยุติขอพิพาทที่มีอยู
หรือจะมีขึ้นในอนาคตใหเสร็จไปโดยผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะไมช้ีผลคดีวาฝายใดถูกหรือฝายใดผิด 
ไมมีฝายใดชนะฝายใดแพ (win- win solution)  หรือคาเสียหายที่แทจริงมีจํานวนเทาใด  ผูไกลเกล่ีย
ขอพิพาทมีหนาที่เพียงแตชวยเหลือคูพิพาทใหสามารถตกลงกันแกปญหาเทานั้นซึ่งแตกตางจาก
บทบาทของผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี  ซ่ึงจะตองคนหาความจริงหรือขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในอดีต เพื่อปรับเขาตัวบทกฎหมาย เพื่อนําสูขอสรุปวาฝายใดสมควรเปนผูชนะ 

ตาราง 2.4.  เปรียบเทียบลักษณะของการพจิารณาพิพากษาคดีกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 

การพิจารณาพิพากษาคด ี การไกลเกล่ียขอพิพาท 
พิจารณาเหตุการณในอดีต 
เนนการคนหาความจริง 
มุงคนหาความผิดและรับผิด 
ผลคือตองมีผูชนะ และผูแพ 
ความสําคัญอยูที่ตัวทนายความ 

มองเหตุการณในอนาคต 
เนนการสรางสัมพันธภาพระหวางคูพิพาท 
มุงฟนฟูความสัมพันธระหวางคูพิพาท 
ผลเปนไปตามความตองการของคูพิพาท 
คูพิพาทมีบทบาทในการกําหนดผลดวยตนเอง 

 
2.4.1  บทบาทของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 

 บทบาทโดยรวมของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทคือการเปนคนกลาง  และดําเนินการเพื่อหาวิธี
ชวยใหคูความทั้งสองฝายกลับมาคืนดีกันอีก สามารถแกปญหาที่พิพาทกันไดในลักษณะที่คูความ
ทั้งสองฝายตางก็ยอมรับได  โดยคูความทั้งสองฝายมาพบกัน  เปดโอกาสใหมีการสื่อสารติดตอกัน  
ชวยขจัดความไมเขาใจที่มีตอกัน  ขจัดความยุงยากตางๆที่ขัดขวางการเจรจาออกเสีย  หาขอมูลท่ีจะ
ชวยใหการเจรจาสําเร็จ แปลและตีความในเรื่องที่เจรจาใหแกคูความโดยทําใหแนใจวาคูความแตละ
ฝายเขาใจสิ่งที่คูความฝายตรงขามกําลังพูด  ชวยเพิ่มการรับรูและ  เขาใจซึ่งกันและกันระหวาง
คูความ  รวมทั้งทําใหแนใจวา คูความแตละฝายเขาใจตรงกันกับสิ่งที่คูความอีกฝายหนึ่งรับรูและ
เขาใจ  ดําเนินการประชุมใหเรียบรอย ทําใหการเจรจาราบรื่น ทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปน
กระบวนการที่ไมยุงยาก คอยระวังมิใหการเจรจาลมเหลว ขอแรงสนับสนุนจากบุคคลภายนอกที่มี
อิทธิพลตอคูความทั้งสองฝาย กระตุนใหคูความพิจารณาดูวาคูความฝายตรงขามมองปญหาอยางไร  
ทําใหคูความแตละฝายคิดถึงปญหาไดถ่ีถวน ใหคูความแสดงเหตุผลเดียวกับขอเท็จจริง ขอเรียกรอง 
ความคิดเห็นและจุดยืนของตน  แนะนําและชวยเหลือคูความในการประเมินคาใชจาย  ความ
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เสียหายและเวลาที่ตองเสียไป   ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินคดีทางศาลและผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดสําเร็จเปรียบเทียบกัน พูดโตเถียงคูความดวยการยกขอ
สงสัยใหปรากฏอยูในจิตใจของคูความแตละฝายเพื่อใหจุดยืนของคูความออนลง ใชกลยุทธตางๆ 
เชน การประชุมฝายเดียว เพื่อใหคูความสะดวกใจในการเปดเผยขอมูลเสนอขอตอรองหรือเสนอ
ทางออกในการแกปญหา เล่ือนการประชุมออกไปเมื่อเกิดภาวะชะงักงันในการเจรจาหรือเพื่อหา
ขอมูลเพิ่มเติมเปนตน  (กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. อางถึงใน บุญตา ส.ผาบมีชัย,2547: 34-
35) 
 สรุปบทบาทของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีสวนชวยใหการเจรจาระงับขอพิพาทยุติลงได
มี  7  ประการ49  ดังนี้ 

1. ชวยใหคูพิพาทหลายฝายไดเขารวมการเจรจา 
2. เปนสื่อใหคูความไดติดตอกัน 
3. ชวยใหคูความเขาใจถึงส่ิงที่ตนตองการและสิทธิที่ตนพึงไดรับ 
4. ชวยกําหนดองคประกอบที่ตองนํามาใชในการตัดสินใจ  ชวยคนหาความ

ตองการพื้นฐานที่ตรงกันของคูความ  เพื่อลดประเด็นขอโตแยง 
5. ชวยช้ีแนะทางแกไขปญหา 
6. ชวยกําหนดทางเลือกที่นําไปสูขอตกลง 
7. โนมนาวใหคูความตกลงกัน 

2.4.2  หนาท่ี ของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทผูไกลเกลี่ยขอพิพาทต องรูดีวาตนไดทําหนาที่ที่มีเกียรติ  เมื่อ
คูกรณีมอบความไววางใจใหแกตนแลว  ในเบื้องตนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทควรใหความรูแกคูกรณี
เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทและทําใหการเจรจาระหวางคูกรณีดําเนินตอไปไดอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมทัศนคติและความเขาใจของคูกรณีแตละฝายที่มีตอกันใหดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให
การติดตอเจรจาระหวางคูกรณีในประเด็นขอพิพาทกันนั้นเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 
และทําใหคูกรณียอมเผยขอของใจออกมา  ช้ีชองทางเลือกและขอเสนออื่นๆที่จะทําใหตกลงกันได 
ถาคูกรณีตกลงกันไดนั้นตองตรวจสอบความสมบูรณของขอตกลง แตถาไมสามารถตกลงกันไดก็

                                                        
49 โชติชวง ทัพวงศ.  (2539).  “ความแตกตางในบทบาทของผูพิพากษากับบทบาทของผูไกลเกลี่ยขอ

พิพาท.”  การระงับขอพิพาทคดีแพง โดยการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาล.    
หนา  57 – 58.  
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ทําใหคูกรณีขัดแยงกันนอยลง และควรทําความเขาใจในแงคิดของคูกรณีทุกฝายเกี่ยวกับประเด็นที่
พิพาท ขอเท็จจริง จุดยืน พฤติการณที่รองรับ50 
 หนาที่ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมีทั้งหนาที่ตามที่ผูพิพาทตกลงกําหนดไวใน ขอตกลง
เขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาท  และหนาที่โดยทั่วไปจากการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 

2.4.2.1 หนาท่ี ท่ีกําหนดโดยคูพิพาท    
 อํานาจ และหนาที่ของผูไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นอาจไดมาจากการที่คูสัญญามอบอํานาจ
และกําหนดหนาที่ใหแกผูไกลเกล่ียขอพิพาทโดยตรงในรูปของการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร
ในสัญญาประธานซึ่งกําหนดวิธีการระงับขอพิพาทไวในลักษณะขอสัญญาการไกลเกล่ียขอพิพาท 
(Mediation Clause)  หรือแยกเปนสัญญาอีกฉบับหนึ่งซึ่งทํากอนเกิดขอพิพาท ที่เรียกวาขอตกลงเขา
รวมการไกลเกล่ียขอพิพาท (Agreement to Mediate)51    โดยการกําหนดอํานาจ หนาที่ของผูไกล
เกลี่ยขอพิพาท ไวในขอสัญญาจะทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนไปอยางราบรื่น    การกําหนด
อํานาจหนาที่ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยวิธีนี้คูพิพาทอาจกําหนดอํานาจหนาที่เปนโดยทั่วไป  หรือ
เปนพิเศษได     การกําหนดหนาที่โดยทั่วไป  เชน  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองทําหนาที่เจรจาไกลเกลี่ย
ขอพิพาทและเสนอทางออกเพื่อจัดทําขอตกลงรวมกันภายในระยะเวลาที่คูพิพาทกําหนด  หนาที่
ตองรักษาความลับของคูพิพาท     ฯลฯ  นอกจากนี้คูพิพาทอาจกําหนดอํานาจ หนาที่ของผูไกลเกล่ีย
ขอพิพาทโดยอางอิงหนาที่ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตามประมวลจริยธรรมของสถาบันประนอมขอ
พิพาท หรือขอบังคับวาดวยการประนอมขอพิพาทของสถาบันในประเทศ หรือสถาบันระหวาง
ประเทศ52   ทั้งนี้ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทควรพิจารณาความเหมาะสมของขอสัญญาเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่นั้นวาสามารถปฏิบัติตาม โดยไมขัดตอจริยธรรมและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาทดวย  
เนื่องจากหากผูไกลเกลี่ยไมสามารถปฏิบัติตามขอสัญญาได ถือวาผูไกลเกลี่ยขอพิพาทผิดสัญญาอาจ
ตองรับผิดทางแพงได 
 ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจไดอํานาจหนาที่มาจากการรับมอบอํานาจใหดําเนินการ
ประนอมขอพิพาทภายใตขอบังคับของสถาบันหรือหนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับการประนอมขอ
พิพาทไวในสัญญาเขารวมการไกลเกล่ียขอพิพาท (Applicable Rules)53     นอกจากนี้อํานาจของผู

                                                        
50 บุญตา ส. ผาบมีชัย.  (2547).  กระบวนการวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท : ศึกษาเปรียบเทียบตาม

กฎหมายไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  หนา 35. 
51 สุธาสินี  สุภา.(2545).  ความรับผิดและความคุมกันของผูไกลเกล่ียขอพิพาทในขอพิพาททาง

พาณิชยระหวางประเทศ .หนา 24. 
52 แหลงเดิม. หนา 26. 
53 แหลงเดิม.  หนา 25. 
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ไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจไดรับมาจากกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการประนอมขอพิพาท คือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ในหมวดอํานาจหนาที่ของศาล  ที่ใหอํานาจแกผูพิพากษาในการไกล
เกลี่ยขอพิพาทไดไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใดตามมาตรา  20         และระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  พ.ศ.  254454    ใหอํานาจแกศาล
เมื่อเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอก็อาจตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเปนผูไกลเกล่ีย
ขอพิพาทก็ได   เพื่อเปนการชวยเหลือศาลในกรณีที่ขอพิพาทนั้นจําตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เร่ืองในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

2.4.2.2  หนาท่ีจากการเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
(1)  หนาท่ีกระทําการดวยความระมัดระวัง 

 ในกรณีที่บุคคลภายนอกหรือคณะบุคคลไดรับแตงตั้งจากคูพิพาทใหเปนผูไกลเกล่ียขอ
พิพาท  และคูพิพาทไดมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท  โดยในการรับหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดรับคาตอบแทน
จํานวนหนึ่งจากคูพิพาทอันเขาลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทน  เมื่อผูไกลเกลี่ยขอพิพาทปฏิบัติ
หนาที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ขาดความรับผิดชอบ อาจทําใหเกิดความเสียหายแกคูพิพาทซึ่ง
เปนการปฏิบัติผิดสัญญา  มีผลใหอาจถูกคูพิพาทฟองรองเรียกคาเสียหายจากการผิดสัญญาของผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทได 

(2)  หนาท่ีตองเปนกลางและไมลําเอียง 
 บุคคลที่ไดรับความเชื่อมั่นใหเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทตองปฏิบัติหนาที่ดําเนินการไกล
เกลี่ยขอพิพาทดวยความเปนกลางและไมลําเอียง  โดยจะตองไมเปนผูเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับ
ขอพิพาทและไมควรเปนญาติของฝายใดฝายหนึ่ง  ในประเทศไทยนิยมใหผูพิพากษาเปนผูไกลเกล่ีย
ขอพิพาทเนื่องจากผูพิพากษาไมมีความสัมพันธเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูพิพาทฝายใด  ทั้งไมมี
ประโยชนไดเสียในเหตุพิพาทดวย  นอกจากนี้คูพิพาทยังมีความเชื่อมั่นวาผูพิพากษาจะชี้ขอเท็จจริง
และขอกฎหมายไดชัดเจนถูกตองตรงประเด็นกวาบุคคลอื่น  และสามารถชี้แนะแนวทางตกลง

                                                        
54 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ.  2544  ขอ 9  “ การ

แตงตั้งบุคคลภายนอกคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูประนีประนอม ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษา 
ถึงคํานึงถึงความเหมาะสมของผูประนีประนอมและความพอใจของคูความทุกฝายเทาที่พึงจะกระทําได   ในกรณี
ที่ประสงคจะแตงต้ังบุคคลที่มิไดขึ้นทะเบียนเปนผูประนีประนอม  ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผู
พิพากษาจะแตงต้ังบุคคลเชนวานั้นไดเมื่อคูความที่จะตองเขารวมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดใหความ
ยินยอมและตกลงที่จะรับผิดชอบในคาใชจายของบุคคลเชนวานั้น” 
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ประนีประนอมยอมความกันโดยถูกตองเปนธรรม55  ซ่ึงศาลแพงไดประมวลแนวทางสําหรับผู
พิพากษาผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทได  ดังนี้56 

1. ตองมีความมั่นใจวาจะไกลเกลี่ยขอพิพาทไดสําเร็จ 
2. ตองทําใหคูความเชื่อมั่นวาระบบนี้คูความจะไดรับแตผลดี  หากตกลงกันไดก็จะไดรับ

ประโยชน  หากตกลงกันไมไดก็ไมเสียหาย 
3. ตองอานสํานวนใหเขาใจประเด็น  พิจารณาถึงจุดไดเปรียบเสียปรียบของแตละฝายและ

พยายามวิเคราะหใหทราบถึงจุดประสงคหรือเปาหมายที่แทจริงของแตละฝายซึ่งอาจจะ
ไมใชขอเท็จจริงวา  ใครถูกใครผิด  หรือความเสียหายที่แทจริงมีอยูเพียงใด  คือตอง
คนหาความพอใจที่แทจริงของทั้งสองฝายวาอยูตรงไหนและคืออะไร  ซ่ึงจะเปนขอยุติ
ของคดี 

4. ตองสรางบรรยากาศของการเจรจาใหมีสภาพเปนกันเอง  ลดความตึงเครียด  สราง
ความคุนเคยเสมือนเปนการประชุมปรึกษาหรือแกไขขอขัดแยง  โดยมีผูพิพากษาเปนผู
ที่จะชวยใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อแกไขปญหาตางๆเหลานั้น 

5. ตองเปนกลาง  ไมลําเอียงเขาดวยกับฝายใด  แมวารูปคดีฝายนั้นจะเปนฝายถูกและ
จะตองไมทําใหฝายใดฝายหนึ่งเขาใจวาผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไมเปนกลาง 

6. ตองฟงปญหาของทั้งสองฝายดวยความเห็นอกเห็นใจ  ซ่ึงก็จะทําใหเขาใจถึงปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของคูความทั้งสองฝายได 

7. จะตองไมขอใหทนายความออกจากหองไกลเกลี่ยขอพิพาท  หากมีความจําเปนจริงๆที่
จะตองเจรจาลับหลังทนาย  เชน  พี่นองหรือเพื่อนสนิทตองการพูดกันเปนสวนตัว  ก็
ควรจะพูดเปนกลางๆใหทนายรูเองวาควรทําอยางไร  ในทางปฏิบัติแลว  ทนายจะรูและ
เสนอตัวออกจากหองเอง  โดยผูพิพากษาไมตองพูดอะไร  ถึงอยางไรก็ตาม ในกรณีนี้
หากตกลงกันไดก็ควรเชิญทนายเขามา  แลวเสนอใหคูความหารือกับทนายในขอตกลง
นั้นอีกครั้งหนึ่ง  กอนทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 

8. หากการแยกคูความออกทําการไกลเกล่ียขอพิพาททีละฝายเพื่อใหคูความกลาพูดความ
จริง หรือแสดงความตองการของตนไดเต็มที่ก็ควรทํา 

9. ตองใชคําพูดที่สุภาพ  ไมมีลักษณะเปนการขมขูหรือขูเข็ญ 

                                                        
55  บัลลังก 711. (2539).  เทคนิคการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล.     หนา  50 – 51. 
56  สุวิทย  ธีรพงษ.( มปป).  “ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาลแพง.”  ครบรอบ 1 ป ระบบไกลเกล่ียขอ

พิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความของศาลแพง.  หนา  31 – 32. 
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10. ขอตกลงจะตองเปนขอตกลงที่ทั้งสองฝายพอใจและเต็มใจ  ซ่ึงจะขจัดปญหาเรื่องการถูก
รองเรียนได  

(3) หนาท่ีในการเก็บรักษาความลับ 
  การรักษาความลับของคูพิพาทเปนหลักสําคัญของการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
เปนสิ่งที่ดึงดูดใหคูพิพาทเลือกระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทแทนการฟองคดีตอศาล  
เนื่องจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถรักษาความลับของคูพิพาทได และผลของการรักษา
ความลับไดนั้นทําใหคูพิพาทเปดเผยขอเท็จจริงใดๆดวยความไววางใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
ธุรกิจ ,  ความลับทางการคา, สูตรวิทยาศาสตร และอ่ืนๆ ซ่ึงการเปดเผยขอเท็จจริงโดยไมปดบังหรือ
บิดเบือนนี้ มีผลใหผูไกลเกลี่ยสามารถเขาใจปญหาไดอยางถองแทมากขึ้นยอมเสนอแนะทางออก
ของการระงับขอพิพาทไดดียิ่งขึ้น  ในขอบังคับ  UNCITRAL  ค.ศ. 1980    ขอท่ี  20  กําหนดวา 
“ คูพิพาททั้งหลายไมมีความผูกพันที่ตองเสนอพยานหลักฐานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรอื
ศาล  และแมวากระบวนการนั้นมีความเกี่ยวโยงกับขอพิพาทที่ดําเนินกระบวนการประนอมขอ
พิพาทหรือไมก็ตามดังตอไปนี้ 

(ก) ทัศนะหรือคําแนะนําที่ทําโดยคูพิพาทโดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการ
ระงับขอพิพาท 

(ข) การยอมรับทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากคูพิพาทในระหวางกระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาท 

(ค) ขอเสนอแนะที่ทําโดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(ง) ขอเท็จจริงที่คูพิพาทไดแสดงความเต็มใจที่จะยอมรับขอเสนอแนะสําหรับการ

ระงับขอพิพาทที่ทําโดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาท”57 
 ในประเทศไทยไดมีระเบียบศาลแพง วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท    เพื่อยังใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความ  พ.ศ. 2537  ขอ14.  กําหนดวา “ ใหผูไกลเกล่ียขอพิพาทหรือเจาหนาที่
แจงใหคูความทราบวาขอเท็จจริงและการดําเนินการในชั้นไกลเกลี่ยขอพิพาทคูความไมอาจ
นําไปใชเปนพยานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆของศาลได  แลวใหคูความลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐาน  เวนแตเปนเรื่องที่คูความสมัครใจรับกันเองในประเด็นขอพิพาทและไมขัดตอ
กฎหมาย”    ซ่ึงจากบทบัญญัติทั้งสองนี้ สังเกตเห็นไดชัดเจนวาไดใหความสําคัญตอการเก็บรักษา

                                                        
57  สุธาสินี  สุภา.  (2545).  ความรับผิดและความคุมกันของผูไกลเกล่ียขอพิพาทในขอพิพาททาง

พาณิชยระหวางประเทศ.   หนา  30-31. 
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ความลับของคูพิพาท  ไมวาจะเปนขอเท็จจริงที่เปนความลับกอนเขาสูการไกลเกลี่ยขอพิพาท  หรือ
ขอเท็จจริงที่ไดจากการไกลเกลี่ยขอพิพาท  

(4) หนาท่ีเปดเผยขอเท็จจริงตอคูพิพาท 
 เมื่อคูพิพาทไดใหขอเท็จจริงของขอพิพาทแกผูไกลเกล่ียขอพิพาทแลว    ผูไกลเกล่ียขอ
พิพาทมีหนาที่ตองพิจารณาเพื่อเปดเผยขอเท็จจริงในสวนที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเห็นสมควรวาจะ
สามารถทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทเสร็จสิ้นไดใหแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบดวยความเปนธรรม   
โดยแสดงใหคูพิพาทอีกฝายเห็นถึงความขัดแยงที่แทจริงเพื่อเปนปจจัยที่ชวยใหคูพิพาทสามารถ
ตัดสินใจตกลงประนีประนอมกันในเรื่องนี้ไดมีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวย
การไกลเกล่ียขอพิพาท  พ.ศ. 2544  ขอ 18.  บัญญัติวา “ เพื่อประโยชนแหงการไกลเกล่ียขอพิพาท  
ผูประนีประนอมอาจใหคูความเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท  ตลอดจนขอเสนอ
ในการระงับขอพิพาทตอผูประนีประนอมหรืออาจเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวาง
คูความก็ได 
 คูความอาจขอใหผูประนีประนอมดําเนินการตามความในวรรคกอนก็ได  ในกรณีเชน
วานี้ผูประนีประนอมจะจัดใหมีการดําเนินการตามที่คูความขอหรือไมก็ได” 

2.4.2.3 หนาท่ีตามจริยธรรม 
 กฎหมายมาตรฐานจริยธรรมฉบับแรกไดรับการพัฒนาขึ้นในอเมริกาเหนือโดยการวาง
รูปแบบเพื่อจัดการเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอิสระและผูไกล
เกล่ียขอพิพาทอาชีพตอคูสัญญาตอกระบวนการประนอมขอพิพาท  ตอบุคคลอื่นๆที่ไมไดเขารวม  
และตอวิชาชีพ  เพื่อสรางความนาเชื่อถือและสนับสนุนใหประชาชนมีความมั่นใจตอการใช
กระบวนการนี้  ในเวลาตอมามีหลายประเทศและหลายภูมิภาคไดเริ่มใชกฎหมายมาตรฐานฉบับนี้
เปนแนวทางในการสรางวิชาชีพ และกําหนดการปฏิบัติสําหรับผูไกลเกลี่ยขอพิพาท58 
 สําหรับประเทศไทย มีประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ  ซ่ึงบัญญัติเกี่ยวกับการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทไวใน  ขอ 8.  วา   “การเปรียบเทียบหรือไกลเกล่ียขอพิพาทคดีจักตองกระทําใน
ศาล  ผูพิพากษาพึงชี้แจงใหคูความทุกฝายตระหนักถึงผลดีผลเสียในการดําเนินคดีตอไปทั้งนี้  จัก
ตองไมใหคํามั่นหรือบีบบังคับใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุกฝายยอมรับขอเสนอใดๆ  หรือให
จําเลยรับสารภาพโดยไมสมัครใจ  และจักตองไมทําใหคูความฝายใดฝายหนึ่งระแวงวาผูพิพากษา
ฝกใฝชวยเหลือคูความอีกฝายหนึ่ง” 

                                                        
58แหลงเดิม.  หนา 32. 
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 โสภณ  รัตนากร  อธิบายวา  การเปรียบเทียบหรือไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีนั้นเปน
เจตนารมณของกฎหมายดังเชนที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 19  
และมาตรา 20  และตามกฎหมายอื่น59  มีขอสังเกตที่วาใหไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลนั้นหมายถึงคดี
ที่มาสูศาลแลวทั้งนี้เพื่อตัดขอรังเกียจในกรณีที่ผูพิพากษาทําการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  แมผู
พิพากษาจะไมมีสวนไดเสียในคดีก็ทําใหมองไดวาเปนเรื่องสวนตัวหรือกึ่งสวนตัวของผูพิพากษา
ซ่ึงอาจทําใหถูกรองเรียนได   ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ  ผูพิพากษาที่เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
จะตองระมัดระวังทําตัวใหเปนกลางโดยแทจริง  มิเพียงแตไมมีอคติ  แตตองระวังไมกระทําการ
อยางใดซึ่งอาจกอใหคูความสงสัยในความเปนกลางดวย ผูพิพากษาจะตองระมัดระวังในการพูดจา  
การใชถอยคํา น้ําเสียง ตลอดจนกิริยาทาทาง  มิใหคูความฝายหนึ่งฝายใดคิดไปวา  ผูพิพากษามีใจ
เอนเอียงไปทางคูความอีกฝายหนึ่ง   หรือผูพิพากษาไมชอบใจฝายตน60 

2.4.3  ลักษณะของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลไทยจะใชผูพิพากษาที่ไมใชผูพิจารณาคดี  มีการแยก
สํานวนไกลเกลี่ยขอพิพาทออกจากสํานวนปกติเพื่อมิใหขอเท็จจริงในการไกลเกล่ียขอพิพาทเขาสู
การพิจารณาพิพากษาคดี และจัดหองไกลเกลี่ยขอพิพาทตางหากจากหองพิจารณาคดี  เพื่อให
บรรยากาศการไกลเกลี่ยมีความเปนกันเองระหวางคูความและผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ซ่ึงจะทําให
คูความมีโอกาสเปดเผยขอเท็จจริงมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากคูพิพาทมีความมั่นใจในตัวผูพิพากษาที่
เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทวาจะไมมีอคติในการตัดสินชี้ขาดหากการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมประสบ
ความสําเร็จ   การไกลเกล่ียขอพิพาทรูปแบบนี้มีการริเร่ิมในศาลแพงเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2538  
และมีการแพรหลายออกไปในศาลแพงอ่ืนๆ  รวมทั้งศาลในภูมิภาคอีกเปนจํานวนมาก61   
  ภาณุ  รังสีสหัส  ไดกําหนดคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ดีในทางกฎหมายไว
ดังนี้  คือ62 

1. มีความอดทนและมีความสามารถในการสํารวจความคดิเปนระยะเวลานานๆ 
2. มีทักษะในการเจรจาแบบการทูตกับบุคคลอื่น 

                                                        
59โสภณ  รัตนากร.  (2539).  “จริยธรรมเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดี.” เทคนิคการไกลเกล่ียขอ

พิพาทในศาล. หนา 41. 
60แหลงเดิม.  หนา 44. 
61มนตรี  ศิลปมหาบัณฑิต. (2545, กันยายน – พฤศจิกายน).  “ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาล

ยุติธรรม.”  วารสารศาลยุติธรรม,  2, 9.  หนา  11-12. 
62 ภาณุ  รังสีสหัส.  (2538,กรกฎาคม – กันยายน).  “บทบาทและคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทกับ

เทคนิควิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเบื้องตน.”  ดุลพาห , 42, 3. หนา 95 –97. 
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3. มีทักษะในการติดตอส่ือสารที่ดี 
4. มีความสามารถในเรื่องการตอบรับคําพูดของผูอ่ืนแตไมใชสรางความนิยม 
5. มีความรูในเนือ้เร่ืองหรือสาขาวิชาที่พิพาท 
6. มีประสบการณเกีย่วกับการเจรจาตอรองในเนื้อหาของปญหาที่ยุงยากมากอน 
7. มีความกระตือรือรนที่จะแสดงบทบาทของการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
8. มีความเขาใจในกระบวนการของการระงับขอพิพาท 
9. มีความคิดที่ชัดเจนและเปนตัวของตัวเอง 
10. มีความสามารถในการรับฟงที่ชัดเจน ถูกตอง วองไว และประกอบดวยเชาวและปฏิภาณ 
11. รูจักยืดหยุนและมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงการมองสิ่งตางๆเฉพาะในแงความผิด 

หรือถูกเทานั้น 
12. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับ 
13. มีความอดทน 
14. มีสามัญสํานึกในเรื่องของจังหวะเวลา 
15. ไมมีอคติ 
16. มีวาจาที่ชัดเจน 
17. มีประสาทสัมผัสที่วองไว 
18. มีประสาทหยั่งรูได  แตไมเขาขางผูใด 
19. ไมมีทาทางในลักษณะบังคับใหผูอ่ืนยอมรับ 
20.  มีความมั่นคง 
21. เฉลียวฉลาด 
22. รูจักการนําเรื่องเขาสูประเด็นที่ตนตองการอยางชาญฉลาด 
23. รูจักวิธีแกปญหาโดยการปลอยใหครุนคิดพิจารณาอยางเปนอิสระไมเปนไปตามหลัก

ของเหตุผลตามปกติและปลอยใหความคิดนั้นพุงเขาสูหนทางของการแกปญหาไดอยาง
ไมตองอาศัยเหตุผล 

24. มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งที่ไมแนนอน 
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2.4  ประโยชนของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 1. ลดปริมาณคดีในศาล  เมื่อขอพิพาทสามารถตกลงกันไดคดีก็จะไมเขาสูการพิจารณาของ
ศาลทําใหผูพิพากษามีเวลาในการพิจารณาคดีอ่ืนโดยเฉพาะคดีที่มีปญหายุงยากและสลับซับซอน 
 2. สะดวก  การไกลเกลี่ยขอพิพาทไมมีแบบพิธีมากนัก วิธีการยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสม สามารถดําเนินการไดทุกที่ ทุกเวลา  
 3. ประหยัดคาใชจาย    การไกลเกลี่ยขอพิพาทใชเวลาในการดําเนินการไมมากนักทําให
ประหยัดคาใชจายในการดําเนินคดี  เชน   คาธรรมเนียมศาล  คาปวยการทนายความ หรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย ตลอดจนคาดําเนินการในชั้นอุทธรณ ฎีกา ทั้งยังลดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการ
บังคับคดี อีกดวย  
 4. รักษาชื่อเสียงและความลับทางธุรกิจของคูพิพาท  กระบวนการไกลเกล่ียดําเนินการ
เปนความลับ พยานหลักฐานที่นําเสนอในชั้นไกลเกล่ียไมอาจนําไปเปดเผยหรือใชเปนพยานในชั้น
ศาลได ทําใหคูพิพาทสามารถรักษาความลับหรือช่ือเสียงทางธุรกิจ มิใหแพรหลายออกไปจนเกิด
ความเสียหายได  
 5. รักษาสัมพันธภาพระหวางคูพิพาท  การไกลเกลี่ยขอพิพาททําใหคูพิพาทยอม
ลดหยอนผอนปรนใหแกกันโดยไมมีการชี้ขาด จึงไมเกิดความรูสึกวาฝายใดแพฝายใดชนะ  ตางฝาย
มีความรูสึกวาชนะคดีซ่ึงกันและกัน  หมายความวา  ขอเรียกรองของแตละฝายไดรับเปนบางสวน  
ซ่ึงไมเหมือนกับในกรณีใหศาลพิจารณาพิพากษาชี้ขาด  ซ่ึงจะตองมีฝายใดฝายหนึ่งเปนผูฝายชนะ
คดี63   การไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยการตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ไมทําใหรูสึกเสีย
หนา หรือเสียสุขภาพจิต รักษาสัมพันธภาพระหวางคูกรณีไว และทําใหคูพิพาททั้งสองฝายสามารถ
ทําการคาหรือมีความสัมพันธที่เหมือนเดิมหรือเกือบเหมือนเดิม     สามารถอยูรวมกันในชุมชน 
สังคม หรือทําธุรกิจรวมกันตอไปได  ซ่ึงเปนการสรางความสงบสุขใหแกชุมชนและสังคมตอไป  
  
2.6 ลักษณะที่เปนอุปสรรคในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 เนื่องจากการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจและ
ความเชื่อถือที่มีตอองคกรและบุคลากรที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท  อยางไรก็ตามแมจะมีการ
กําหนดคุณสมบัติ  บทบาท อํานาจ และหนาที่ของผูไกลเกลี่ย  ตลอดจนการดําเนินกระบวนการไกล
เกล่ียขอพิพาทเปนอยางดีแลว  แตยังคงมีอุปสรรคบางประการที่ทําใหการไกลเกล่ียไมสามารถยุติ
ลงได อุปสรรคเหลานี้ไดแก 

                                                        
63  สมทรัพย  สิริมงคล. (2547).  “ระบบไกลเกลี่ยดีจริงหรือไม.”  วารสารกฎหมาย, หนา 84.  
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1. คูพิพาทไมสมัครใจเขารวมไกลเกล่ีย  
 ขอพิพาทแตละขอพิพาทนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของแตกตางกัน   การเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาท  ประการสําคัญคือคูพิพาทตองสมัครใจที่จะเขารวมไกลเกล่ีย หากขอพิพาทที่จะไกล
เกลี่ยนั้นมีคูพิพาทฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายไมสมัครใจเขาสูระบบการไกลเกล่ียแลวอาจทําใหการ
ไกลเกลี่ยไมบรรลุผลไมอาจยุติขอพิพาทลงได  

2.  ปญหาเกี่ยวกับความเปนกลาง 
 ผูไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทจะตองมีความเปนกลาง  เพื่อใหคูพิพาทเชื่อมั่น  และ
พอใจ  โดยผูไกลเกลี่ยจะตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวของกับขอพิพาท  หรือเปนเครือญาติ
เกี่ยวของกับคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง  ไมเปนผูถูกกลาวอางเปนพยานบุคคลในขอพิพาทนั้น  ไมเปน
ผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากฝายหนึ่งฝายใด  ไมเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทในเรื่องเดียวกันมากอน  
ไมเปนเครือญาติที่เคยมีเรื่องพิพาทกับคูพิพาทฝายใดมากอน  หรือไมเปนเจาหนี้  ลูกหนี้  นายจาง
ของคูพิพาทฝายใดมากอน64  ซ่ึงหากผูไกลเกล่ียเคยเปนบุคคลดังกลาวขางตนกรณีหนึ่งกรณีใดมา
กอนผูไกลเกลี่ยจะตองถอนตัวออกจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น 

3. ระดับของการพัฒนาความขัดแยงและระยะเวลาของการเขาไปของคนกลาง65 
 การที่ผูไกลเกลี่ยเขาไปมีบทบาทในขอพิพาทตั้งแตระยะแรกๆ  กอนที่จะมีมีแตกแยก
กันอยางรุนแรง โดยมีการเตรียมคูพิพาทที่จะเจรจากันในเนื้อหาขอเท็จจริงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ชวยใหผานอุปสรรคดานจิตใจที่ขัดขวางการนําไปสูขอตกลงประนีประนอมไดดีกวาการที่
ผูไกลเกลี่ยจะเขาไปในตอนทาย หรือในขณะที่คูพิพาทมีความตึงเครียดจากการไมสามารถยุติขอ
พิพาทลงได  

4. ความสามารถของผูเจรจาตอรองที่จะแกปญหาขอพิพาท 
5. ความสมดุลของอํานาจตอรองของคูพิพาท และบทบาทของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
6. ความซับซอนของขอพิพาทที่ไกลเกลี่ย 

                                                        
64  ดําริห  สุตเตมีย.  (2541).  การไกลเกล่ียขอพิพาท  โดยองคกรฝายบริหารศึกษาเฉพาะกรณีการไกล

เกล่ียประนอมขอพิพาทของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  สํานักงานอัยการ
สูงสุด.   หนา 65 -66.   

65 Christopher W” Moore.  “The Mediation Process : Practical Strategies for Resoving Conflict”  แปล
โดย วันชัย วัฒนศัพท และคณะ.  (2542).  กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง ยุทธศาสตรการนําไปใชเพื่อ
แกปญหาความขัดแยง .  หนา 88 – 89. 
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                7. คดีที่คูพิพาทฝายหนึ่งไมมีความไววางใจคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง  หรือคดีที่คูพิพาททั้งสอง
ฝายไมมีความไวเนื้อเชื่อใจกันอยางชัดแจง  ซ่ึงอาจสืบเนื่องมาจากการเจรจาตอรองที่ไมเปนธรรม
ในอดีต  หรือเนื่องมาจากความเชื่อที่วาไมมีทางตกลงกันไดโดยสุจริต 

8. คดีที่คูพิพาทมีความคิดวาพยานหลักฐานของตนมีน้ําหนักเพียงพอที่จะทําใหชนะคดีได  
และการใหศาลชี้ขาดตัดสินคดีเปนสิ่งจําเปน66 

9. คูพิพาทฝายหนึ่งมีอํานาจในการตอรองสูงกวาอีกฝายหนึ่งมาก  

                                                        
66  ศาลแพง.  ( 2539).  “แนวคิดของการไกลเกลี่ย.”  เทคนิคการไกลเกล่ียในศาล. หนา  20. 
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บทที่  3 

กฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในตางประเทศโดยพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหวางขอบังคับ  UNCITRAL  ค.ศ. 1980 กับกฎหมายแมแบบ  UNCITRAL  
ค.ศ. 2002 
  
 ในบทนี้จะกลาวถึงวิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายดวยการไกลเกล่ียโดยจะนํา
ขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980  และกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ค.ศ.2002 และกฎหมาย
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในตางประเทศมาเปรียบเทียบแสดงใหเห็นกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท  การกําหนดจํานวนผูไกลเกล่ียขอพิพาท  การแตงตั้งผูไกลเกล่ียขอพิพาท  หนาที่และการ
ดําเนินการของผูไกลเกล่ียขอพิพาท  การเปดเผยขอมูล  การรักษาความลับของผูไกลเกล่ีย  การรับ
ฟงพยานหลักฐานที่ไดจากการกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกระบวนการอื่น  หนาที่ของผูไกล
เกล่ียขอพิพาทในประบวนการอื่น  การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ย  การนําคดีสูอนุญาโตตุลาการ 
หรือศาล  รวมถึงความตกลงระงับขอพิพาทและการบังคับตามสัญญาประนีประนอม 
 
 3.1  วิวัฒนาการของกฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL  
 UNCITRAL หรือคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
(United Nation Commission on International Trade Law) เปนองคกรทางดานกฎหมายที่สําคัญของ
สหประชาชาติ  วัตถุประสงคหลักที่สําคัญที่สุดของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศแหงสหประชาชาติ  คือ  การพยายามสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  และความเปน
เอกภาพของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ (harmonization and unification of 
international trade law) โดยเชื่อวาหากสามารถสงเสริมใหกฎหมายการคาระหวางประเทศของ
ประเทศตางๆเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรืออยางนอยที่สุดมีหลักการสําคัญเปนอยางเดียวกัน  จะเปน
การสงเสริมการคาระหวางประเทศไปในตัว  เนื่องจากนักธุรกิจหรือผูที่ประกอบธุรกิจการคา
ระหวางประเทศจะไมตองประสบปญหาความแตกตางในเรื่องกฎเกณฑการคา  ทําใหตองเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติทุกครั้งที่เขาไปทําธุรกิจในประเทศใหม  หากสามารถทําใหกฎหมายการคา
ระหวางประเทศของประเทศตางๆเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  การที่ผูประกอบธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศปฏิบัติอยางหนึ่งในประเทศหนึ่ง จะสามารถนําไปใชในประเทศอื่นไดดวย  ทําใหการคา
ระหวางประเทศทําไดงายขึ้น  นอกจากนั้น ยังชวยพัฒนากฎหมายภายในของบางประเทศที่ลาสมัย
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และเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศใหมีความทัดเทียมกับกฎหมายของประเทศอื่น  และ
เปนเครื่องมือในการสงเสริมใหมีการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศไดมากขึ้น1 ในการประกอบ
ธุรกิจการคาระหวางประเทศยอมมีความเปนไปไดที่จะเกิดขอพิพาททางการคาขึ้นได  การระงับขอ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการหรือศาลมีกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน สงผลใหเกิดความ
ลาชา ธุรกิจขาดความคลองตัวและตอเนื่อง    คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง 
สหประชาชาติไดมอบหมายใหคณะทํางาน  (Working Group )  ในชื่อของ Working Group II 
(Arbitration and Conciliation)  จัดทําขอบังคับวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท (UNCITRAL  
Conciliation Rules)2 ขึ้นในป  ค.ศ. 1980  เพื่อใหแตละประเทศนําไปใชเปนหลักเกณฑพื้นฐานใน
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980  ไดกําหนดขอบเขตของการใชกฎหมายไวในบท
เฉพาะกาล (มาตรา 1)   การเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท(มาตรา 2)   จํานวนผูไกลเกล่ียขอ
พิพาท (มาตรา3)  การแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาท (มาตรา 4 )  การยื่นขอเรียกรองตอผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาท (มาตรา  5) การแสดงความคิดเห็นและการชวยเหลือ (มาตรา 6)  หนาที่ของผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาท (มาตรา  7)  การจัดการใหความชวยเหลือ (มาตรา 8 )  การติดตอระหวางผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
และคูพิพาท (มาตรา 9 )  การเปดเผยขอมูล (มาตรา 10 ) การประสานคูพิพาทโดยผูไกลเกล่ียขอ
พิพาท (มาตรา  11)  คําแนะนําของคูพิพาทเพื่อระงับขอพิพาท (มาตรา 12)  ความตกลงระงับขอ
พิพาท  (มาตรา 13 )  การรักษาความลับ(มาตรา  14) การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(มาตรา 15 )  การนําคดีสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (มาตรา  16)   อัตราคาดําเนินการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท (มาตรา   17)  เงินมัดจํา  (มาตรา 18 )กําหนดหนาที่ของผูไกลเกล่ียขอพิพาทใน
กระบวนการอื่น(มาตรา 19 )  และหลักเกณฑการรับฟงพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาอื่น 
(มาตรา 20 )     
 ตอมาเพื่อใหขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980  มีการพัฒนาไปตามยุคสมัยและมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในการประชุมนานาชาติของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศ
แหงสหประชาชาติครั้งที่  35  ที่จัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา  เมื่อวันที่  19 ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  ค.ศ. 
20013 จึงมีการรับรองกฎหมายแมแบบวาดวยการไกลเกลี่ยทางการคาระหวางประเทศของ

                                                        
 1 สรวิศ  ลิมปรังษี. อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายใหมกับการระงับขอพิพาท.  หนา 36. 

2 ในการศึกษานี้จะใชคําวา ขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980 
3 ประเทศสมาชิกที่เขารวมในการประชุมครั้งที่ 35 นี้ ไดแก ออสเตรีย  บราซิล  แคมเมอรูน  แคนาดา  

จีน  โคลัมเบีย   ฝรั่งเศส   เยอรมัน   อินเดีย   สาธารณรัฐอิสลามิกอิหราน   อิตาลี   ญี่ปุน  เคนยา  ลิทูเนีย   เม็กซิโก   
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คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ค.ศ. 2002 (UNCITRAL 
Model Law on International Commercial Conciliation 2002 )4 เพื่อใชเปนรูปแบบแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนากฎหมายของแตละประเทศเพื่อใหมีความเปนสากล และนิยมใชในการระงับขอ
พิพาททางการคาระหวางประเทศ 
 กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 2002  ได กําหนดขอบเขตการบังคับใช
กฎหมายสําหรับการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวางประเทศและไดใหคํานิยามศัพทของการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท รวมทั้งการแปลความหมาย (มาตรา 1และมาตรา 2)  นอกจากนี้คูพิพาทยัง
สามารถตกลงเปลี่ยนแปลงบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ได (มาตรา 3)  การเริ่มตนกระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาท (มาตรา 4)   จํานวนและการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  (มาตรา 5)  การดําเนินการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท  (มาตรา 6)  การติดตอระหวางผูไกลเกล่ียขอพิพาทและคูพิพาท  (มาตรา 7) การ
เปดเผยขอมูล  (มาตรา  8)  การรักษาความลับ (มาตรา  9)  การรับฟงพยานหลักฐานในกระบวน
พิจารณาอื่น (มาตรา  10) การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  (มาตรา 11)  การกําหนดมิใหผู
ไกลเกล่ียขอพิพาทเปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทเดียวกันหรือตอเนื่องกัน (มาตรา 12)  การนํา
คดีขึ้นสูอนุญาโตตุลาการหรือศาล (มาตรา 13)  และการบังคับตามความตกลง (มาตรา  14 ) 
  กฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกจากกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 
2002 แลว ปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนากฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทขึ้นมาซึ่ง
เรียกวา  “ พระราชบัญญัติวาดวยรูปแบบการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท   (Uniform medition 
Act)”  5 หรือ UMA   โดยความรวมมือระหวางคณะกรรมาธิการการประชุมแหงชาติทางกฎหมาย             
( national conference of commissioners on uniform state laws-NCCUSL) กับเนติบัณฑิตยสภาของ
อเมริกา ( The America Bar Association House of Delegates)   โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได
บัญญัติกฎหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อใหมลรัฐตางๆใชเปนแนวทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหเปนลักษณะ
เดียวกัน การคุมครองตาม UMA นี้สงผลใหคูพิพาทสมัครใจ และยินยอมมีสวนรวมในการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทมากขึ้นรวมถึงใหการยอมรับในวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยศาลหรือ หนวยงานรัฐ   
 UMA  มีขอบเขตของการใชแตยกเวนจะไมใชในขอพิพาทแรงงาน ขอพิพาทระหวาง
นักเรียน หรือ การพิจารณาของตุลาการ (มาตรา 3) เอกสิทธิ์ความคุมครองคําบอกกลาวของคูพิพาท
ในกระบวนการไกลเกลี่ย (มาตรา 4 - 6)  การจํากัดการเปดเผยขอมูลของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
                                                                                                                                                               
โมร็อคโค    สหพันธรัฐรัสเซีย    สิงคโปร    สเปน   ซูดาน   สวีเดน  ไทย  สหราชอาณาจักร   และไอรแลนดเหนือ  
สหรัฐอเมริกา  และอุรุกวัย 

4 ในการศึกษานี้จะใชคําวา  กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 2002 
5 สมชาติ  โลกสันติสุข. (2546). การบริหารงานคดี : ขอพิจารณาเกี่ยวการไกลเกล่ียในศาล. หนา 48. 
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(มาตรา 7) การเปดเผยคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเมื่อคูพิพาทรองขอ (มาตรา 9) การให
ทนายความหรือุคคลอื่นเขารวมในการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยศาล หรือหนวยงานรัฐ (มาตรา 10)   
 ในกลุมประเทศ Civil  Law  เชน  ประเทศญี่ปุน ซ่ึงใหความนิยมในการระงับขอพิพาท
โดยการไกลเกลี่ย  จึงไดมีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท เรียกวา กฎหมายวา
ดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทในทางแพง ( Law for Conciliation of Civil Affairs )  ซ่ึงเปนกฎหมาย
พิเศษเฉพาะในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง ( miji chotei )แยกตางหากจากประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของญี่ปุน ใน Law for Conciliation of Civil Affairs  ของประเทศ
ญี่ปุนนี้ จะชวยเหลือใหคูพิพาทยอมรับการแกไขปญหาและคูพิพาทอาจตองยอมเขาไปสูการแนะนํา
ใหไกลเกลี่ยขอพิพาท  โดยระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุนไดวางรูปแบบของการระงับขอพิพาท
วาเปนทางเลือกหนึ่งของการยุติขอพิพาท  และผูพิพากษาสามารถเปนไดทั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
และผูพิพากษาในขอพิพาทเดียวกันได(สมชาติ  โลกสันติสุข, 2546 : 69)   
 Law for Conciliation of Civil Affairs  มีบทบัญญัติใหคูพิพาทสามารถรองขอใหมีการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลได (มาตรา 2)  การไกลเกล่ียขอพิพาทอาจกระทําโดยผูพิพากษาหรืออาจ
กระทําโดยคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท  (มาตรา 5) โดยคณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทจะ
ประกอบดวยประธานและสมาชิกซึ่งแตงตั้งโดยศาล (มาตรา 7)  บุคคลภายนอกผูมีสวนไดสวนเสีย
ในขอพิพาทจะเขามาคดีไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือศาล  
(มาตรา 11, 12 และ 15 )  การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท (มาตรา 14)  
 
3.2  โครงสรางของกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL 

3.2.1  การบังคับใชกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980  บัญญัติไววา  “มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 

(1) ขอบังคับนี้ใชในการไกลเกล่ียขอพิพาทที่เกิดขึ้นหรือจากสัญญา หรือนิติสัมพันธอ่ืน  
เมื่อคูพิพาทตองการจะระงับขอพิพาท  โดยรักษามิตรภาพอันดี 

(2) คูพิพาทอาจตกลงกันจํากัด หรือเปลี่ยนแปลงกฎไดในเวลาใดๆ” 
 กฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 2002   บัญญัติวา “มาตรา  1   การบังคับใช และ
นิยามศัพท 
(1) กฎหมายนี้ใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ 
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 (6)  กฎหมายนี้ใชบังคับในการไกลเกลี่ยทางการคาระหวางประเทศ     เมื่อคูพิพาทตก
ลงกันวาการไกลเกล่ียนี้เปนการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางประเทศหรือตกลงใหใชกฎหมาย                     
นี้บังคับ6 

(7) คูพิพาทมีอิสระในการตกลง  หรือ กีดกนัการบังคับใชกฎหมายนี ้
(8)  บทบัญญัติใน  ( 9 )  นี้ ไมคํานึงถึงหลักเกณฑใดๆ  เพือ่ประสงคใหการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทบรรลุผลสําเร็จ  รวมถึงความตกลงระหวางคูพิพาทที่จะขจัดขอพิพาท
กอนและหลังจากที่ขอพิพาทเกิดขึ้น   ขอตกลงที่แนนอนโดยกฎหมาย     หรือโดย
การชี้แนะจากศาลหรือจากคณะอนุญาโตตลุาการ  หรือจากหนวยงานรฐัที่เกี่ยวของ 

(9) กฎหมายนี้  ไมบังคับถึง 
            ( a ) กรณีที่ศาล  หรืออนุญาโตตุลาการ  ซ่ึงในระหวางกระบวนพิจารณา   
                        ของศาลหรืออนุญาโตตุลาการไดใชความพยายามเพื่อที่จะระงับขอ 
                         พิพาทใหงายและสะดวก  ” 

 ขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980  มิไดกาํหนดเฉพาะเพื่อใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ทางการคาระหวางประเทศ  ดังนั้นในกฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 2002   จึงไดกําหนด
ขอบเขตการบังคับใชไวเพื่อเปนการระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ แต คณะกรรมาธิการ
กฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ก็มเีจตนารมณใหแตละประเทศทีส่นใจเลือกเอา
กฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 2002   ไปเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในแตละ
ประเทศดวยและโดยหลักความสมัครใจเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดงันั้นจึงกําหนดให 
คูพิพาทอาจตกลงกันเพื่อจํากัด หรือเปลี่ยนแปลง หรือกดีกันไมใชกฎหมายนี้บังคับได  
 ในกฎหมายตนแบบของ  UNCITRAL ค.ศ. 2002   มาตรา 1  ไดกลาวถึงขอบเขตการ
บังคับใชกฎหมายตนแบบวาใหใชไดกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่กระทําขึ้นจากขอตกลงของ
คูพิพาทที่จะระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียขอพิพาทไมวาขอพิพาทนั้นจะเกิดขึ้นขณะทําสัญญา
หรือเกิดขึ้นภายหลังก็ตาม  โดยกฎหมายบังคับใหไกลเกลี่ยขอพิพาท  หรือ  คําสั่งหรือขอแนะนํา
                                                        

6 ถานํามาปรับใชภายในประเทศใหตัด  คําวา “ ระหวางประเทศ” ใน ( 1 )  และตัด ( 4 ),  ( 5 ), และ ( 6) 
ของ  มาตรา 1   ออก และ  คําวา  “การคา”  แปลครอบคลุมถึงสาระที่เกิดจากทางปกติการคายอมเกิดขึ้น  หรือจาก
การที่สัญญาไมไดกําหนดไว       เชน    การขนสง,   การแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ,   รวมกันจําหนาย,    
ตัวแทน,  อุตสาหกรรม, ใหเชา,  กอสราง, ใหคําปรึกษา,  วิศวกรรม,   การอนุญาต,   การลงทุน,  ไฟแนนซ,  การ
ธนาคาร,  การประกันภัย,  สัมปทานเหมืองแร,   กิจการรวมทุน,    ธุรกรรมรวมทุนอื่นๆ,    การรับฝากสินคา      
หรือการขนสงทางอากาศ  ทางทะเล  ทางรถไฟ หรือทางบก 
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ของศาล  องคคณะอนุญาโตตุลาการ  หรือหนวยงานของรัฐ  ในบางประเทศใหความสําคัญของการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทโดยถือวาเปนการระงับขอพิพาทที่มีผลนาพอใจ  สามารถอํานวยความยุติธรรม
แกคูพิพาทแทนรัฐในการระงับขอพิพาท  จึงสงเสริมกระบวนการนี้โดยบัญญัติเปนกฎหมายในสวน
กฎหมายวิธีพิจารณาความ  และใหผูพิพากษามีคําสั่งหรือคําแนะนําในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
ปรากฏในรูปโครงการของศาลในการไกลเกล่ียขอพิพาทใชวิธี  ADR  หรือขอบังคับศาลวาดวยการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท   และการไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้จะตองดําเนินกอนที่จะฟองรองตอศาลและการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทจะตองไมเกิดขึ้นระหวางการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการ   (สุธาสินี สุภา, 2545: 145) 
 แนวคิดในเรื่องความเปนสากลของกฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 2002  นี้ ควรใช
เปนกฎหมายในระดับนานาชาติหรือไม  มีสองแนวคิดคือ 
 แนวคิดแรก  เห็นวา ควรใชเปนกฎหมายไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางประเทศและใน
ประเทศดวย โดยใหนํากฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 2002  นี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนา
กฎหมาย แตควรมีคําแนะนําสําหรับประเทศที่สนใจเพื่อนําไปปรับปรุงกฎหมายในประเทศของตน
ใหเปนกฎหมายที่ใชระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศได 
 แนวคิดที่สอง  เห็นวา  ควรบังคับใชเฉพาะการระงับขอพิพาทระหวางประเทศเทานั้น 
 คณะทํางานไดใหความเห็นวาขอบเขตการบังคับใชกฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 
2002  ควรจะใชเพื่ออางอิงในการระงับขอพิพาทระหวางประเทศตอไป  แตอาจนําไปประยุกตใช
กับกฎหมายภายในประเทศไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายภายในประเทศที่ไดบัญญัติไวกอนแลว 
(A/CN.9/506.para 17) 
 ใน UMA  ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดในเรื่องขอบเขตนี้ไวในมาตรา 3 
ขอบเขตในการใชกฎหมายโดยใหใชพระราชบัญญัตินี้ใชไดในการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกี่ยวกับการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่คูความที่ตองการไกลเกล่ียขอพิพาทตามกฎขอบังคับกฎหมายหรือศาลหรือกฎ
ขอบังคับตัวแทนฝายบริหารหรือการอางอิงถึงการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยศาล ตัวแทนฝายบริหาร 
หรืออนุญาโตตุลาการ  แตจะไมใชกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง การเจรจา
ตอรอง การบริหารงาน หรือการสิ้นสุดของความสัมพันธในวิธีการเจรจาตอรอง  หรือขอพิพาทที่
เกี่ยวของกับขอพิพาทซึ่งคางอยูภายใตการเจรจาตอรองหรือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่จัดตั้ง
โดยขอตกลงในเชิงการเจรจาตอรองและขอพิพาทในการดําเนินการภายใตความอุปถัมภของ  
โรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาถาคูความทั้งหมดเปนนักเรียน หรือสถาบันคุมประพฤติ
สําหรับเยาวชนถาคูความทั้งหมดเปนผูอาศัยอยูในสถาบันคุมประพฤตินั้น 
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          สําหรับ Law for Conciliation of Civil Affairs  ของประเทศญี่ปุนไดกําหนดขอบเขต
การกฎหมายไวเชนกันในมาตรา 1 ถึงมาตรา 3 โดยกฎหมายนี้มีความมุงหมายที่จะสงผลใหเกิดการ
ระงับขอพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับ ขอพิพาทในทางแพง  และ คูความที่เกี่ยวของอาจจะพิจารณารอง
ขอใหมีการไกลเกล่ียกับศาลไดคดีที่ตองการไกลเกล่ียโดยขอพิพาทที่รองขอใหไกลเกล่ียนั้นควรจะ
อยูภายใตเขตอํานาจศาลของศาลชั้นตนที่มีเขตอํานาจศาลตามภูมิลําเนา สถานที่อยูอาศัย สถานที่
ทางธุรกิจ หรือสํานักงาน หรือศาลแขวง หรือศาลชั้นตนที่คูความทั้งสองฝายระบุไวในขอตกลง 
 เมื่อได เปรียบเทียบกฎหมายทั้ง 4  ฉบับแลว  ผูศึกษามีความเห็นวา  ขอบเขตการใช
กฎหมายวาดวยไกลเกลี่ยขอพิพาทไดรับความนิยมเพื่อใชในการระงับขอพิพาท โดยเฉพาะขอ
พิพาทในทางแพง  โดยอยูในหลักความสมัครใจของคูพิพาทที่จะนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาท โดยอาจรองขอตอศาล หรือโดยทําเปนความตกลงระหวางคูพิพาท 

3.2.2  การเริ่มตนกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ขอบังคับ UNCITRAL  ค.ศ. 1980  มาตรา  2    กําหนดเกี่ยวกับการเริ่มตนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทไววา 
          (1) คูพิพาทเริ่มการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยสงคําเชิญเปนลายลักษณอักษรอันอยูใน
บังคับของขอบังคับแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง โดยสรุปสาระของขอพิพาท 
          (2)  กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  เร่ิมตนเมื่อคูพิพาทอีกฝายไดรับคําเชิญให
ไกลเกลี่ยขอพิพาท   กรณีตอบรับดวยปากเปลา  หากเห็นสมควรอาจใหยืนยันเปนลายลักษณอักษร 

(3) หากคูพิพาทปฏิเสธการเชิญชวน ไมอาจมกีระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(4) ถาคูพิพาทผูเชื้อเชิญไมไดรับคําตอบใน  30  วัน นับแตวนัสงคําเชิญ         หรือ 

พฤติการณพิเศษ  ผูนั้นมีสิทธิเลือกที่จะปฏิบัติเชนการตอบปฏิเสธ    หากเลือกเชนนั้นใหผูเลือกแจง
ใหคูพิพาทอกีฝายหนึ่งทราบ 

 กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 2002  มาตรา  4   การเริ่มตนกระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาท 
          (1)กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท เริ่มตนโดยคูพพิาทกําหนดวนัในการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท 
          (2)หากคูพิพาทมีคําเชญิคูพิพาทอื่นๆ เขารวมไกลเกลี่ยขอพิพาท หากไมไดรับการ
ตอบรับคําเชิญดังกลาวใน  30  วัน  นับแตวันสงคําเชิญ   หรือภายในพฤติการณพิเศษอื่นในการสง
คําเชิญสิ้นสุดลง  คูพิพาทอาจเลือกวิธีระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนเสมือนไดรับการปฏิเสธคําเชิญให
ไกลเกลี่ยขอพพิาท 
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 ในการยกรางขอกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการตอบรับคําเชิญเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาทของคูพิพาทฝายที่ไดรับคําเชิญนี้แตเดิมไดกําหนดระยะเวลาตอบรับคําเชิญไวเพียง  
14  วัน ซ่ึงมีแนวคิดในการกําหนดระยะเวลาดังนี้ 
 แนวคิดแรก  ใหความเห็นวาการที่คูพิพาทฝายหนึ่งไดสงคําเชิญคูพิพาทอีกฝายใหเขา
รวมกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  และถาไมไดการตอบรับภายในระยะเวลา 14 วันถือเปนการ
ปฏิเสธคําเชิญนั้นเปนการเขมงวดเกินไป  ในทางปฏิบัติการตอบรับคําเชิญอาจลาชาไปโดยไมได
เกิดจากความผิดของฝายที่ไดรับคําเชิญ 
 แนวคิดที่สอง  ใหความเห็นวา  จากเดิมที่คูพิพาทฝายที่สงคําเชิญตองไดรับการตอบรับ
ภายใน 14 วัน  ควรเปนขอความเปนวา คูพิพาทฝายที่ไดรับคําเชิญตองสงคําตอบภายใน  14  วัน 
 ซ่ึงคณะทํางานไดรับเอาแนวความคิดทั้งสองไวและปรับปรุงระยะเวลาในการไดรับ
คําตอบรับจากคูพิพาทฝายที่ถูกเชิญ จาก 14 วัน เพิ่มเติมขึ้นเปน 30 วัน (A/CN.9/506 para  54)แต
อยางไรก็ดี แนวคิดในเรื่องของการสงคําเชิญและการตอบรับนี้อาจไมเหมาะสมในกรณีที่ศาลไดมี
คําสั่งใหไกลเกลี่ยขอพิพาท  หรือกรณีที่คูพิพาททุกฝายตกลงเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียโดยไมมี
การเชิญชวนหรือการตอบรับใดๆ (A/CN.9/506 para  99)  
 การเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยในประเทศอังกฤษนั้นในประมวลกฎหมายวาดวยการ
ไกลเกล่ียขอพิพาททางแพงและทางการคา  (Civil/ Commercial Mediation Code of Practice ) ได
กําหนดใหกอนเริ่มกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นผูไกลเกล่ียขอพิพาทตองแนในวาคูพิพาทได
เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทดวยความตกลงใจ และจะตองมีการจัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม และตองชี้แจงถึงความผูกพันตามวิธีการไกลเกลี่ยอยางเปนธรรมในมาตรา 4  (สมชาติ  โลก
สันติสุข, 2546 : 64) 
 สวนประเทศญี่ปุนไดบัญญัติไวใน Law for Conciliation of Civil Affairs  ในมาตรา 3 
และมาตรา 4  โดยคูพิพาทอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเหนือขอพิพาทเพื่อขอระงับขอพิพาท
ของตนโดยการไกลเกลี่ย    ในกรณีที่ศาลไดรับคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ไมไดอยูในเขตอํานาจ
ศาล  อาจโอนไปยังศาลแขวง ศาลครอบครัว หรือศาลที่มีเขตอํานาจศาลในขอพิพาทนั้นได   แตถา
เห็นวามีความจําเปนตองจําหนายคดีตามบทบัญญัติในเรื่องเขตอํานาจศาลก็โอนคดีบางสวนหรือ
ทั้งหมดไปยังศาลอื่นที่มีอํานาจพิจารณาไดหรืออาจจะจําหนายคดีออกไปเสียทีเดียวก็ได       เมื่อ
ศาลเห็นวาคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นอยูภายใตเขตอํานาจศาลก็มีอํานาจรับไวแตหากเห็นวา
เหมาะสมที่จะตองจําหนายคดีหรือ โอนคดีบางสวนหรือทั้งหมดไปยังศาลอื่นที่มีอํานาจพิจารณาก็ได   
 เห็นไดวา การไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นยังคงอยูบนหลักความสมัครใจเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาทของคูพิพาททุกฝายที่เกี่ยวของ ดังนั้นจึงตองมีบทบัญญัติที่แสดงถึงเจตนารมณของ
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คูพิพาท ไมวาจะเปนการสงคําเชิญและคําตอบรับเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย ตามกฎหมายแมแบบ
ของ UNCITRAL ทั้งสองฉบับ หรือการตกลงใจที่จะรองขอของคูพิพาทเพื่อใหศาลระงับขอที่พิพาท
กันนั้นดวยการไกลเกลี่ยตามกฎหมายญี่ปุน 

3.2.3  จํานวนผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ขอบังคับ UNCITRAL  ค.ศ. 1980  ไดวางหลักเกณฑใหมีผูไกลเกล่ียหนึ่งคน  เวนแต  
คูพิพาทตกลงใหมีผูไกลเกลี่ยสองหรือสามคน  กรณีมีผูไกลเกลี่ยหนึ่งคนใหใชหลักทั่วไปในการ
รวมกันเปนผูไกลเกล่ีย  ตามมาตรา 3   ทํานองเดียวกันกับ กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 
2002  มาตรา  5  (1)  ที่กําหนดใหมี ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท หนึ่ง คน  เวนแตคูพิพาทตกลงใหมี สอง
คน  หรือกวานั้น   
 ในกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกามิไดมีการกําหนดจํานวนผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไวอยางชัดเจน วาควรจะเปนจํานวนเลขคู หรือจํานวนเลขคี่  แตในประเทศญี่ปุน
ไดกําหนดไวในมาตรา 5 ถึงมาตรา  7  โดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น ศาลอาจใหคณะกรรมการไกล
เกล่ียขอพิพาทดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทได  แตทั้งนี้ถาเห็นวาเปนการเหมาะสมศาลอาจจะไกล
เกลี่ยขอพิพาทโดยใหผูพิพากษาเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทเอง   ซ่ึง คณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาท
จะประกอบดวยประธาน 1 คนที่ถูกกําหนดมาจากผูพิพากษาหลายทานในศาลแขวงและสมาชิกที่
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงจํานวน 2 คนหรือมากกวานั้นซึ่งสมาชิกที่ไกลเกล่ียขอพิพาททางแพงใน
คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะถูกกําหนดเฉพาะแตละคดีโดยศาลจะเปนผูกําหนดใหเอง  ดังนี้
เห็นไดวากฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทสวนใหญนิยมใหมีผูไกลเกล่ียเปนจํานวนเลขคี่และ
การที่กําหนดในเบื้องตนใหมีผูไกลเกลี่ยเพียงหนึ่งคนนั้นเพื่อใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถ
ดําเนินกระบวนการไปไดอยางรวดเร็ว  ไมติดขัดในเรื่องของการมีเวลาวางไมตรงกันของคูพิพาท
และผูไกลเกลี่ยขอพิพาท    

3.2.4  การแตงตั้งผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ขอบังคับ UNCITRAL  ค.ศ. 1980  ไดกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งผูไกลเกล่ียขอพิพาท
ไวในมาตรา  4  
 “มาตรา  4 (1) (a)  การไกลเกลี่ยที่มีผูไกลเกล่ียคนเดียวใหคูพิพาทเสนอขอตกลงตอผู
นั้น 

(b) การไกลเกล่ียที่มีผูไกลเกล่ียสองคน ใหคูพิพาททุกฝายแตงตั้งผูไกลเกล่ีย 
หนึ่งคน 

(c) การไกลเกลี่ยที่มีผูไกลเกลี่ยสามคน     ใหคูพิพาททุกฝายแตงตั้งผูไกล 
เกลี่ยหนึ่งคนและยื่นเสนอขอตกลงตอผูนั้น 
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                    (2)   คูพิพาทอาจขอความชวยเหลือจากสถาบัน    หรือจากบุคคลที่เกี่ยวของ
ในการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยเปนกรณีพเิศษ 
      (a)  คูพิพาทอาจรองขอตอสถาบันหรือบุคลากร  เพื่อแนะนําบุคคลที่เปน
อิสระและเหมาะสมในการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  หรือ 
      (b)  คูพิพาทอาจยอมรับการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยหนึ่งคน หรือหลายคนจาก
การแตงตั้งของสถาบันหรือบุคลากร 
 การแนะนําหรือการแตงตั้งบุคคลใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท สถาบัน หรือผูสรรหาควร
พิจารณาสรรหาจากผูที่มีความอิสระ  มีความยุติธรรม  และเห็นเปนการสมควรจะพิจารณาให
คําแนะนําหรือแตงตั้งผูไกลเกลี่ยเปนบุคคลที่มีสัญชาติอ่ืนนอกเหนือจากสัญชาติของคูพิพาท 
 กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 2002  ไดกําหนดไวในมาตรา  5 (3) และ(4) 
 “มาตรา  5  (3) คูพิพาทจะขอความชวยเหลือจากสถาบัน  หรือบุคคล  เพื่อติดตอให
แตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยเฉพาะได 
                                              (a) คูพิพาทรองขอตอสถาบัน  หรือบุคคล  เพื่อแนะนําบุคคลที่
เหมาะสมจะเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือ 
                                              (b) คูพิพาทตกลงจะแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทคนหนึ่งหรือหลายคน
โดยตรง (ad hoc) 
       (4) การแนะนําหรือการแตงตั้งบุคคลใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
สถาบัน หรือผูสรรหาควรพิจารณาสรรหาจากผูที่มีความอิสระ  มีความยุติธรรม  และเห็นเปนการ
สมควรจะพิจารณาใหคําแนะนําหรือแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนบุคคลที่มีสัญชาติ อ่ืน
นอกเหนือจากสัญชาติของคูพิพาท” 
 การแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้  ทั้งขอบังคับและกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  
ลวนใหสิทธิแกคูพิพาทที่จะแตงตั้งคูพิพาทไดเอง  ทั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเพียงคนเดียวหรือ
คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท   ซ่ึงอาจสรรหาและแตงตั้งไดโดยวิธี ad hoc  หรือในกรณีที่ไม
สามารถสรรหาไดเองกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ก็เปดชองทางใหคูพิพาทรองขอตอ
สถาบันที่ดํ า เนินการไกล เกลี่ยขอพิพาทใหสรรหาและแตงตั้ ง ผูไกล เกลี่ยขอพิพาทหรือ
คณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทใหแกคูพิพาทได  โดยในการสรรหานั้นสถาบันตองสรรหาบุคคล
ที่มีความยุติธรรม มีความเปนกลาง  และอาจสรรหาจากบุคคลที่มีสัญชาติแตกตางจากคูพิพาทไดซ่ึง
แตกตางจาก  Law for Conciliation of Civil Affairs  ของประเทศญี่ปุนที่กําหนดใหศาลเปนผู
กําหนดผูไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือคณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทเองโดยอํานาจของศาล  และหาก
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ศาลเห็นเปนการสมควรก็อาจเปนผูไกลเกลี่ยในคดีนั้นเอง  ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอเอกสิทธิ์ของ
พยานหลักฐานในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได 

3.2.5  หนาท่ีของผู ไกลเกล่ียขอพิพาทและการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ขอบังคับ UNCITRAL  ค.ศ. 1980 ไดกําหนดหนาที่ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและการ
ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทไวในมาตรา 7  และมาตรา 11  ดังนี้ 
  “มาตรา  7  หนาที่ของผูไกลเกลี่ย  
  (1)   ผูไกลเกล่ียพึงชวยเหลือคูพิพาทดวยความอิสระและยุติธรรมในการ
ระงับขอพิพาทลงดวยมิตรภาพ 
  (2)   ผูไกลเกล่ียพึงแนะนําวัตถุประสงคหลัก  ความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม ใหขอพิจารณาตางๆ  รวมทั้งสิทธิและหนาที่ของคูพิพาท  ประเพณีเกี่ยวกับการคา และ
พฤติการณแวดลอมขอพิพาท  รวมตลอดถึงวิธีปฏิบัติเดิมทางการคา 
  (3)  ผูไกลเกลี่ยจะดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยตามสมควรโดยคํานึงถึง
พฤติการณและจากคําแถลงดวยวาจาของคูพิพาท  เพื่อใหยุติขอพิพาทไดอยางรวดเร็ว 
  (4) ผูไกลเกลี่ยอาจจัดทําขอเสนอแนะในการระงับขอพิพาทได  
ขอเสนอแนะดังกลาวไมจําตองทําเปนตัวอักษร และไมจําตองมีเหตุผลประกอบ 
  มาตรา  11  คูพิพาทพึงสุจริตเปนอยางยิ่งในการใหความรวมมือกับผูไกล
เกลี่ยขอพิพาท  และเขียนขอเรียกรองเปนหนังสือ  กําหนดพยานหลักฐานและวันนัดไกลเกล่ียขอ
พิพาท” 
 แตในกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 2002 ไมไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางจริยธรรมแกผูไกลเกล่ียขอพิพาทและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาทไวโดยชัดแจง  เหมือน
ในขอบังคับ UNCITRAL  ค.ศ. 1980 แตไดวางหลักกวางๆ ใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทปฏิบัติหนาที่
ดวยความยุติธรรม  ความเปนกลาง   ซ่ึงในมาตรา 6 (3)  กลาววาผูไกลเกล่ียขอพิพาทและคณะผูไกล
เกล่ียขอพิพาทจะตองดํารงไวซ่ึงการปฏิบัติอยางเปนธรรมตอคูกรณีซ่ึงการกําหนด  เชนนี้ถือวาเปน
การปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ํา  ดังนั้นคูกรณีไมสามารถกําหนดใหแตกตางไปจากนี้  โดยปกติ
ทั่วไปในหลายประเทศที่นิยมการใชกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท  คูกรณีจะตกลงกําหนด
มาตรฐานหลักปฏิบัติของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยอาศัยประมวลจริยธรรม ( Code of Conducts ) 
ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทระบุไวในสัญญา  
 สําหรับเหตุผลที่ควรกําหนดหนาที่ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเนื่องจากมีขอดีหลาย
ประการตอคูพิพาทและตอรัฐดังนี้ 
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 ประการแรก  เปนการสรางความชัดเจน  โดยทําใหทราบวามีการกระทําใดบางที่ผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทสามารถกระทําได  และการกระทําใดบางที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาททําไมได 
 ประการที่สอง  ทําใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทใชความสามารถของตนดวยความระมัดระวัง
และรับผิดชอบตอระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทมากขึ้น  สงผลใหการระงับขอพิพาทโดยวิธีนี้มี
ประสิทธิภาพ  ทําใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเลือกใชกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทใน
การระงับขอพิพาท 
 ประการที่สาม  เปนการสรางความเชื่อถือในกระบวนการระงับขอพิพาทโดยการไกล
เกลี่ยขอพิพาท  เปนการดํารงไวซ่ึงมาตรฐานที่ดีของการไกลเกลี่ยขอพิพาท( สุธาสินี  สุภา, 2545 : 
143)    
 ผูไกลเกล่ียขอพิพาทตองปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยอาศัย
หลักความเปนกลาง  ความเปนธรรม  ความเปนอิสระ  อยางขอจํากัดของอนุญาโตตุลาการและศาล
ในการดําเนินกระบวนการพิจารณา  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองมีความซื่อสัตยอันอยูบนพื้นฐานของ
ความไววางใจและการรักษาเปนความลับ  ทําใหมีการพิจารณาปรับใชความคุมกันของศาลบางสวน
แกผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 จากเหตุผลขางตนเพื่อเปนการสงเสริมใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถปฏิบัติหนาที่ได
สมบูรณยิ่งขึ้น  และรับรองความยุติธรรม  ตลอดระยะเวลาในการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท  จึง
ไมควรใหใหมีปจจัยภายนอกกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่  เพื่อใหเกิดการระงับขอพิพาทของคูพพิาท
รวมกันบนหลักของความเปนธรรม  รอบคอบ  และอํานวยความยุติธรรมแกสังคม  ปจจัยภายนอก
หมายถึง  การที่จะตองกังวลวาการกระทําของตนอาจถูกคูกรณีที่มีขอพิพาทฝายที่ไมพอใจมา
ฟองรองเปนคดี  เพื่อบังคับใหชดใชความเสียหาย  ดังนั้นจึงควรพิจารณาความเหมาะสมในการ
กําหนดหลักเกณฑเรื่องความคุมกันหรือการยกเวนความรับผิดนี้ควรไดกลาวถึงหรือบัญญัติไวใน
กฎหมายตนแบบของ  UNCITRAL  เพื่อใหประเทศตางๆ นําไปเปนแนวทางบัญญัติไวในกฎหมาย
ระเบียบ  ขอบังคับสถาบันไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือระงับขอพิพาททางอื่นนอกศาลตางๆ 
  ใน UMA  ของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหผูไกลเกล่ียจะตองเปนคนยุติธรรมตาม
มาตรา 9 (7)   จากการศึกษาในประเทศกฎหมายคอมมอนลอว  ซ่ึงมีคําพิพากษาเปนบรรทัดฐานและ
กฎหมายความคุมกันแกผูไกลเกล่ียขอพิพาท  ขอพิจารณาสําคัญในการบัญญัติความคุมกันของผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  คือ  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทวามีลักษณะการกระทํากึ่งตุลาการ  ( Quasi-judicial )
หรือ  อยางตุลาการ ( Judicial Act Function)  หรือไม  ซ่ึงโดยปกติมีการยอมรับผูไกลเกล่ียขอพิพาท
ที่รับหนาที่โดยผลของการบังคับใหไกลเกล่ียขอพิพาทโดยขอบังคับศาลหรือกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความ  กระทําหนาที่ในลักษณะกึ่งตุลาการหรืออยางตุลาการ  ถือวาผูไกลเกลี่ยขอพิพาทชวยอํานวย
ความยุติธรรมแกสังคมแทนศาล( สุธาสินี  สุภา, 2545 : 145)       

3.2.6  การติดตอระหวางผูไกลเกล่ียขอพิพาทและคูพิพาท 
 ขอบังคับ UNCITRAL  ค.ศ. 1980     
 “มาตรา  9  การติดตอระหวางผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและคูพิพาท 
  (1)   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจเชิญคูพิพาทมาพบหรืออาจติดตอดวยวาจา
หรือหนังสือ  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทอาจพบหรือติดตอคูพิพาทพรอมกันทุกฝาย  หรือแยกพบคูพิพาท
ทีละฝาย”    
  ซ่ึงขอความเชนวานี้เปนไปในทิศทางเดียวกันกับกฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 
2002   ที่กําหนดไวให  “ผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะพบหรือติดตอกับคูพิพาททั้งสองฝาย  หรือทีละฝาย
ก็ได” ตามมาตรา  7    ซ่ึงการพบคูพิพาททีละฝายถือเปนการประชุมฝายเดียว ( Caucus Session )  
นั้น  เปนการประชุมที่คูพิพาทฝายหนึ่งอยูกับผูไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยลําพังไมมีคูพิพาทฝายตรงขาม
รวมประชุมอยูดวย  ไดเลาขอเท็จจริงบางอยางซึ่งประสงคใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาททราบแตไม
ตองการใหคูพิพาทฝายตรงขามทราบดวยเหตุผลบางประการ  โดยปกติไมหามที่ผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทจะนําไปเปดเผยตอคูกรณีอีกฝายหนึ่ง  เวนแตคูกรณีฝายนั้นประสงคจะใหเก็บรักษาเปน
ความลับโดยไมบอกใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบ  มีผลใหผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะตองรับประกันวา
ขอเท็จจริงที่ตนไดรับมาจะถือวาเปนความลับ  กรณีเชนนี้การเปดเผยความลับโดยไมทันยั้งคิด
หรือไมตั้งใจในขณะที่มีการประชุมรวมกัน ( Joint Session )  อาจทําใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตอง
สูญเสียความเชื่อถือที่คูพิพาทมีตอตน  และอาจทําใหการไกลเกล่ียขอพิพาทสิ้นสุดลง  ( สุธาสินี  
สุภา, 2545 : 138-139)    

3.2.7  การเปดเผยขอมูล 
 ขอบังคับ UNCITRAL  ค.ศ. 1980    ในมาตรา  10   กําหนดให “เมื่อผูไกลเกล่ียขอ
พิพาทไดรับขอเท็จจริงของขอพิพาทจากคูพิพาทแลว  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจเปดเผยขอเท็จจริง
นั้นแกคูพิพาทอีกฝาย  เพื่อใหโอกาสที่จะแสดงเหตุผลโดยผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะตองพิจารณาตาม
ควร  แตเมื่อคูพิพาทใหขอมูลที่เปนขอมูลเฉพาะแกผูไกลเกล่ียขอพิพาท        ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
ตองรักษาเปนความลับตองไมเปดเผยขอมูลนั้นแกคูพิพาทฝายอื่น”   ซ่ึงความในมาตรานี้บัญญัติไว
เชนเดียวกันกับความในมาตรา  8   ของกฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 2002   ทั้งนี้เพื่อใหผูไกล
เกล่ียขอพิพาทสามารถลวงรูขอเท็จจริงอันเปนประเด็นสําคัญในการระงับขอพิพาทลงดวยความพึง
พอใจของคูพิพาททั้งสองฝาย  จากนั้นจึงใชวิจารณญาณของตัวผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเองพิจารณาวา
ขอเท็จจริงที่คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดไดมอบใหไวแกตนนั้นเปนขอเท็จจริงอันเปนความลับเพียงใด  
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ควรที่จะใหคูพิพาทอีกฝายไดลวงรูหรือไม  ซ่ึงในทางปฏิบัติจะตองพิจารณาประกอบกับขอมูลท่ีพึง
ตองรักษาเปนความลับซึ่งจะกลาวโดยละเอียดในขอ  3.2.8    
 การเปดเผยขอมูลอีกลักษณะหนึ่งคือการเปดเผยถึงขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับตัวของผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทเอง  ดังที่กําหนดไวใน  มาตรา  5 (5) ของกฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 2002   
ที่กําหนดวา “เมื่อไดแตงตั้งบุคคลใดซึ่งอาจเปนชายหรือหญิง ใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทตองเปดเผยขอเท็จจริงซึ่งอาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม  และ
ความเปนอิสระ  และนับแตเวลาที่ไดรับการแตงตั้ง ตลอดจนระยะเวลาที่ดําเนินการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเชนวานั้นตอคูพิพาท  โดยไมชักชา    เวนแตจะได
แจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว”   ซ่ึงสอดคลองกับ  UMA  ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กําหนดไวใน 
“มาตรา  9  (3)  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะตองเปดเผยถึงคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาทตอการไกล
เกลี่ยที่เปนขอพิพาทนั้นเมื่อคูพิพาทรองขอ”  ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงความบริสุทธิ์ของผูไกลเกล่ียขอ
พิพาท   โดยหากคูพิพาทไดทราบขอเท็จจริงอันควรสงสัยถึงความความบริสุทธิ์ยุติธรรม  และความ
เปนอิสระ  ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตั้งแตเวลาที่ไดรับการแตงตั้งยอมทําใหคูพิพาทสามารถ
ตัดสินใจไดในทันใดนั้นวาจะดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยตอไปหรือจะแตงตั้งผูไกลเกล่ียขอพพิาท
คนใหมไดทันทวงที 

3.2.8  การรักษาความลับ 
 มาตรา  14 แหง ขอบังคับ UNCITRAL  ค.ศ. 1980    กําหนด  “ใหผูไกลเกล่ียขอพิพาท
และคูพิพาทจําตองรักษาขอมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยไวเปนความลับ เวนแต
จําเปนตองเปดเผยโดยเจตนาจะนําไปใช  และใหมีสภาพบังคับ”  กําหนดไวในทํานองเดียวกันกับ 
มาตรา 9  แหงกฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 2002  กําหนดวา “เวนแตความตกลงของคูพิพาท  
ขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยตองเก็บรักษาเปนความลับนอกจากจะเปดเผยภายใตกฎหมาย
บังคับ     หรือภายใตอํานาจบังคับของสัญญาประนีประนอมยอมความ”  ซ่ึงกฎหมายแมแบบ 
UNCITRAL ค.ศ. 2002  นั้นมิไดกําหนดเฉพาะผูไกลเกลี่ยขอพิพาท และคูพิพาทเพียงเทานั้น  แตยัง
รวมไปถึงบุคคลที่สาม  และผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวย   ในการจัดทํา
กฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL ค.ศ.2002 เร่ืองการรักษาความลับในกระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาทถือเปนประเด็นหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมการใชวิธีไกลเกล่ียขอพิพาท   ตาม
มาตรา 9  ถือวาเปนหัวใจที่จะทําใหกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถดําเนินตอไปจนคูพิพาท
ตกลงระงับขอพิพาทรวมกันได  การกําหนดใหผูไกลเกล่ียขอพิพาทมีหนาที่รักษาความลับจะชวย
ใหคูพิพาทมีความมั่นใจวาขอมูลที่ตนใหแกผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะไมถูกเปดเผยตอคูพิพาทฝายตรง
ขามหรือตอบุคคลภายนอกโดยเฉพาะในกรณีการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมประสบผลสําเร็จคูพิพาท
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อาจดําเนินกระบวนการอื่นภายหลัง   ทําใหคูพิพาทเต็มใจมากขึ้นที่จะเปดเผยขอมูลตางๆใหผูไกล
เกลี่ยทราบ  ซ่ึงจะทําใหผูไกลเกลี่ยเขาใจปญหาดียิ่งขึ้น  อันจะนําไปสูการเสนอแนะวิธีการแกไข
ปญหาไดตรงกับสาเหตุที่แทจริงสงผลใหการไกลเกลี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปดวย   
หนาที่ในการรักษาความลับนี้กฎหมายแมแบบใหการเคารพตออํานาจตัดสินใจของคูพิพาทที่จะ
กําหนดหนาที่ในการรักษาความลับหรือไม  ซ่ึงโดยทั่วไปจะกําหนดไวในสัญญา 
 ในตางประเทศ  หนาที่ในการรักษาความลับปรากฏอยูในประมวลจริยธรรมของ
สมาคมผูประกอบวิชาชีพในการระงับขอพิพาท  ซ่ึงวางหลักมาตรฐานปฏิบัติและจริยธรรมของผู
ประกอบวิชาชีพไกลเกลี่ยขอพิพาท  ไดกําหนดใหเฉพาะผูไกลเกล่ียขอพิพาทเทานั้นมีหนาที่ในการ
รักษาความลับ   ตอมาในกฎหมาย UMA  กําหนดใหหนาที่ในการรักษาความลับใหรวมถึงผูมีขอ
พิพาทดวย ในมาตรา 8 มีสาระสําคัญวา  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและผูมีขอพิพาทไมตองเปดเผยการ
ส่ือสารที่ไดทําขึ้นในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท    และในกระบวนการอื่นที่เกี่ยวของกับการ
สืบพยาน  เวนแตไดรับความยินยอมจากคูกรณีพิพาททั้งหมดใหเปดเผยได  หรือถูกจํากัดโดย
ขอตกลงของคูกรณีพิพาทในการเปดเผยความลับ  หรือภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย หรือคําสั่ง
ศาล  แตผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจเปดเผยถึง ขอมูลการไกลเกลี่ยไดยอมรับถึงการสละเอกสิทธิ์
คุมครองความลับหรือขอมูลการไกลเกลี่ยเปนหลักฐานการกลาวราย การเพิกเฉย การละทิ้ง หรือ
การแสวงประโยชนของบุคคลคนหนึ่งตอตัวแทนสาธารณะที่รับผิดชอบคุมครองบุคคลทั้งหลาย 
   การรักษาความลับเปนหลักสําคัญของกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ทําให การระงบั
ขอพิพาทบรรลุผลไดเร็วขึ้น  และการเก็บรักษาความลับจะชวยใหคูกรณีพิพาท ใหขอเท็จจริงอยาง
เปดเผยและยอมรับผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ทําใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถคนหาเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาไดรวดเร็วข้ึนและอยางเต็มที่     สามารถรักษาความลับของคูพิพาทไดดีกวาการระงับขอ
พิพาททางอื่น  อันเปนเหตุผลสําคัญที่คูกรณีพิพาทเลือกระงับขอพิพาทโดยการการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท  

3.2.9   การรับฟงพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาอื่น 
 คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ  ไดวางกฎเกณฑนี้
ไวในขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980  ใน “มาตรา 20  การรับฟงพยานหลักฐานในกระบวน
พิจารณาอื่น โดยคูพิพาทไมสามารถนําขอเท็จจริงดังตอไปนี้เขาเปนพยานหลักฐานในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับขอพิพาทที่เรียกรอง 

(a) ทรรศนคติ  หรือขอคิดเห็นของคูพิพาทฝายอื่นที่จะระงับขอพิพาท
ในทางที่เปนไปได 

(b) คํารับของคูพิพาทฝายอ่ืนในกระบวนการไกลเกลี่ย 
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(c) ขอเสนอของผูไกลเกลี่ย 
(d) ขอเท็จจริงที่คูพิพาทฝายอ่ืนไดยอมรับขอเสนอของผูไกลเกลี่ย” 

  โดยกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ค.ศ. 2002  ไดกําหนดลักษณะ และ
ประเภทของขอมูลที่หามเปดเผยไวกวางขึ้นดังที่บัญญัติไวใน   “มาตรา  10  การรับฟง
พยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาอื่น 

(1)    คูพิพาทในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  และบุคคลที่สาม      
          รวมถึงผูมีสวนเกีย่วของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท ตองไมอยูในกระบวนการ   

                        อนุญาโตตุลาการ    กระบวนการทางศาลยุติธรรม    หรือกระบวนการอื่นที่คลายคลึง     
                        กัน  ทั้งจะตองไมเปนพยาน  หรือใหการเปนพยาน    หรือไมอางหรือนําเอกสารหรอื 
                       ขอมูลตอไปนี้เปนพยานในกระบวนพิจารณาอื่นๆเชนวานั้น 

 ( a )   คําเชิญโดยคูพิพาททีเ่กีย่วของในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท    หรือ  
                            ขอเท็จจริงที่คูพิพาทประสงคจะมีสวนรวมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท                   

 ( b )   ทรรศนคติหรือขอคิดเห็นของคูพิพาทที่จะระงับขอพิพาทในทางที่เปนไปได 
 ( c )   คําแถลง  หรือคํารับ  ของคูพิพาทในระหวางดําเนนิการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 ( d )   ขอเสนอของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 ( e )   ขอเท็จจริงที่คูพิพาทแสดงใหเห็นถึงการยอมรับขอเสนอของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท                            
 ( f )   พยานเอกสารเฉพาะที่เจตนาจะใชในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
( 2 )     ใน (1)  หมายรวมโดยไมคํานึงถึงรูปแบบของขอมูล  หรือพยานหลักฐานในขอนั้น 
( 3 )     การเปดเผยขอมูลตาม ( 1 )   ไมอยูในบังคับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ศาล   
            หรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจ     และหากขอมูลไดถูกเสนอเปนพยานหลักฐานอัน 

       เปนการกระทําที่ตองหามตาม  ( 1 )    พยานหลักฐานนั้นเปนอนัรับฟงไมได   แต     
                         ขอมูลอาจถูกเปดเผยหรือนาํไปเปนพยานหลักฐานในอํานาจบังคับของกฎหมาย      
                         หรือ  ภายใตบังคับของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
             ( 4 )     บทบัญญัติใน  ( 1 ), ( 2 ), ( 3 )   ไมใชบังคับกับการอนญุาโตตุลาการ     ศาล    และ 
                         กระบวนการอื่นที่คลายคลึงกัน 
             ( 5 )     ส่ิงที่กําหนดใน  ( 1 )  นี้    พยานหลักฐานอันรับฟงไดที่มาจากการอนุญาโตตุลาการ    
                         ศาล    หรือ    กระบวนการอื่นที่คลายคลึงกันนั้นใหรับฟงได     เสมือนไดใชในการ 

         ไกลเกลีย่ขอพิพาท” 
 บทบัญญัติมาตรานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนทนาระหวางกระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาทที่ตรงไปตรงมาและมีการเปดเผยอยางแทจริง  ดังนั้นจึงตองหาวิธีปองกันมิใหขอมูลในการ
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ไกลเกล่ียขอพิพาทถูกนําไปใชใหเกิดความเสียหายหรือคุกคามแกคูพิพาทในการพิจารณาของศาล
หรืออนุญาโตตุลาการ  โดยถือวาขอมูลนั้นไมสามารถรับฟงเปนพยานได   ซ่ึงสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการรักษาความลับในขอ 3.2.8   ที่มุงคุมครองขอเท็จจริงอันเปนความลับที่ได
แสดงไวในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท     โดยปกติกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูเขารวม
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมวาจะเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาท  คูกรณีจะตองแสดงขอเสนอแนะและ
ความเห็นที่จะนําไปสูการระงับขอพิพาท  การแสดงการยอมรับหรือการชี้ใหเห็นความตองการของ
คูกรณี  ซ่ึงถาใชความพยายามในการไกลเกล่ียขอพิพาทแลวไมประสบผลสําเร็จ  และคูกรณีเร่ิมตน
ใชการระงับขอพิพาททางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ  ความเห็น  คําแนะนํา  คํารับหรือขอเท็จจริงที่
ระบุความตองการในการระงับขอพิพาทอาจถูกนําไปใชในกระบวนการพิจารณานั้น  ซึ่งเปนไปได
วาขอเท็จจริงดังกลาวจะทําใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือสูญเสียความนาเชื่อถือ  
เมื่อเปนเชนนั้นทําใหคูกรณีไมกลาเปดเผยขอเท็จจริงทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมประสบ
ผลสําเร็จ (สุธาสินี  สุภา, 2545 : 141)อยางไรก็ตามหนาที่ในการรักษาความลับไมไดเปนหนาที่โดย
เด็ดขาด  แตยังขึ้นอยูกับขอจํากัดหรือขอยกเวนบางอยางดวยขอยกเวนประการแรก  คือความ
ยินยอมของคูกรณี  ขอยกเวนประการที่สอง  คือคําส่ังบังคับทางกฎหมาย  ที่อนุญาตใหเปดเผย
ความลับจากกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทถาจําเปนตองรักษาผลประโยชนมหาชน  ขอยกเวน
ประการที่สาม  คือการเปดเผยโดยคําสั่งศาลเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินคดี  ขอยกเวนประการที่
ส่ี  คือความจําเปนที่จะตองทราบหรือเปดเผยรายละเอียดในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให
คูกรณีสามารถบังคับไดตามสัญญาที่เปนผลมาจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทในขอขัดแยงนั้น(เลมเดิม 
หนา 31-33)  
 กฎหมาย  UMA ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกํ าหนดในเรื่องของการรับฟง
พยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาอื่นเชนกันในมาตรา  4    “เอกสิทธิ์คุมครองตอการเปดเผย
ขอมูล  และไมสามารถนําไปเปดเผยตามกระบวนการนําสืบคดีในการพิจารณาของศาล  ซ่ึงขอมูล
ดังกลาว   และคูพิพาทอาจจะปฏิเสธตอการเปดเผยขอมูลและอาจจะปองกันบุคคลภายนอกจากการ
เปดเผยของผูไกลเกลี่ยได    คูพิพาทสามารถแสดงเจตนาในการสละเอกสิทธคุมครองไดตามมาตรา  
5  โดยบันทึกลายลักษณอักษรหรือบอกปากเปลาในระหวางกระบวนการการพิจารณาไดถาการสละ
สิทธิ์แสดงออกโดยคูความทั้งหมดในการไกลเกลี่ยขอพิพาท     
   เมื่อไดศึกษาแลวเห็นวาขอเท็จจริงอันเปนความลับในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ควรไดรับการคุมครองเปนเอกสิทธิ์เฉพาะใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทเทานั้น  บุคคลใดๆจะแสวง
ประโยชนจากพยานหลักฐานในการไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้ไปใชนําสืบในการกระบวนการอื่นมิได    
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3.2.10  หนาท่ีของผูไกลเกล่ียขอพิพาทในกระบวนการอื่น 
 การหามผูไกลเกลี่ยขอพิพาทรับหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการ  ปรากฏตามมาตรา  19 
แหงขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980   ความวา “คูพิพาทและผูไกลเกล่ียขอพิพาทรับรองวาผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทจะไมทําหนาที่อนุญาโตตุลาการ  หรือตัวแทน      หรือที่ปรึกษาของคูพิพาทใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ      หรือศาล     อันเกี่ยวดวยขอพิพาทในกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทนี้      คูพิพาทรับรองวาจะไมเสนอผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนพยานบุคคลในกระบวนการใด
ทั้งส้ิน” 
 ในกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ค.ศ. 2002  มาตรา  12  ไดบัญญัติดังนี้  “เวนแต
ความตกลงของคูพิพาท  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทไมพึงเปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทเดียวกันหรือ
ขอพิพาทอื่นที่เกิดขึ้นจากสัญญาเดี่ยวกันหรือจากนิติสัมพันธเดียวกันหรือจากนิติกรรมหรือนิติ
สัมพันธอ่ืน”  
  เห็นไดวาในขอบังคับ UNCITRAL  ค.ศ. 1980     ไดกําหนดไวกวางกวาความใน
มาตรา  12  แหงกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ค.ศ. 2002  โดยกลาวครอบคลุมไปถึงการหามมิ
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท มิใหเปนตัวแทน หรือทนายความ หรือที่ปรึกษา หรือแมแตเปนพยานบุคคล
เพื่อใหการในกระบวนการใดๆทั้งส้ิน  อันเปนกําหนดจริยธรรมใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทพึงตอง
รักษาหนาที่ของตนเปนอยางดี  ซ่ึงสอดคลองกับขอบังคับกระทรวงยุติธรรมวาดวยจริยธรรมของ
อนุญาโตตุลาการ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม  ในหมวด  6  จริยธรรมในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณา   ขอ 36   ซ่ึงกําหนดใหอนุญาโตตุลาการอาจเสนอแนะใหคูความหาทาง
เจรจากันเพื่อระงับคดีในระหวางการพิจารณาก็ได  แตอนุญาโตตุลาการไมควรเสนอตัวหรือเขาไปมี
สวนรวมในการเจรจาเพื่อระงับขอพิพาทดังกลาว   เวนจะไดรับการรองขอจากคูพิพาททุกฝาย 
 หากไมมีกฎเกณฑในการจํากัดหนาที่ของผูไกลเกล่ียขอพิพาทในกระบวนการอื่นอาจ
ทําใหคูพิพาทไมแนใจที่จะใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท  เนื่องจากเกรงวาถาการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ไมประสบผลสําเร็จ  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทอาจไดรับการแตงตั้งเปนอนุญาโตตุลาการหรือศาลใน
ภายหลังกอใหเกิดอคติ  เนื่องจากรับรูขอมูลจากการไกลเกลี่ยขอพิพาท    ทําใหขาดความเปนกลาง
หรือเขาขางฝายใดฝายหนึ่งได  และจุดประสงคของมาตรานี้คือ  การเนนการรักษาความลับในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งถือวาเปนหนาที่สําคัญของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  
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3.2.11   การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980  ใน มาตรา  15ไดกําหนดจุดสิ้นสุดของกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไว  ดังนี้   
  (a)  โดยการลงลายมือช่ือของคูพิพาทในสัญญาประนีประนอม     ใหนับแต
วันทําสัญญาประนีประนอม  หรือ  
  (b)   โดยการประกาศเปนหนังสือของผูไกลเกล่ียหลังจากไดใหคําปรึกษา
แกคูพิพาท  และสามารถยุติขอพิพาทลงในเวลาที่กําหนด  ใหนับแตวันที่ประกาศ   หรือ 
  (c)   โดยการประกาศเปนหนังสือของคูพิพาทตอผูไกลเกลี่ยวากระบวนการ
ไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ   การไกลเกลี่ยยุติลงในวันที่ประกาศ   หรือ 
  (d)   โดยการประกาศเปนหนังสือตอคูพิพาทอีกฝาย  และผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาท แจงวากระบวนการไกลเกลี่ยสําเร็จลงแลว   การไกลเกลี่ยยุติลงในวันที่ประกาศ 
 ในการยกรางกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ค.ศ. 2002  ไดมีขอสังเกตหลาย
ประการในขอ  (b) (c) และ (d)  ดังนี้ 
 ประการแรก      ในการประกาศการสิ้นสุดของกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น
เพื่อที่จะสนับสนุนการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงในยุคโลกาภิวัฒนนี้การสื่อสารเปนสิ่งสําคัญจึง
ควรที่จะประกาศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงมีขอเสนอแนะวาควรใหประกาศโดยการสื่อสารวิธีใดๆ    
ที่ประชุมยุติโดยมีมติ ใหคงขอความเดิมไว แตใหเพิ่มเติมขอความเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกสลงใน
คูมือการรางกฎหมาย(A/CN.9/506 para 88) 
 ประการที่สอง     กรณีที่มีผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมากกวา หนึ่งคน หรือเปนคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น เปนการจําเปนหรือไมที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาททุกคนจะตองเห็นพองตองกันจึง
จะมีประกาศการสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได (A/CN.9/506 para 89)  
 ประการที่สาม       ตามขอ (d)  ที่ประกาศการสิ้นสุดกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท
โดยคูพิพาทฝายอื่นกับผูไกลเกล่ียขอพิพาทโดยมิไดรับความเห็นชอบหรือการรับรูจากคูพิพาทอีก
ฝายหนึ่ง  อาจเปนการเอื้อชองทางใหคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดใชประโยชนจากการประกาศสิ้นสุด
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในทางมิชอบ  โดยอาจทําใหประกาศฯมีผลในวันแรกๆ ซ่ึง ผลที่
ตามมาคือคูพิพาทอาจเปดเผยขอมูลใดๆไดภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดย
ไมอยูภายใตบังคับของมาตราใดๆทั้งส้ิน(A/CN.9/506 para 90) 
 เมื่อศึกษาแลวเห็นวา กฎหมายทั้งสองฉบับไดกลาวถึงการสิ้นสุดกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทเพียงมิติเดียว  คือในมิติที่สามารถระงับขอพิพาทลงไดตามที่คูพิพาทและผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทมุงประสงคไว   แตมิไดกลาวในมิติที่ขอพิพาทนั้นไมสามารถยุติลงไดดวยการไกลเกล่ียขอ
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พิพาท  ซ่ึงผลภายหลังจากที่ไมสามารถระงับขอพิพาทลงไดยอมไมมีสัญญาประนีประนอมที่จะใช
บังคับตอคูพิพาท  คูพิพาทจึงมีหนาที่ตองดําเนินคดีในขอพิพาทที่ไกลเกล่ียไมสําเร็จนั้นโดยเสนอ
ตออนุญาโตตุลาการ หรือศาลเพื่อระงับขอพิพาทตอไป 
 ในประเทศญี่ปุน กฎหมาย    Law for Conciliation of Civil Affairs  ไดกําหนดการ
ส้ินสุดของกระบวนการไกลเกลี่ยไวใน   มาตรา 13 และมาตรา  14  โดยบัญญัติใหคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทพิจารณาความเหมาะสมของขอพิพาทที่จะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
โดยพิเคราะหจากลักษณะของคดี  เมื่อมีความเห็นวาคดีไมมีความเหมาะสมหรือมีความเห็นวา
คูความรองขอใหมีการไกลเกล่ียอยางไมมีเหตุผล  คณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทอาจจะสิ้นสุด
คดีโดยปราศจากการเขารวมในการไกลเกล่ียขอพิพาทได   และในกรณีที่ไมมีความเปนไปไดของ
การตกลงกันระหวางคูความทั้งสองฝายหรือขอตกลงที่สรุปกันไวเห็นวาไมเหมาะสมคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจจะสิ้นสุดคดีโดยพิจารณาวาไมควร กําหนดใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทขึ้น 
  ในการกําหนดแนวทางการยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศ
ไทยจึงควรพิจารณาทั้งสองมิติของการสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ย ทั้งในมิติที่สามารถระงับขอ
พิพาทลงโดยการทําสัญญาประนีประนอมยอมความและอีกมิติหนึ่งคือ ใหอํานาจแกผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทที่จะใชดุลยพินิจที่จะมีคําสั่งใหส้ินสุดกระบวนการไกลเกล่ียไดในกรณีที่คูพิพาทไมสามารถ
ตกลงกันไดอยางแนแท  แมจะไดใชความพยายามเพียงใดก็ตาม  โดยทั้งนี้ตองคํานึงถึงประโยชน
ของคูพิพาทเปนประการสําคัญ 

3.2.12  การนําคดีสูอนุญาโตตุลาการหรือศาล 
 ขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980   มาตรา  16 “คูพิพาทที่ยังไมไดเร่ิมหรืออยูใน
ระหวางการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท กรณีมีการดําเนินคดีในการอนุญาโตตุลาการ    
หรือในการดําเนินคดีของศาลอันเกี่ยวดวยขอพิพาทในการไกลเกลี่ยขอพิพาท เวนแตคูกรณีไดเร่ิม
ดําเนินการอนุญาโตตุลาการ  หรือดําเนินคดีของศาลไวแลว    กระบวนการทั้งหลายลวนจําเปนเพื่อ
คุมครองสิทธิ”  ซ่ึงบัญญัติในทํานองเดียวกันกับ กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ค.ศ. 2002    
ในมาตรา  13  “เมื่อคูพิพาทตกลงตามที่ไกลเกลี่ยและยังมิไดเร่ิมการรับรองในระหวางชวงเวลานั้น
หรือพฤติการณนั้น   ปรากฏวามีการอนุญาโตตุลาการหรือศาล  เกี่ยวของกับขอพิพาทที่มีอยูหรือขอ
พิพาทที่จะมีขึ้นในอนาคตและการรับรองนั้นจะไดรับความยินยอมนอกจากขอบเขตความจําเปน
ของคูพิพาท  ความเห็น  การคุมครองสิทธิ  การเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือศาล  ไม
จําตองพิจารณาตามขอตกลงของการไกลเกลี่ย”   
 การที่กฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL  กําหนดไวเชนนี้เนื่องจากในรางเดิมกําหนด
หามมิใหมีการดําเนินกระบวนการใดๆไมวาจะเปนการอนุญาโตตุลาการหรือศาล ในระหวางที่การ
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ไกลเกลี่ยขอพิพาทกําลังดําเนินการอยู   แตมีขอคัดคานวาเปนการจํากัดสิทธิ และอํานาจการบังคับ
กวางมากเกินกวาจะระบุลงไปใหเปนที่ยอมรับในกฎหมายภายในประเทศวาดวยเรื่องความสัมพันธ
ระหวางการอนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีของศาล   ดังนั้นจึงกําหนดใหการดําเนิน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  หรือศาลมีเอกสิทธิ์คงเดิมที่จะพิจารณาพิพากษาหรือช้ีขาดไปในทาง
ที่ฟงเปนยุติจากพยานหลักฐานในการอนุญาโตตุลาการหรือศาลนั้น  โดยไมตองพิจารณาวาผลของ
การไกลเกล่ียเปนอยางไร  ทั้งนี้ตองเปนกรณีที่คูพิพาทยังมิไดมีการรับรองหรือลงนามในสัญญา
ประนีประนอมยอมความ 

3.2.13  ความตกลงระงับขอพิพาท  และการบังคับตามสัญญาประนีประนอม 
   ขอบังคับ UNCITRAL ค.ศ. 1980  กําหนดในเกี่ยวกับความตกลงระงับขอพิพาทไวใน
มาตรา  13  ดังนี้     
   (1)   เมื่อปรากฎตอผูไกลเกล่ียวามีขอตกลงเบื้องตนที่คูพิพาทสามารถ
ยอมรับไดใหผูไกลเกลี่ยกําหนดขอสัญญาในสัญญาประนีประนอม   และเสนอตอคูพิพาทเพื่อให
คูพิพาทปฏิบัติตาม  หากคูพิพาทปฏิบัติตามขอสัญญานั้นแลว  ใหผูไกลเกลี่ยกําหนดขอสัญญาใน
สัญญาประนีประนอมอีกครั้งตามที่ผูไกลเกลี่ยแลเห็นจากการปฏิบัติของคูพิพาท 
  (2)   หากคูพิพาทบรรลุขอตกลงในการระงับขอพิพาทใหยุติการพิพาทและ
ลงลายมือช่ือไวในสัญญาประนีประนอม7  กรณีเปนความประสงคของคูพิพาท  ใหผูไกลเกล่ียยุติ     
หรือแนะนําใหยุติการไกลเกลี่ย 
  (3)   คูพิพาทที่ลงลายมือช่ือในสัญญาประนีประนอมนั้น ยอมเปนอันระงับ
ขอพิพาทและจําตองผูกพันตามสัญญา” 
 นอกจากนี้ยังไดมีแบบอยางขอตกลงในการทําสัญญาประนีประนอมไวดังนี้     “ใน
กรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญานี้  หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ คูพิพาทประสงคจะใหมีการระงับ
ขอพิพาทโดยการตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาทประนอมขอพิพาท   ตามขอบังคับการไกลเกล่ียขอพิพาท
ของ UNCITRAL  ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น” 
 กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 2002 กําหนดถึงการบังคับตามความตกลง  ไว
ในมาตรา  14     ความวา  “หากคูพิพาทตกลงทําสัญญาประนีประนอมเพื่อระงับขอพิพาท สัญญา
ประนีประนอมยอมความนี้มีผลผูกพันและใชบังคับได”   

                                                        
7 คูพิพาทประสงคใหมีขอความในสัญญาประนีประนอมระบุถึงขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาประนี 

ประนอมใหเสนอตออนุญาโตตุลาการ  
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 ขอพิจารณาเรื่องการบังคับตามสัญญาประนีประนอมขอพิพาท (Settlement  
Agreenent)  เปนปญหาสําคัญประเด็นหนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางมากในการจัดทํากฎหมาย
แมแบบของ UNCITRAL  เนื่องจากประสบปญหาในแตละประเทศมีระบบกฎหมายและกระบวน
วิธีพิจารณาที่แตกตางกันสําหรับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมขอพิพาท  ในกฎหมายบางรัฐ
ไมมีบทบัญญัติพิเศษวาดวยการบังคับตามสัญญาประนีประนอมขอพิพาทจึงอาศัยหลักทั่วไปใน
เร่ืองกฎหมายลักษณะสัญญา  ในบางรัฐกฎหมายภายในใหอํานาจอนุญาโตตุลาการในการไกลเกล่ีย 
ขอพิพาทและทําคําชี้ขาดตามสัญญาประนีประนอมขอพิพาทนั้น  โดยถือวาคําชี้ขาดของอนุญาตโต
ตุลาการและสัญญาประนีประนอมขอพิพาทมีความสมบูรณตามกฎหมาย  และมีสถานะและผล
เชนเดียวกับคําชี้ขาดที่วินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทในบางรัฐสถานะของสัญญาระงับขอพิพาท
ขึ้นอยูกับวาการไกลเกลี่ย ขอพิพาทเกิดขึ้นภายในระบบศาลยุติธรรมและกระบวนการไกลเกล่ีย ขอ
พิพาทซึ่งบังคับโดยกฎหมายหรือไม  ยกตัวอยางกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย  ยอมรับสัญญา
ประนีประนอมขอพิพาทซึ่งมีพื้นฐานมาจากโครงการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาล  แตปฏิเสธการ
บังคับสัญญาประนีประนอมขอพิพาทที่ทํานอกศาล  โดยศาลจะมีคําสั่งตามสัญญาประนีประนอม 
ขอพิพาทและคําส่ังเชนนั้นมีสภาพบังคับตามกฎหมายทุกประการเชนเดียวกับคําพิพากษา  ในบาง
ประเทศมีการบังคับสัญญาประนีประนอมขอพิพาทที่ลงนามโดยคูพิพาทใหถือเปนที่ส้ินสุดและมี
ผลผูกพันเชนเดียวกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือคําตัดสินของศาล 
 ในเรื่องการบังคับสัญญาประนีประนอมขอพิพาทบัญญัติอยูในมาตรา 14 โดยในราง
กอนหนานี้มีการเสนอหลักเกณฑการบังคับตามสัญญาประนีประนอมขอพิพาทไว 4 รูปแบบ
ดวยกัน  ซ่ึงปรากฏตามรายงานของคณะทํางานวาดวย อนุญาโตตุลาการซึ่งเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศครั้งที่ 35 ดังนี้ 
  รูปแบบที่ 1 เสนอใหบังคับตามหลักสัญญา 
  รูปแบบที่ 2 เสนอใหบังคับตามหลักสัญญาและใหมีฐานะเปนสิ่งที่ได
ตัดสินแลว   
  รูปแบบที่ 3 เสนอใหคูพิพาทรองขอตออนุญาโตตุลาการเพื่อมีคําชี้ขาดตาม
ขอตกลงประนีประนอมยอมความนั้น 
  รูปแบบที่ 4 เสนอใหบังคับเชนเดียวกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 ขอสรุปในการบัญญัติ มาตรา 14  ของรางกฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL  คือ  
เสนอใหรัฐเลือกที่จะกําหนดวิธีการบังคับตามกฎหมายที่มีอยูของประเทศตน  และรับรองสถานะ
ของสัญญาประนีประนอม ขอพิพาทใหมีผลผูกพันและสามารถบังคับได  ซ่ึงมาตรา 14  บัญญัติไว
ดังนี้  “ถาคูพิพาทสามารถตกลงไกลเกล่ีย ในขอพิพาทและไดลงลายมือช่ือในสัญญาดังกลาวสัญญา
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ประนีประนอมขอพิพาทนั้นใหมีผลผูกพันและสามารถบังคับใชได....(ละไวใหรัฐใสคําอธิบายของ
วิธีการในการบังคับตามสัญญาประนีประนอมขอพิพาทหรืออางถึงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การบังคับเชนนั้น)”  เนื่องจากผูรางพิจารณาแลวเห็นวามีปญหาความแตกตางของกฎหมายที่ใช
บังคับตามสัญญาระงับขอพิพาทในแตละประเทศ  ดังนั้นจึงควรมีทางเลือกใหแตละรัฐบัญญัติตาม
วิธีการของกฎหมายภายในประเทศตนมากกวาจะกําหนดเปนแนวทางเดียวกันซ่ึงเปนไปไดยากใน
การยอมรับและปฏิบัติตาม   
 จากการศึกษาถึงที่มาและเหตุผลประกอบในการบัญญัติมาตรา 14  ทําใหทราบ
พัฒนาการแนวความคิดของกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  โดยเฉพาะในเรื่องการบังคับสัญญา
ประนีประนอม  ใหมีความผูกพันและสามารถบังคับใชในฐานะเชนเดียวกับคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ (Arbitral  Award)  นับวาเปนแนวคิดแรกที่นํามาสูการจัดทํากฎหมายแมแบบวา
ดวยการไกลเกลี่ย ขอพิพาทพาณิชยระหวางประเทศ  แนวความคิดนี้มีที่มาจากฝายปฏิบัติ  ซ่ึงแสดง
ทัศนะวา กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะดึงดูดและเปนที่นิยมใชมากขึ้นถาสัญญาระงับขอพิพาท
มีผลบังคับใชเชนเดียวกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  โดยมีเหตุผลสนับสนุนวาเพื่อเปนการ
สงเสริมการใชกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทอยางมีประสิทธิภาพจึงควรยกระดับการบังคับตาม
สัญญาประนอมขอพิพาทใหพิเศษกวาสัญญาธรรมดาทั่วไป และเปนการหลีกเล่ียงสถานการณที่
ตองใชระยะเวลานานเพื่อขอใหศาลทําคําตัดสินและบังคับตามสัญญาระงับขอพิพาทและการบังคับ
ตามสัญญาประนีประนอม ขอพิพาทในฐานะสัญญาไมไดสรางระบบกฎหมายใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน   
 แนวคิดที่ ใหผลของการไกล เกล่ียขอพิพาทมีสถานะเปนเสมือนคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการยอมมีผลผูกพัน  และมีหลักเกณฑตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  คือเมื่อ
อนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาดและแจงใหแกคูพิพาททั้งสองฝายทราบแลว  คูพิพาทฝายที่ชนะยอมมี
สิทธิเรียกใหคูพิพาทฝายที่แพปฏิบัติตามคําชี้ขาด  หากคูพิพาทฝายที่แพไมยอมปฏิบัติตามคําชี้ขาด
คูพิพาทฝายที่ชนะจะบังคับตามคําชี้ขาดไดตอเมื่อดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติตอไป    ดังนั้น  
เมื่อ มาปรับใชกับสัญญาประนอมขอพิพาทจึงปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ คือ 
 ประการแรก   สัญญาประนีประนอม นั้นยอมมีผลผูกพันเฉพาะคูพิพาทและเฉพาะเรื่อง
ที่พิพาทเทานั้น  แตถาไดกระทําการในฐานะตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากคูพิพาท ก็ตองผูกพันตาม
คําชี้ขาดดวย 
 ประการที่สอง   สัญญาประนีประนอมมีผลผูกพันคูพิพาทและมีผลเปนการยุติขอพิพาท
ระหวางกัน  ทําใหคูพิพาทไมสามารถปฏิเสธผลของสัญญาประนีประนอม ตามหลักสัญญาทั่วไป  
โดยอางเหตุแหงสัญญาที่ เปนโมฆะหรือเสีย เปลา   ดังนั้นหากคูพิพาทจะปฏิ เสธสัญญา
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ประนีประนอม อาจจะตองพิจารณาวา ผูไกลเกลี่ย ขอพิพาทนั้นไดรับแตงตั้งโดยมิชอบ  มีการ
ดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ย ขอพิพาทโดยมิชอบ 
 ประการที่สาม   สัญญาประนีประนอมอาจเปนโมฆะหรือใชบังคับไมไดถาการดําเนิน
กระบวนการของผูไกลเกลี่ย ขอพิพาทไมเปนไปตามหลักแหงความยุติธรรม  เปนตนวา  ผูไกลเกล่ีย 
ขอพิพาทมีอคติหรือลําเอียงเขาขางคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง  หรือรับสินบน(สุธาสินี  สุภา, 2545 : 
131-133)   
 เมื่อศึกษาแลวเห็นไดวาในกฎหมายตนแบบของ UNCITRAL  ในมาตรา 14  ไมได
กําหนดโดยชัดแจงวาสัญญาประนีประนอม  ขอพิพาทมีสถานะเชนเดียวกับคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ  แตเปนการเปดโอกาสใหรัฐบัญญัติตามวิธีการบังคับที่ตนเห็นวาเหมาะสม  มี
ขอเสียคือมิไดชวยสรางระบบในการบังคับสัญญาประนีประนอม ขอพิพาทใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันและไมมีลักษณะพิเศษกวาสัญญาทั่วไปทําใหสัญญาประนีประนอม ขอพิพาทไมมีผลเปน
การยุติขอพิพาทอยางแทจริงในการระงับขอพิพาท  แตถามองในอีกแงหนึ่งจะเปนการสงผลดี
เนื่องจากมีลักษณะยืดหยุนมากกวาและสามารถปรับเปลี่ยนไดอันนําไปการบัญญัติกฎหมายใน
รูปแบบเดียวกันตามวัตถุประสงคของกฎหมายตนแบบ (เลมเดิมหนา  136)  
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บทที่  4 

แนวทางการยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทย 
 
 เนื่องจากคณะกรรมาธิการวาดวยการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL)  ไดกอตั้งโดย
ตัวแทนของแตละประเทศมากกวา  50  ประเทศจากทุกภูมิภาคของโลกที่ตางกันทั้งระบบกฎหมาย
และระบบเศรษฐกิจรวมในการประชุม  สงผลใหเกิดการรางกฎหมายหลายฉบับ  ซ่ึงลวนแตผาน
สายตาของตัวแทนที่เชี่ยวชาญทางดานนั้นๆมาแลว  ซ่ึงจะมีความเห็นที่แตกตางกันเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธของกฎหมายอันมาจากความเห็นที่แตกตางทําใหเกิดรางกฎหมายที่เหมาะสมกับทุกๆ
ประเทศ  จึงนับไดวาเปนรูปแบบระหวางประเทศที่เกิดการยอมรับกันอยางกวางขวาง1  ดังนั้นเพื่อให
การรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  มีการดําเนินการและมีผลของการไกลเกล่ียขอพิพาท
เปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ  ทําใหคูพิพาทที่มีสัญชาติ และวัฒนธรรมที่แตกตางกันเลือกใช
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในการระงับขอพิพาทแทนการดําเนินคดีในศาล  ไมวาขอพิพาทนั้น
จะเปนขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ   การเรียกคาเสียหายในทางแพงของคดีละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา   คดีแรงงาน  หรือคดีครอบครัว  เปนตน   แนวทางการยกรางกฎหมายวาดวยการไกล
เกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทยจึงควรเทียบเคียงกับ  กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ที่หลาย
ประเทศไดใหการยอมรับและนํามาเปนตนแบบในการพัฒนากฎหมายภายในประเทศใหมีความเปน
สากล 
 
4.1  จํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาท  
 การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น  จํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย
ขอพิพาทนับเปนความสําคัญในเบื้องตนกอนจะดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ซ่ึงการกําหนดจํานวน
ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นโดยสวนใหญมักจะกําหนดจํานวนกันเปนเลขคี่  ทั้งนี้เพื่อใหการไกล
เกลี่ยขอพิพาท สามารถยุติลงไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งได 

 

                                                        
1 ลัดดาวัลย  อรุณขจรศักดิ์.  (2543).  ผลกระทบการรับกฎหมายตนแบบวาดวยการอนุญาโตตุลาการ

พาณิชยระหวางประเทศ 1985 ในสิงคโปร.  หนา 27. 
 

DPU



 68

4.1.1  จํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ขอพิพาทตามกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ค.ศ.  
2002   

4.1.1.1  จํานวนผูไกลเกล่ียขอพิพาท  
 จํานวนของผูไกลเกล่ียขอพิพาท ที่บัญญัติไวในกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 
2002 ปกติกําหนดใหมีผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจํานวน  1  คน เวนแตคูพิพาทใหมีผูไกลเกล่ียขอพิพาท  2  
คน  หรือมากกวานั้น โดยเปนรูปแบบของคณะผูไกลเกล่ียขอพิพาท    ตาม มาตรา  4(1)  ซ่ึงในการ
แตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น คูพิพาทอาจรองขอความชวยเหลือจากสถาบันที่ดําเนินการระงับขอ
พิพาท  หรือบุคคล  เพื่อติดตอใหแตงตั้งผูไกลเกล่ียขอพิพาทโดยเฉพาะ  หรือเพื่อแนะนําบุคคลที่
เหมาะสมจะเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  โดยในการการแนะนําหรือการแตงตั้งบุคคลใหเปนผูไกลเกลี่ย
ขอพิพาท  สถาบัน หรือผูสรรหาควรพิจารณาสรรหาจากผูที่มีความอิสระ  มีความยุติธรรม  และเห็น
เปนการสมควรจะพิจารณาใหคําแนะนํา  หรือแตงตั้งผูไกลเกล่ียขอพิพาทเปนบุคคลที่มีสัญชาติอ่ืน
นอกเหนือจากสัญชาติของคูพิพาท  เพื่อใหคูพิพาทมีความมั่นใจในความเปนกลางของผูไกลเกล่ียขอ
พิพาท 

4.1.1.2  คุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาท  
 กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 2002 มิไดกําหนดคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอ
พิพาทไวอยางชัดเจนแตไดกําหนดหลักเกณฑกวางๆโดยใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองเปดเผย
ขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม  และความเปนอิสระ  ตาม มาตรา  5  
(5)      ตองดําเนินกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยคํานึงถึงพฤติการณ  เพื่อใหขอพิพาทยุติลง
อยางรวดเร็ว ตาม มาตรา  6 (2)  ตองปฏิบัติตอคูพิพาทอยางยุติธรรม  ตาม มาตรา  6  (3)  และไมพึง
เปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทเดียวกัน  หรือท่ีเกี่ยวเนื่องจากขอพิพาทที่ไกลเกล่ียขอพิพาท  ตาม
มาตรา  10 (1) 
 ในเรื่องการกําหนดคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้ทานภาณุ  รังสีสหัส ผูพิพากษา
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไวใจความวา     “คงเปนการยากที่จะชี้ชัดลงไปไดวาบุคคลใดสมควรเปนผูไกล
เกลี่ยขอพิพาท  ดังนั้น  เมื่อกลาวถึงคุณสมบัติหรือความสามารถของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  คงพูดได
แตในลักษณะวาคุณสมบัติอยางไรจึงจะเปนประโยชนหรือชวยในการไกลเกล่ียขอพิพาทไดดียิ่งขึ้น
เทานั้น  คุณสมบัติเหลานี้ไดแก  ความเปนผูมีจิตใจเปนกลาง  รูกฎหมาย  มีความเขาใจ  และสามารถ
อธิบายใหคูความฟงในเรื่องของความยุติธรรม  ทั้งในรูปของความยุติธรรมตามกฎหมาย  และความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติ  มีความเขาใจในกระบวนการของการระงับขอพิพาท  มีความอดทน  มี
ความสามารถในการสํารวมความคิดติดตอกันเปนระยะเวลานานๆ  มีความคิดที่ชัดเจนและเปนตัว
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ของตัวเอง  มีทักษะในการติดตอส่ือสารที่ดี  มีทักษะในการเจรจาแบบการทูตกับบุคคลอื่น  มี
ความสามารถในการรับฟงที่ชัดเจน  ถูกตอง  วองไว  และประกอบไปดวยเชาวปฏิภาณ รูจักยืดหยุน 
และมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงการมองตอส่ิงตางๆ เฉพาะแตในแงของความผิดถูกเทานั้น  มี
วาจาที่ชัดเจน  มีสามัญสํานึกในเรื่องของจังหวะเวลา  มีประสาทสัมผัสที่วองไว  มีประสาทหยั่งรูได
แตไมเขาขางผูใด  ไมมีอคติ  ไมมีทาทางในลักษณะบังคับใหผูอ่ืนยอมรับตามใจตน  มีความมั่นคง  
เฉลียวฉลาด  มีความสามารถในเรื่องการตอบรับคําพูดของผูอ่ืน  แตไมใชสรางความนิยม  มีความรู
ในเนื้อหาหรือสาขาวิชาที่พิพาท  มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับ   มีความสามารถในการ
จัดการกับสิ่งที่ไมแนนอน   รูจักการนําเรื่องเขาสูประเด็นที่ตนตองการอยางชาญฉลาด   มี
ประสบการณเกี่ยวกับการเจรจาตอรองในเนื้อหาของปญหาที่ยุงยากมากอน  รูจักวิธีแกปญหาโดย
การปลอยใจใหครุนคิดพิจารณาอยางเปนอิสระ  ไมเปนไปตามหลักของเหตุผลตามปกติ  และปลอย
ใหความคิดนั้นพุงเขาสูหนทางของการแกปญหาไดอยางไมตองอาศัยเหตุผล  ตลอดจนมีความ
กระตือรือรนที่จะแสดงบทบาทของการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  แตคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด  ที่ผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทนาจะตองมีกอนคุณสมบัติอ่ืนใด  คือ “ความเมตตา”  ที่มีอยูในใจของผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาท”2   

4 .1.2  จํานวนและคุณสมบัติของผู ไกล เกล่ียขอพิพาทเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545  
   ดังที่ไดกลาวไวในบทนําวา ประเทศไทยยังไมมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการไกล
เกล่ียขอพิพาทไวอยางชัดเจน  เพื่อเปนบรรทัดฐานในการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียขอพิพาท  
นอกจากผูศึกษาจะไดวิจัยเปรียบเทียบจํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาท  โดยเทียบเคียง
กับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545  แลว  ผูเขียนยังไดเทียบเคียงจํานวนและคุณสมบัติ
ของผูไกลเกล่ียขอพิพาทกับระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 
2544 , ระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  
ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 
2545  เพื่อหาแนวทางกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาทที่เหมาะสมกับขอพิพาท
ในประเทศไทย ดังนี้ 
   ประการแรก  พิจารณาจํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเทียบเคียงกับ
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

                                                        
2 โชติชวง  ทัพวงศ.  (2540).  แนวทางการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ.  หนา  26. 
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   1.  จํานวนอนุญาโตตุลาการ 
   ในการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้น องคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ “คณะ
อนุญาโตตุลาการ (Arbitral Tribunal)”  เพราะจะเปนผูที่ทําการดําเนินกระบวนการพิจารณาและ
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท  ซ่ึงในการจัดใหมีคณะอนุญาโตตุลาการและการแตงตั้งผูที่จะทําหนาที่เปน 
“อนุญาโตตุลาการ” (Arbitrator)” นั้น  ตามปกติ คูสัญญายอมมีอํานาจที่จะตกลงกําหนดจํานวน
อนุญาโตตุลาการวาจะใหมีจํานวนกี่คน  โดยคูสัญญาจะเปนผูที่พิจารณาเองวาจากความสลับซับซอน
ของขอพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจํานวนทุนทรัพยที่อาจจะพิพาทกัน สมควรจะใหวินิจฉัยโดย
อนุญาโตตุลาการกี่คน  หากขอพิพาทนั้นมีความสลับซับซอนมากและมีทุนทรัพยสูงก็อาจจะใช
อนุญาโตตุลาการหลายคนเพื่อใหการพิจารณาเปนไปดวยความละเอียดรอบคอบ และไดผูเช่ียวชาญ
แขนงตาง ๆ ที่ เกี่ยวของมารวมเปนคณะอนุญาโตตุลาการครบถวน  แตหากขอพิพาทนั้นไม
สลับซับซอนมากนัก  หรือแมจะมีความยุงยากแตทุนทรัพยที่พิพาทไมสูงมาก  คูสัญญาอาจจะ ตกลง
ใหใชอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวเพื่อเปนการประหยัดคาใชจายและทําใหการดําเนินกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการมีความสะดวกคลองตัวมากยิ่งขึ้น 
   ตามปกติคูสัญญามักจะกําหนดใหจํานวนอนุญาโตตุลาการเปนเลขคี่  เพื่อวาจะได
สามารถหาเสียงขางมากไดงาย เชน อาจจะกําหนดใหมีอนุญาโตตุลาการ 3 คน 5 คน หรือแมแต 7 
คน ในมาตรา 17 วรรคหนึ่งเองก็กําหนดบังคับใหคูสัญญากําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการเปนเลขคี่  
ในชั้นแรกคูกรณีทั้งสองฝายตองรวมกันสรรหาผูที่เหมาะสมจะทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการ เมื่อ
สองฝายสามารถทําความตกลงกันไดเกี่ยวกับผูที่เหมาะสม  คูกรณีทั้งสองฝายจะตองรวมกันแตงตั้ง
บุคคลนั้นเปนอนุญาโตตุลาการ   เนื่องจากในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530  ไมได
กําหนดใหจํานวนอนุญาโตตุลาการตองเปนเลขคี่เทานั้น  ทําใหในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการ
เปนเลขคู  คณะอนุญาโตตุลาการมักจะไมสามารถตกลงวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทได  ซ่ึงในระบบเดิม
ไดกําหนดวิธีการแกไขปญหาโดยใหแตงตั้ง “ผูชี้ขาด (Umpire)”   ในภายหลัง  แตก็เกิดปญหา
เกี่ยวกับการทํางานของ “ผูช้ีขาด”  มากเนื่องจากผูช้ีขาดเพิ่งไดรับการแตงตั้งในภายหลัง  ทําใหไมได
รูเห็นการดําเนินการมาแตตน  ตองเสียเวลาในการศึกษาขอเท็จจริงในเรื่องที่พิพาทอีกมากกวาจะ
สามารถวินิจฉัย ช้ีขาดได   ทําใหการดํา เนินกระบวนพิจารณาตองลาชา   พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545  ตองการจะปองกันปญหาดังกลาว จึงไดบังคับใหตองแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการเปนจํานวนเลขคี่เทานั้น  แตก็มีขอนาสังเกตวาหากคูสัญญามีความประสงคจะใช
จํานวนอนุญาโตตุลาการเปนเลขคูจริง  และรับรูปญหาที่จะเกิดขึ้นดีอยูแลว  กฎหมายก็ไมนาจะ
จําเปนตองเขาไปควบคุมความประสงคของคูสัญญา  เพราะคูสัญญาอาจจะมีความประสงคอยางหนึ่ง
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อยางใดเปนพิเศษ  จึงไดตกลงไปเชนนั้น  กฎหมายนาจะกําหนดวิธีการแกไขปญหาไวรองรับให
คูสัญญา แตไมควรเขาไปวางกฎเกณฑจํากัดสิทธิคูสัญญาแตแรก 3 
   ถาคูกรณีกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการเปนเลขคูใหอนุญาโตตุลาการรวมกันตั้ง
อนุญาโตตุลาการอีกหนึ่งคนเปนประธานอนุญาโตตุลาการ  แตถาไมมีการตกลงกําหนดจํานวน
อนุญาโตตุลาการไวใหมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว (Sole Arbitrator) (มาตรา 17)  และถาคูกรณี
ไมสามารถตั้งอนุญาโตตุลาการหรือประธานอนุญาโตตุลาการไดไมวาจะตั้งกันเองหรือไดมอบหมาย
ใหบุคคลภายนอกตั้งใหแตไมมีการแตงตั้ง  ก็ใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ
ใหมีคําส่ังตั้งอนุญาโตตุลาการหรือประธานอนุญาโตตุลาการแลวแตกรณี (มาตรา 18) 4 
   ขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
กําหนดใหมีอนุญาโตตุลาการจํานวน   1  หรือ  3  คน  (ขอ 10)  โดยในกรณีที่กําหนดใหมี
อนุญาโตตุลาการจํานวน  1  คน  จะใหคูพิพาทเสนอชื่อฝายละ  3  รายช่ือไปยังสถาบัน   และสถาบัน
อาจเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการอีก  3  รายชื่อแลวสงกลับใหคูพิพาท  เพื่อใหคูพิพาทคัดเลือก
รายชื่ออนุญาโตตุลาการเรียงตามลําดับความพึงพอใจ  ทั้ง  9  รายช่ือ  แลวสงกลับสถาบัน   จากนั้น
สถาบันจะดําเนินการติดตอบุคคลที่คูพิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดเพื่อเปนอนุญาโตตุลาการ 
(ขอ 11)  หรือในกรณีที่คูพิพาทตกลงใหมีอนุญาโตตุลาการจํานวน  3  คน  จะใหคูพิพาทตั้ง
อนุญาโตตุลาการฝายละ 1  คน  และใหอนุญาโตตุลาการดังกลาวรวมกันตั้งบุคคลภายนอกอีกคน
หนึ่งเปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ (ขอ 12) 
   2.  คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ 
     เนื่องจากอนุญาโตตุลาการ  หมายถึง  บุคคลภายนอกคนเดียวหรือหลายคนซึ่งคูพิพาท
แตงตั้งขึ้น  เพื่อใหพิจารณาชี้ขาดขอพิพาทของตนทั้งหมด  หรือแตประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้น
แลวหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยคูกรณียินยอมปฏิบัติตามคําชี้ขาดนั้น  อนุญาโตตุลาการจึงเปน
บุคคลธรรมดาไมใชศาล  ดังนั้นคูกรณีจะแตงตั้งใหศาลซึ่งกําลังพิจารณาคดีของตนอยูทําหนาที่เปน
อนุญาโตตุลาการมิได  สวนการที่ผูพิพากษาในฐานะสวนบุคคล  จะรับหนาที่อนุญาโตตุลาการได
หรือไมนั้น  ถึงแมวาจะไมมีกฎหมายหามไวโดยชัดแจง  แตก็เปนประเพณีปฏิบัติในวงการ
อนุญาโตตุลาการของประเทศไทยวา  ผูพิพากษาไมควรที่จะรับหนาที่อนุญาโตตุลาการ  ไมวาจะเปน
อนุญาโตตุลาการนอกศาล  หรืออนุญาโตตุลาการในศาล  เพราะการบังคับตามคําชี้ขาดของ

                                                        
3 สรวิศ  ลิมปรังษี.  (2545).  อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายใหมกับการระงับขอพิพาท.  หนา 65-66. 
4 เสาวนีย  อัศวโรจน.  (2545, มีนาคม). “พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 : ทางแกใหมของการ

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย.”  วารสารนิติศาสตร, 32, 1.  หนา 9. 
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อนุญาโตตุลาการก็ตองขอใหศาลบังคับให  ถามีคดีเรื่องเดียวกันมาสูศาลแลว  อาจเกิดขอครหา
เกี่ยวกับความเปนกลางได  นอกจากนี้  เนื่องจากอนุญาโตตุลาการตองทําหนาที่พิจารณาชี้ขาดขอ
พิพาท  อนุญาโตตุลาการจึงตองเปนบุคคลธรรมดาไมใชนิติบุคคล  เพราะมีลักษณะเห็นไดชัดอยูใน
ตัวเองวา  นิติบุคคลจะทําหนาที่ดังกลาวมิได 
   เนื่ องจากความสามารถ   ความเชี่ ยวชาญ   ความเที่ ยงตรงและซื่ อ สัตยของ
อนุญาโตตุลาการเปนสิ่งสําคัญตอการพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ  เพราะความสําเร็จหรือลมเหลว
ของการอนุญาโตตุลาการนั้น  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับตัวอนุญาโตตุลาการดังกลาว  แลวการที่คูกรณีจะ
ตั้งบุคคลใดเปนอนุญาโตตุลาการจึงตองคํานึงถึงความสามารถและคุณสมบัติของบุคคลนั้นเปน
สําคัญ 
   ความสามารถของบุคคลที่จะเปนอนุญาโตตุลาการนั้น ไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปน
พิเศษ  จึงตองเปนไปตามหลักทั่วไปในเรื่องความสามารถของบุคคล  กลาวคือ  อนุญาโตตุลาการ
ตองเปนบุคคลที่มีความสามารถบริบูรณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่จัดกิจการของ
ตนเองได  ไมเปนผูที่บกพรองในเรื่องความสามารถ  เชน  ไมเปนผูเยาว  บุคคลวิกลจริต  ผูไร
ความสามารถ  ผูเสมือนไรความสามารถ  และตองไมเปนบุคคลที่ตองหามจัดกิจการของตนเองตาม
กฎหมายอื่น ๆ เชน  ไมเปนบุคคลลมละลายซึ่งไมสามารถจัดกิจการของตนเองได 
   สําหรับเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่จะทําหนาที่อนุญาโตตุลาการนั้นไมมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนพิเศษวาจะตองมีคุณสมบัติอยางใด  แตในทางปฏิบัติ  บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปน
อนุญาโตตุลาการมักจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ เชน  เปนบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานใด
ดานหนึ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับวิชาการในสาขาที่มีเรื่องพิพาทกันอยู  เปนผูที่มีช่ือเสียงดีวามีความ
ยุติธรรม  เที่ยงตรง  ซ่ือสัตยไมลําเอียงเขาขางคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด  และเปนผูที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการอนุญาโตตุลาการเปนอยางดี  สําหรับวิธีการอนุญาโตตุลาการในสมาคมตาง ๆ เชน 
สภาอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคาแหงประเทศไทย  จะมีรายช่ือของบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะทําหนาที่อนุญาโตตุลาการไวใหคูกรณีที่ตองการใชบริการอนุญาโตตุลาการของสภา
หอการคาแหงประเทศไทยเลือกแตงตั้งใหทําหนาที่อนุญาโตตุลาการ  ซ่ึงเปนวิธีการที่สะดวกตอ
คูกรณีพิพาทมาก 5 
   คุณสมบัติความเปนกลางและความเปนอิสระของอนุญาโตตุลาการถือเปนคุณสมบัติที่
สําคัญสําหรับอนุญาโตตุลาการทุกคน  หากมีขอเท็จจริงอันใดที่กระทบถึงความเปนกลาง  หรือความ
เปนอิสระของบุคคลที่คูพิพาทฝายหนึ่งติดตอใหทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการ  มาตรา 19  วรรค

                                                        
5 เสาวนีย  อัศวโรจน.  (2523).  สัญญาอนุญาโตตุลาการ.  หนา 167-169. 
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สองกําหนดใหบุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองเปดเผย  ขอเท็จจริงซึ่งอาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความ
เปนกลางหรือความเปนอิสระของบุคคลนั้นตอคูพิพาทดวย  เพื่อวาคูพิพาทจะไดใชประกอบดุลพินิจ
วาสมควรจะตั้งบุคคลนั้นเปนอนุญาโตตุลาการหรือไม  เชน  คูสมรสของบุคคลนั้นกําลังมีขอพิพาท
เปนคดีความอยูกับคูพิพาทอีกฝายหนึ่งอันอาจเปนเหตุใหสงสัยวาบุคคลนั้นอาจมีอคติตอคูพิพาทอีก
ฝายหนึ่งไปดวย  บุคคลนั้นจะตองเปดเผยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหคูพิพาททราบดวย     เปนตน 
   หนาที่ในการเปดเผยขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางหรอืความ
เปนอิสระของอนุญาโตตุลาการ  นอกจากจะมีตั้งแตกอนที่บุคคลนั้นจะไดรับการแตงตั้งใหเปน
อนุญาโตตุลาการแลว  หากขอเท็จจริงในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังการแตงตั้ง และยังคงมีอยู
ในระหวางที่บุคคลนั้นทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการ  บุคคลนั้นมีหนาที่ตามมาตรา 19 วรรคสองที่
จะตองเปดเผยขอเท็จจริงนั้นใหคูพิพาททราบโดยไมชักชา  เวนเสียแตวาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเปน
เร่ืองที่ไดเคยแจงใหคูพิพาททราบลวงหนาแลววาจะเกิดขึ้น  ในกรณีเชนนี้  ผูที่เปนอนุญาโตตุลาการ
ก็ไมจําเปนตองแจงซํ้าอีก 6 
 ประการที่สอง   พิจารณาจํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาท เทียบเคียงกับ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ. 2544       และ  
ระเบียบคณะ กรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
 ผูประนีประนอม  ตามความหมายของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวย
การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544  ไดใหนิยามไววา  หมายถึงผูพิพากษาขาราชการศาลยุติธรรม  
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอม  เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทใหคูความไดประนีประนอมกัน  (ขอ 1)  โดยเมื่อมีคดีขึ้นสูศาล  ผูรับผิดชอบราชการศาล
หรือองคคณะผูพิพากษาอาจแตงตั้งผูพิพากษาขาราชการศาลยุติธรรม  หรือบุคคลภายนอกผูใดผูหนึ่ง
หรือหลายคนเปนผูประนีประนอมเพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งก็
ได (ขอ 6)การแตงตั้งบุคคลภายนอกคนหนึ่งหรือ หลายคนเปนผูประนีประนอม  ผูรับผิดชอบ
ราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาพึงคํานึงถึงความเหมาะสมของผูประนีประนอมและความพอใจ
ของคูความทุกฝายเทาที่พึงกระทําได  ในกรณีที่ประสงคจะแตงตั้งบุคคลที่มิไดขึ้นทะเบียนเปนผู
ประนีประนอม  ผูรับผิดชอบราชการศาล  หรือองคคณะผูพิพากษาจะแตงตั้งบุคคลเชนวานั้นไดเมื่อ
คูความที่จะตองเขารวมในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทไดใหความยินยอม (ขอ 9)  และเมื่อไดรับ
การแตงตั้งแลว  ผูประนีประนอมจะตองเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับสวนไดเสียหรือความเกี่ยวของเปน
สวนตัวกับคูความทุกฝายใหคูความทราบโดยทันที   (ขอ  11)  สวนผูที่จะขอขึ้นทะเบียนผู

                                                        
6 สรวิศ  ลิมปรังษี.  เลมเดิม.  หนา 70. 
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ประนีประนอมจะตองเปนผูผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่
สํานักงานศาลยุติธรรมจัด  หรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่สถาบันอื่นจัด  โดยสํานักงานศาล
ยุติธรรมใหการรับรองและมีประสบการณปฏิบัติงานดานการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลหรือศูนย
ไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักระงับขอพิพาทมาไมนอยกวา  10 คดี ( ขอ 24 ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2547 ) 
 และในระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อ
ระงับขอพิพาททางการเงิน พ.ศ. 2544  ที่บังคับใชกับขอพิพาททางการเงินอยูในระหวางการพิจารณา
ของศาล   เมื่อลูกหนี้ไดยื่นขอเสนอในการปรับโครงสรางหนี้ หรือการชําระหนี้ตอศาลที่พิจารณาคดี  
และศาลนั้นโดยความยินยอมของคูความไดแจงขอใหศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทดําเนินการให  การ
ระงับขอพิพาททางการเงินดวยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทชวยใหคดีเกี่ยวกับขอพิพาททางการเงิน
สามารถยุติลงไดภายในเวลาอันรวดเร็ว และสงผลใหการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศสามารถ
ดําเนินตอไปไดอยางราบรื่น  โดยในระเบียบฯดังกลาวไดกําหนดใหการไกลเกลี่ยขอพิพาททาง
การเงิน  มีผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเพียงหนึ่งคนเปนผูดําเนินการ (ขอ 8 )  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทที่ไดรับการ
แตงตั้ง  จะตองลงนามในขอตกลงรับเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและตองเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับสวน
ไดเสียหรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูพิพาททุกฝาย   แตในเรื่องของคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอ
พิพาทนั้นไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนแตอาจพิจารณาไดจากเหตุที่ทําใหผูไกลเกล่ียขอพิพาทหรือ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากหนาที่  (ขอ 31)   อันไดแก ผูไกลเกล่ียขอพิพาทไดกระทําการใดๆในฐานะเปน
ผูแทน หรือกระทําการใดแทนคูพิพาท    ผูไกลเกล่ียขอพิพาทมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับคูพิพาท
ฝายใดอันเกี่ยวกับปญหาที่พิพาทนั้น   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทถูกลบชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ   หรือ 
ผูอํานวยการมีคําส่ังถอดถอนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเนื่องจากการกระทําการบกพรองตอหนาที่   หรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่ 
 ขอบังคับกระทรวงยุติธรรม วาดวยการประนอมขอพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
กระทรวงยุติธรรม  กําหนดใหมีผูประนอมขอพิพาทจํานวน  1  คน  เวนแตคูกรณีจะเห็นสมควรใหมีผู
ประนีประนอมขอพิพาทมากกวา  1  คน  ในกรณีดังกลาวใหผูประนอมขอพิพาทกระทําการรวมกัน   
( ขอ 6 )  โดยชวยใหคูกรณีบรรลุขอตกลงดวยความเปนกลางและอิสระ(ขอ 9) 
 ประมวลจริยธรรมผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรมได
กําหนดใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยความเปนกลาง (ขอ 3 ) ไมปลอย
ใหแรงกดดันหรืออิทธิพลจากบุคคลภายนอกเขามาทําใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเสียความเปนกลาง (ขอ 
4)  หากผูไกลเกล่ียขอพิพาทรูตัววาจะไมเปนกลาง  ใหผูไกลเกล่ียขอพิพาทเปดเผยสิ่งที่จะทําใหเกิด
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ความไมเปนกลางนั้นใหคูพิพาทและสํานักระงับขอพิพาททราบทันทีและตองถอนตัวออกจากการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทดวย(ขอ 5) 
 ประการที่สาม  พิจารณาจํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาทเทียบเคียงกับ  
ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง    วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  
พ.ศ. 2545 
 ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง    วาดวยการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท  พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาทไวมีขอแตกตางไปจาก
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  พ.ศ. 2544   และ  ระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 เพียงเล็กนอย
กลาวคือ   เมื่อคดีขึ้นสูศาล  ใหอธิบดี  หรือโดยไดรับแจงจากองคคณะผูพิพากษาแตงตั้งผูพิพากษา  
ผูพิพากษาสมทบ ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางที่สมัครใจ  ขาราชการ
ศาลยุติธรรมหรือบุคคลภายนอกผูใดผูหนึ่ง  หรือหลายคนเปนผูประนีประนอมเพื่อชวยเหลือศาลใน
การไกลเกล่ียขอพิพาทคดีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งก็ได (ขอ 6) ในกรณีที่คูความประสงคจะแตงตั้งบุคคลที่
มิไดขึ้นทะเบียนเปนผูประนีประนอม  อธิบดีจะแตงตั้งบุคคลเชนวานั้นไดเมื่อคูความที่จะตองเขา
รวมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดใหความยินยอมและตกลงที่จะรับผิดชอบในคาใชจายของ
ผูประนีประนอมนั้น  (ขอ 8)  และเมื่อผูประนีประนอมไดรับการแตงตั้งแลว ตองเปดเผยขอมูลอัน
เกี่ยวกับสวนไดเสีย หรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูความทุกฝายใหคูความทราบโดยทันที (ขอ  
10) โดยมีเหตุที่ทําใหผูประนีประนอมพนจากหนาที่  (ขอ 11)  อันไดแก  ถูกจําหนายชื่อออกจาก
ทะเบียนรายชื่อ       หรือ อธิบดีมีคําสั่งถอดถอนผูประนีประนอมเมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาผู
ประนีประนอมนั้นกระทําการใดๆในฐานะเปนผูแทน หรือกระทําการใดแทนคูความหรือมีสวนได
เสีย หรือเกี่ยวของกับคูความฝายใดอันอาจกระทบกับความเปนกลางในการไกลเกลี่ยขอพิพาท     
หรือเนื่องจากการบกพรองตอหนาหนาที่  ละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่   
 แตมีขอพิจารณาจากระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง    
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  พ.ศ. 2545  ประการหนึ่งคือ ผูประนีประนอมในคณะไกลเกล่ียขอ
พิพาทตองไมเปนผูพิพากษาเจาของสํานวน  หรือองคคณะในคดีนั้น  เวนแตจะเปนความประสงค
ของคูความที่ เกี่ยวของทุกฝายที่จะใหผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือองคคณะดังกลาวเปนผู
ประนีประนอมในคณะไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นได (ขอ 13)  ทั้งนี้เพื่อตองการใหผูไกลเกล่ียขอพิพาทมี
ความเปนกลาง  ไมยึดติดกับสํานวนคดีที่ตนไดพิจารณาอยู ระมัดระวังที่จะไมแสดงออกในทางชี้ผล
ของคดี  และเปนการรักษาความลับของขอมูลท่ีไดใช หรือไดจากการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อคูพิพาท
จะไดมีความมั่นใจวาขอเท็จจริงที่ตนไดใหไว หรือที่ตนไดยอมรับในการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะเปน
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ความลับไมสงผลตอการพิจารณาคดีของศาลในภายหนาหากขอพิพาทไมสามารถยุติลงไดดวยการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  แตระเบียบฯดังกลาวยังคงเคารพตอความสมัครใจในการไกลเกล่ียขอพิพาทของ
คูพิพาทที่มีความเชื่อมั่นในผูพิพากษาเจาของสํานวนจึงบัญญัติยกเวนไวในกรณีที่คูพิพาทมีความ
ประสงคที่จะใหผูพิพากษาเจาของสํานวนหรือองคคณะที่พิจารณาสํานวนเปนผูประนีประนอมขอ
พิพาทของตน   
 ขอพิพาทของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางมีลักษณะเปน
การเฉพาะตองอาศัยผูไกลเกล่ียขอพิพาทที่มีความรูความเชี่ยวชาญในขอพิพาท  ดังนั้นศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง จึงไดบัญญัติใหผูพิพากษาสมทบ  หรือบุคคลภายนอก
เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทได  ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงเบาภาระของผูพิพากษาในศาล  และเพื่อไดผูมี
ความรูเชี่ยวชาญเฉพาะปญหาที่พิพาทไดทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ทั้งนี้เพราะระบบไกล
เกลี่ยขอพิพาทในศาลที่ใชอยูในอดีตมีลักษณะคลายกับการประชุมเพื่อระงับขอพิพาทซึ่งควบคุมโดย
ผูพิพากษา หรือ Magistrate  (Settlement Conference Conducted by a Judge or Magistrate)  และ
ประสบความสําเร็จเพราะคนไทยมีศรัทธาเชื่อมั่นในตัวผูไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งเปนผูพิพากษา  แต
ปญหาและอุปสรรคสําคัญของกระบวนการนี้  คือ  การใชผูพิพากษาเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทซึ่งตอง
ดึงเอาตัวผูพิพากษาที่ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีตามปกติไป  ทําใหเกิดปญหาจํานวนผูพิพากษา
ไมเพียงพอกับปริมาณงานรุนแรงขึ้นอีก  ดังนั้นจึงไดเพิ่มแนวทางการคัดเลือกตัวผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทเขาทําหนาที่แทนผูพิพากษาที่ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีตามปกติ  โดยคัดเลือกและแตงตั้ง
จากผูพิพากษาสมทบ และบุคคลภายนอก 

4.1.3  แนวทางการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 จากการพิจารณาในขอ 4.1.1  และ 4.1.2  แลวพบวาบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศ
และประเทศไทยลวนกําหนดใหผูไกลเกล่ียขอพิพาทมีจํานวนเปนเลขคี่  อาจเปนจํานวน 1 คน  หรือ 
3  คน  ทั้งนี้เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทาง และผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดอยางชัดเจนเปนเอก
ฉันท  ในกรณีที่กําหนดเปนเลขคู  คูพิพาทหรือผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะตองสรรหาบุคคลอีกคนหนึ่ง
เพื่อเปนประธานในการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งหากจํานวนผูไกลเกล่ียขอพิพาทมีมากเกินไปอาจทําให
การไกลเกลี่ยขอพิพาทเกิดความลาชาเนื่องจากคูพิพาทและผูไกลเกล่ียขอพิพาททั้งหลายอาจมีวันวาง
ไมตรงกัน  การเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทยอมตองเนิ่นชาออกไป ไมสามารถยุติขอพิพาทไดอยาง
รวดเร็ว   
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 สวนคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาทนั้น   Arnold M. Zack  (1985)     (สมชาติ  
โลกสันติสุข, 2546 : 38 )ไดอธิบายลักษณะพิเศษและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาทที่ดีจะตองมี
คุณลักษณะดังตอไปนี้ คือ  

1) มีความถอมตัว  (Humility) 
2) มีความอดทน    (Patince) 
3) มีความไวตอความรูสึก  (Sensitivity) 
4) มีสติปญญาไหวพริบ  (Sense of Timing) 
5) มีความออนโยนใจกวาง  (Tolerance) 
6) มีอารมณขัน  (Humour) 
7) มีความสามารถในเชิงสรางสรรค  (Ability to innovate) 
8) มีความเชี่ยวชาญในการเจรจาตอรอง  (Negotiating expertise) 
9) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา  (Analytical ability) 
10) มีความสามารถทางความคิดสรางมโนภาพ  ( Conceptualising ability) 
11) มีความยุติธรรม (Impartiallity) 

 คุณสมบัติพื้นฐานที่ผูไกลเกล่ียขอพิพาทควรมีคือตองเปนผูที่เห็นความสําคัญของการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  และมีความรูความเขาใจในวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่
สามารถชวยใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทสําเร็จไดสูงเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีวุฒิภาวะสูง  เปนที่
ยอมรับของคูพิพาททั้งสองฝาย มีประสบการณหลายดาน  มีความอดทนพรอมที่จะรับฟงปญหาของ
คูพิพาททั้งสองฝาย และมีทักษะในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท  มีจิตวิทยาและเทคนิคในการพูด
โนมนาวใหคูพิพาททั้งสองฝายเกิดความตองการที่จะระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทและ
ยอมรับขอเสนอของกันและกันได   ผูไกลเกล่ียขอพิพาทควรเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการไกล
เกลี่ยขอพิพาทมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่  เพราะหากผูไกลเกลี่ยขอพิพาทขาดความ
เหมาะสมและไมสามารถทําใหคูพิพาทเกิดความศรัทธาเชื่อถือ  ยอมทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ลมเหลวได  และคุณสมบัติที่สําคัญคือ  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทตองมีความเปนกลาง  นอกจากนี้ควรคัด
สรรผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่มาทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาท  เพราะจะเขาใจวัฒนธรรมของทองถ่ินได
ดีกวาคนตางถิ่น  หรือเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในขอพิพาทซึ่งเปนที่ยอมรับของ
คูความ และบุคคลนั้นตองเปนผูมีความสมัครใจที่พรอมจะทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 คุณสมบัติพื้นฐานของผูไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นมีลักษณะคลายกับอนุญาโตตุลาการ  
กลาวคืออนุญาโตตุลาการตองมีความเปนอิสระและเปนกลาง  ใหความเปนธรรมตอคูกรณีทั้งสอง
ฝาย แตมีขอแตกตางกันตรงที่อนุญาโตตุลาการตองทําคําชี้ขาดในประเด็นขอพิพาททุกประเด็นที่
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เสนอมาใหวินิจฉัย  แตจะวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําขอของคูกรณี
ไมได  และคําชี้ขาดนั้นตองวินิจฉัยตรงตามประเด็นแหงคดี   พรอมทั้งใหเหตุผลท่ีแจงชัดและ
สามารถปฏิบัติตามได   แตสําหรับผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นไมมีอํานาจในการทําคําชี้ขาด  หรือ
กําหนดแนวทางในการระงับขอพิพาทได  ผูไกลเกลี่ยทําไดเพียงเสนอแนะแนวทางยุติขอพิพาท
เทานั้น  โดยการตัดสินใจระงับขอพิพาทยังคงขึ้นอยูกับความพึงพอใจของคูพิพาทเปนสําคัญ 
 สําหรับผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแลวในบางประเทศอยางเชน  
สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ หรือสิงคโปร  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทตองผานการฝกอบรมมากอนดวย  เพื่อให
ผูไกลเกล่ียขอพิพาทมีความเขาใจเทคนิคและหลักการในการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ดี    ซ่ึงระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  ได
กําหนดใหผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองเปนผูผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือ
วิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่สํานักงานศาลยุติธรรมจัด  หรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่สถาบันอื่น
จัด  โดยสํานักงานศาลยุติธรรมใหการรับรองและมีประสบการณปฏิบัติงานดานการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในศาลหรือศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท    ขอพิพาท   สํานักระงับขอพิพาทมาไมนอยกวา  10  คดี   
เพื่อใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาททําหนาที่ของการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดตามจริยธรรมที่ผูไกลเกลี่ย
ขอพิพาทพึงปฏิบัติ  เรียนรูเทคนิคผาทางตันในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ในขณะเดียวกันก็ตองมี
ความรูกฎหมายที่จําเปน แมวาการไกลเกล่ียจะใหความสําคัญกับการคํานึงถึงประโยชนของคูพิพาท
มากกวาการคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายก็ตาม   กฎหมายที่ผูไกลเกลี่ยควรรูไดแกการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความใหมีผลบังคับได  แตในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนบุคคลภายนอก
ไมไดขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทกับสํานักงานศาลยุติธรรมก็อาจแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ย
ขอพิพาทได  เมื่อคูพิพาทตกลงและยอมรับในคาใชจายของผูไกลเกล่ียขอพิพาทที่ทั้งสองฝายรวมกัน
แตงตั้งขึ้น   โดยผูไกลเกลี่ยซ่ึงเปนบุคคลภายนอกตองมีความรูความเขาใจในขั้นตอน หรือ
กระบวนการดําเนินการไกลเกลี่ยหรือหลักกฎหมายเบื้องตนในขอพิพาทนั้นๆ  และไดศึกษา
ขอเท็จจริงกอนเวลาการไกลเกลี่ย   
 ผูไกลเกล่ียขอพิพาท จึงควรเปนผูผานการอบรมหลักสูตรหรือวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท
ที่สํานักงานจัดหรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่สถาบันอื่นจัดโดยสํานักงานใหการรับรอง  ทั้งนี้
เพื่อใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมีความรูและมีมาตรฐานเดียวกันไมวาจะเปนการไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ศาลหรือการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลโดยสถาบันหรือหนวยงานอื่นที่มิใชศาล 
 ผูศึกษาจึงขอเสนอแนวทางในการกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
ดังนี้ 
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 1.  จํานวนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทควรเปนหนึ่งคน เพื่อใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทยุติลงได
อยางรวดเร็ว  ซ่ึงหากมีจํานวนผูที่เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียขอพิพาทจํานวนมาก  อาจมีปญหาเรื่อง
เวลาวางที่ไมตรงกันของผูเกี่ยวของทุกฝาย  แตก็ไมตัดอํานาจของคูพิพาทที่จะพิจารณาตั้งจํานวนผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนอยางอื่น 
 2.   คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท   

(1) ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองมีความเปนธรรม  โดยไมจําเปนตองเชีย่วชาญในเรือ่งใด
เร่ืองหนึ่งเปนพิเศษ  แตถาปญหาที่พิพาทเปนเรื่องที่ตองอาศัยความรูความ
ชํานาญเฉพาะดานก็ควรเลือกผูไกลเกล่ียขอพิพาทจากผูมีความเชี่ยวชาญและ
เหมาะสมกับขอพิพาท 

(2) เมื่อบุคคลไดรับการแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทแลว  ผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทตองเปดเผยขอเท็จจริงสวนตัว  ซ่ึงอาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความเปน
กลาง หรือความเปนอิสระของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 

(3) การดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท ตองดําเนินการดวยความยุติธรรม และไมลาชา 
(4) ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทควรเปนผูที่ขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทกับสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม และควรไดรับการอบรมหลักสูตรการ
เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่จัดโดยสํานักงานศาลยุติธรรม หรือสถาบันอ่ืนที่
สํานักงานศาลยุติธรรมใหการรับรอง  ทั้งนี้เพื่อใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาททราบถึง
การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท และขั้นตอนตางๆ   ซ่ึงจะมีผลใหการไกล
เกลี่ยขอพิพาทเปนไปอยางราบรื่น   ยุติลงไดอยางรวดเร็ว  และมีความ
นาเชื่อถือ  สงผลใหคูพิพาทไววางใจในการนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ย 

(5) กรณีที่คูพิพาทตองการแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มิไดขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ย
ขอพิพาท  คูพิพาทสามารถแตงตั้งผูนั้นเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทไดเมื่อคูพิพาท
ทั้งสองฝายตกลงและยอมรับในคาใชจายของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่แตงตั้ง  แต
บุคคลภายนอกผูไดรับการแตงตั้งเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทตองผานการอบรม
หลักสูตรการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่จัดโดยสํานักงานศาลยุติธรรม หรือ
สถาบันอื่นที่สํานักงานศาลยุติธรรมใหการรับรอง 

 
 
4.2 อายุความของขอพิพาทในการไกลเกล่ียขอพิพาท   
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 อายุความ  คือระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดบังคับไวใหใชสิทธิเรียกรองทางศาลภายใน
กําหนดเวลา  ถาหากปลอยทิ้งไวนานจนเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวแลว  จะทําใหเกิดผล
เสียหายแกเจาของสิทธิเรียกรอง ( เจาหนี้)  นั้นได  ซ่ึงเรียกวา “สิทธิเรียกรองขาดอายุความ” หรือ 
“หนี้ขาดอายุความ”   ซ่ึงบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  193/9   
 “มาตรา  193/9  สิทธิเรียกรองใดๆ  ถามิไดใชบังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  
สิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ” 
 ผลของการที่สิทธิเรียกรองหรือหนี้ขาดอายุความ    จึงมีแตเพียงกอใหลูกหนี้เกิดสิทธิ
ปฏิเสธที่จําไมชําระหนี้แกเจาหนี้เทานั้น     หนี้ขาดอายุความจึงไมทําใหเจาหนี้เสียสิทธิที ่จะ
ฟองรองบังคับคดีและไมเปนเหตุทําให “หนี้” นั้นระงับสิ้นไปแตอยางใด7เพราะเมื่อเปนหนี้กันแลว  
ไมวาระยะเวลาจะผานไปนานเทาใด  หากยังไมไดชําระหนี้ก็ยังคงเปนหนี้กันอยู เจาหนี้ยังคงมีสิทธิ
ที่จะนําคดีของตนขึ้นฟองรองตอศาลได  เพียงแตวาเมื่อเจาหนี้ฟองคดีแลว  อาจถูกศาลพิพากษายก
ฟองไดถาลูกหนี้ไดยกเหตุนี้ขาดอายุความขึ้นเปนขอตอสูเพื่อปฏิเสธการชําระหนี้  แตถาลูกหนี้ไมยก
เหตุขาดอายุความขึ้นเปนขอตอสูไว  ศาลก็ไมอาจเอาเหตุหนี้ขาดอายุความนี้มาเปนเหตุยกฟอง  
เนื่องจากมาตรา 193/29  บัญญัติไววา “เมื่อไมไดยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู  ศาลจะอางเอาอายุ
ความมาเปนเหตุยกฟองไมได”  แตในทางปฏิบัติ  จําเลยและทนายจําเลยมักจะยกเหตุนี้ขาดอายุความ
ขึ้นเปนขอตอสูในคดีแพงเสมอ  ดังนั้นถาเจาหนี้รูวาสิทธิเรียกรองของตนขาดอายุความแลวก็มักจะ
ไมนําคดีขึ้นฟองรองตอศาล  เพราะจะเปนการเสียเวลา  เสียคาธรรมเนียมศาล  และคาใชจายอ่ืนๆ 
 บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความเปนบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยของประชาชน8  เหตุที่กฎหมายบัญญัติใหมีอายุความเกี่ยวกับสิทธิ์ก็เพื่อประโยชนของ
รัฐในอันที่จะตัดปญหามิใหมีคดีความรกโรงศาล  และเพื่อประโยชนของประชาชนในดานความ
มั่นคงแหงกิจการและทรัพยสิน9 
 อายุความนั้นเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการฟองคดีตอศาลของคูความ โดยใน
ปจจุบันนั้น การไกลเกลี่ยขอพิพาทจะกระทําในศาลภายหลังจากที่คูความนําขอพิพาทมาฟองคดีตอ
ศาลแลว ทําใหมีคดีเขาสูสารบบความของศาลมากอันเปนการสิ้นเปลือง  หากจะสงเสริมใหคูพิพาท
ใหการไกลเกลี่ยนอกศาลในการระงับขอพิพาทแทนการฟองคดีตอศาลกอนแลวคอยไกลเกลี่ยใน
ศาลนั้นยอมเปนการลดภาระของศาลลงไดเปนอยางดี   แตปญหาเรื่องอายุความนั้นยังติดขัดอยู 
                                                        

7 ประกอบ หุตะสิงค. (2521).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา. หนา 114 .   
8 คําพิพากษาฎีกาที่ 1583/2511 
9 ศักดิ์  สนองชาติ.  (2524 ).  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย  วาดวยระยะเวลาและอายุความ. 

 หนา 28. 
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เนื่องจากหากคูพิพาทนําขอปญหาเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  โดยไมมีการฟองคดีตอศาล  และ
ระยะเวลาลวงเลยจนสิ้นอายุความ  ทําใหคูพิพาทฝายที่ตองเสียหายจากขอพิพาทนั้นอาจเสีย
ประโยชนในเรื่องอายุความได  ดังนั้นจึงควรยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท โดยอาศัย
เทียบเคียงจากกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL และ กฎหมายของไทย เพื่อใหสอดคลองกันและ
ปองกันความเสียหายเรื่องอายุความของขอพิพาทที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

4.2.1 อายุความตามกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ค.ศ.  2002 
 ในเรื่องการมอบขอพิพาทใหเขาสูกระบวนการพิจารณาไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น   
กฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL  ค.ศ.  2002   นั้นไดวางหลักเกี่ยวกับเรื่องอายุความสะดุดหยุดลง
ไวในหมายเหตุของ  มาตรา  4  วา   
  (1)  นับแตเวลาที่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดเร่ิมขึ้น    การนับอายุ
ความตามสิทธิเรียกรองของขอพิพาทนั้นเปนอันสะดุดหยุดลง    
  (2)   เมื่อกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทไดส้ินสุดลง   โดยปราศจากการทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ  ใหเร่ิมตนนับอายุความใหมนับแตเวลาที่กระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาทไดส้ินสุดลงโดยปราศจากการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 ในรางเดิมนั้นกําหนดใหอายุความสะดุดหยุดลงในวันที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดรับหรือ
ตอบรับการแตงตั้งเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  แตมีขอคัดคานวาการที่คูพิพาทนําขอพิพาทเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นเปนการปองกันสิทธิของตนมิใหขาดอายุความ  และหากใหสิทธิ
ในการรักษาอายุความของคูพิพาทไปตกอยูกับการตัดสินใจในการเขารับเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  
อาจเปนการลาชาเกินไปที่จะรักษาอายุความนั้นไวได  (A/CN.9/506 para 93) 
 ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําคดีขึ้นสูศาลในกรณีที่คูพิพาทไมสามารถตกลงระงับขอ
พิพาทโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทได  เนื่องจากหากคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดมีเจตนาไมสุจริตเพียงแต
ตกลงเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อยื้อเวลาใหคดีขาดอายุความ   โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดี
แพงที่มีอายุความสั้น  ซ่ึงอาจทําใหเปนผลรายตอคูพิพาทฝายที่ไดรับความเสียหายจากขอพิพาทที่
ไกลเกลี่ยกันอยูได 
 
 
 

4.2.2  อายุความตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 อายุความสะดุดหยุดลง เปนกรณีที่เมื่ออายุความเร่ิมนับแลว  แตกอนที่สิทธิเรียกรองนั้น
จะขาดอายุความ  ไดมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติไวเกิดขึ้นซึ่งมีผลใหอายุความหยุด
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นับ  คือระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นเปนอันยกเลิกปดไปไมนับเขาในกําหนดอายุความและเมื่อเหตุ
ดังกลาวสิ้นสุดลงในเวลาใดอายุความก็จะเริ่มตั้งตนนับใหมตั้งแตเวลาที่เหตุที่ทําใหอายุความสะดุด
หยุดลงนั้นสิ้นสุดลงเปนตนไปโดยนับตามกําหนดอายุความเดิม  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ไดบัญญัติเกี่ยวกับอายุความสะดุดหยุดลงไวในมาตรา  193/14 ถึงมาตรา  193/18   
 “มาตรา  193/14  อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1)  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับ
สภาพ หนี้ให  ชําระหนี้ใหบางสวน  ชําระดอกเบี้ย  ใหประกัน  หรือกระทําการใดๆอันปราศจากขอ
สงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง 
  (2)  เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้ 
  (3)  เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย 
  (4)  เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
  (5)  เจาหนี้ไดกระทําการอื่นใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี” 
 ในที่นี้ผูวิจัยจะขอกลาวถึงเฉพาะ มาตรา  193/14 (4) และ(5)   เทานั้น เมื่อพิจารณา ตาม
มาตรา  193/14 (4)  การที่เจาหนี้มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการซึ่งเปนคนกลางชี้ขาดตัดสินขอ
พิพาทนั่นเอง  แตตางกันตรงที่วาผูช้ีชาดในกรณีนี้มิใชศาล  แตเปนคนกลางที่คูกรณีทั้งสองฝายตกลง
พรอมใจกันมอบใหเปนผูทําหนาที่ช้ีขาดขอพิพาทแทนศาล  ดังนั้นเมื่อการที่เจาหนี้มอบขอพิพาทให
อนุญาโตตุลาการพิจารณานั้นมีลักษณะทํานองเดียวกับการที่เจาหนี้ฟองคดี  หลักเกณฑทั่วไปใน
เร่ืองเจาหนี้ฟองคดีตอศาลแลวทําใหอายุความสะดุดหยุดลงจึงนํามาอนุโลมใชกับเรื่องที่เจาหนี้มอบ
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาดวยเชนกัน  ตามที่มาตรา 193/18  ไดกําหนดไว 
 “มาตรา 193/18  ใหนํามาตรา 193/17  มาใชบังคับแกกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลง  
เพราะเหตุตามมาตรา 193/14 (3) (4) และ (5)  โดยอนุโลม” 
 “มาตรา 193/17  ในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา 193/14 (2)   หาก
คดีนั้นไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคําฟอง  หรือคดีเสร็จไปโดยการจําหนายคดีเพราะเหตุถอนฟอง
หรือทิ้งฟอง  ใหถือวาอายุความไมเคยสะดุดหยุดลง…” 
 จากหลักในมาตรา  193 /18   นั้น   หมายความว า   ในการมอบขอพิพาทให
อนุญาโตตุลาการพิจารณานั้น  จะเปนเหตุทําใหอายุความสะดุดหยุดลงก็ตอเมื่อผลการตัดสินของ
อนุญาโตตุลาการนั้น  อนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดใหเจาหนี้เปนฝายชนะ  ทํานองเดียวกับการฟอง
คดีที่เจาหนี้จะตองเปนฝายชนะคดีเทานั้นอายุความจึงจะสะดุดหยุดลง  ในทางกลับกัน  หากการมอบ
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณานี้ผลปรากฏวาเจาหนี้เปนฝายแพ  ก็ยอมไมเปนเหตุทําใหอายุ
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ความสะดุดหยุดลง  และถือวาอายุความไมเคยสะดุดหยุดลง  ทั้งนี้โดยอนุโลมตามมาตรา 193/17  
วรรคแรกนั่นเอง10 
 แตหากพิจารณาในเรื่องการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น  จะเห็นไดวาผลของการไกลเกล่ียขอ
พิพาทจะไมมีฝายใดแพ หรือฝายใดชนะ  การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนการระงับขอพิพาทโดยการที่
คูพิพาทตกลงพรอมใจกันมอบใหผูทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาทเปนผูไกลเกล่ียชวยช้ีแนะวิถีทางที่จะ
ระงับขอพิพาทเพื่อใหผลของการไกลเกลี่ยเปนที่พึงพอใจของคูพิพาท  โดยที่คูพิพาทยังมีความ
สมานฉันทกัน   ผูไกลเกลี่ยมีเพียงอํานาจในการชี้แนะแนวทางเพื่อระงับขอพิพาท ผูไกลเกล่ียมิไดมี
อํานาจในการชี้ขาดขอพิพาทหรือการพิพากษาคดี ดังเชนผูทําหนาที่อนุญาโตตุลาการ หรือผูพิพากษา   
ในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถยุติลงไดผูไกลเกลี่ยก็จะใหคูพิพาททําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 850 ถึงมาตรา 85211 ซ่ึงสิทธิเรียกรองอัน
เกิดจากสัญญาประนีประนอมยอมความของคูพิพาทนั้น  ไดกลาวไวในบทบัญญัติมาตรา 193/32 
 “มาตรา 193/32  สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นโดยคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดหรือโดยสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ใหมีกําหนดอายุความสิบป  ทั้งนี้  ไมวาสิทธิเรียกรองเดิมจะมีกําหนดอายุ
ความเทาใด” 
 ดังนั้นภายหลังจากที่คูพิพาทไดตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันแลวคูพิพาท
ฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความ  คูพิพาทอีกฝายหนึ่งยอมมี
สิทธิฟองรองนําคดีขึ้นสูศาลไดภายในอายุความสิบป  โดยไมตองคํานึงวาสิทธิเรียกรองเดิมจะมี
กําหนดอายุความเทาใด 
 แตในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทไมสามารถยุติลงดวยการทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความของคูพิพาท  อันเนื่องจากคูพิพาทไมพึงพอใจตอผลของการไกลเกล่ียเชนนี้ไมมีกฎหมาย
ใดกําหนดในเรื่องของอายุความเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยไวโดยชัดเจน  จึงตองนําหลักเรื่องอายุความ

                                                        
10 กําชัย จงจักรพันธ.  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยระยะเวลาและอายุความ.  หนา  

196.  
11 มาตรา  850 บัญญัติวา “อันวาประนีประนอมยอมความนั้น  คือ สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝาย

ระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน” 
    มาตรา  851  บัญญัติวา “อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยาง

ใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด  หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ    ทานวาจะฟองรองให
บังคับคดีหาไดไม” 

     มาตรา 852  บัญญัติวา “ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  ยอมทําใหการเรียกรองซึ่งแตละ
ฝายไดยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นวาเปนของตน” 
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ทั่วไปมาบังคับใชตามมาตรา 412  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงหากสิทธิเรียกรองของ
ขอพิพาทที่เขาสูการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยนั้น มีอายุความสองป  หรือหาป หรือ สิบป   
ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมตนการพิจารณาไกลเกลี่ย จนถึงเวลาที่การพิจารณาไกลเกล่ียยุติลงโดยที่คูพิพาท
ไมสามารถตกลงกันทําสัญญาประนีประนอมไดยอมไมกระทบกระเทือนตอสิทธิในการฟองรองคดี
ตอศาลยุติธรรม  ทั้งนี้เนื่องจากการพิจารณาไกลเกล่ียใชเวลารวดเร็วไมชักชาเนิ่นนาน  คูพิพาทที่มี
สิทธิเรียกรองในขอพิพาทเดิมกอนเขาสูการพิจารณาไกลเกลี่ยสามารถฟองคดีตอศาลไดภายในอายุ
ความ  แตในกรณีที่สิทธิเรียกรองนั้นมีอายุความสั้นเชนกรณีละเมิดที่ลูกหนี้ไดช่ือวาผิดนัดมาแตเวลา
ที่ทําละเมิด ตามมาตรา 20613  และเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น มีอายุ
ความหนึ่งปนับแตวันที่เจาหนี้ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  448    หากเจาหนี้ผูมีสิทธิเรียกรองและลูกหนี้ผูจะพึงใชคาสินไหม
ทดแทนไดตกลงกันระงับขอพิพาทโดยมอบใหผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยทําการพิจารณาไกลเกลี่ยขอ
พิพาทโดยที่ เจาหนี้ ผูมี สิทธิ เ รียกรองมิไดฟองคดีไวกอนเพื่อเปนการประหยัดไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล   และการพิจารณาไกลเกลี่ยก็ไมมีกฎหมายบัญญัติใหอายุความสะดุดหยุดลง
ดังเชนการมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดตามมาตรา 193/14  สุดทายผลของการพิจารณา
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไมเปนที่พึงพอใจของคูพิพาทจึงไมมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  และ
ใกลระยะเวลาที่อายุความจะสิ้นสุดลง หรือลวงเลยอายุความที่มีกําหนดหนึ่งปไปแลว เจาหนี้ผูมีสิทธิ
เรียกรองไมสามารถฟองคดีไดทันภายในอายุความ หรือฟองคดีตอศาลแลวจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้ผูจะ
พึงใชคาสินไหมทดแทนยกเอาอายุความขึ้นเปนขอตอสูแลวศาลยกฟองเชนนี้ยอมไมเปนธรรมตอ
เจาหนี้ผูมีสิทธิเรียกรองโดยแนแท  อีกทั้งการพิจารณาไกลเกล่ียขอพิพาทนั้น  ผูศึกษาเห็นวาจะถือวา
เปนการกระทําอื่นใดอันมีผลเปนอยางเดียวกับการฟองคดี ตาม มาตรา 193/14  (5)  อันจะทําใหอายุ
ความสะดุดหยุดลงหาไดไม  
 

4.2.3.   แนวทางการยกรางขอกฎหมายเกี่ยวกับอายุความในรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอ
พิพาทในประเทศไทย 

                                                        
12  มาตรา 4  วรรคสอง  บัญญัติวา…”เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได  ใหวินิจฉัยคดีนั้นตาม

จารีตประเพณีแหงทองถิ่น  ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้นใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง  
และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวย  ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” 

13  มาตรา 206 บัญญัติวา… “ในกรณีหนี้อันเกิดแตมูลละเมิด        ลูกหนี้ไดช่ือวาผิดนัดมาแตเวลาที่ทํา
ละเมิด” 
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 ดังที่ผูศึกษาไดกลาวแลววาการพิจารณาไกลเกล่ียขอพิพาท มิใชการที่เจาหนี้มอบขอพิพาท
ใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา  ตามมาตรา  193/14 (4)  ทั้งยังถือไมไดวาเปนการที่เจาหนี้กระทําการอื่น
ใดอันมีผลเปนอยางเดียวกับการฟองคดี  ดังเชนที่บัญญัติไวในมาตรา 193/14 (5) นอกจากนี้อายุความ
จะขยายหรือยนหรืองดใชอายุความก็เฉพาะโดยกฎหมายเทานั้น  คูกรณีจึงหาอาจตกลงกันงดใชอายุ
ความหรือขยายอายุความใหยาวกวาที่กฎหมายกําหนดไว หรือยนอายุความใหส้ันกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวไดไม  ทั้งนี้ตามที่บทบัญญัติมาตรา 193/11  ไดกําหนดไว 
 “มาตรา 193/11  อายุความที่กฎหมายกําหนดไวนั้น  คูกรณีจะตกลงกันใหงดใช หรือขยาย
ออก หรือยนเขาไมได” 
 เนื่องดวยอายุความเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน   คูพิพาทไมอาจจะตกลงยกเวนเปนอยางอื่นได  หากฝาฝนขอตกลงนั้นก็จะเปนโมฆะ ตาม
มาตรา 150  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
 ดังนั้นในการดําเนินกระบวนการพิจารณาไกลเกล่ียขอพิพาท  ผูไกลเกล่ียหรือคูพิพาทจะ
ตกลงกันโดยสัญญาวาจะงดใชอายุความหรือขยายอายุความ  ใหยาวขึ้นกวาที่กฎหมายกําหนดสําหรับ
สิทธิเรียกรองในขอพิพาทที่ไดเขาสูกระบวนการพิจารณาไกลเกล่ียนั้นหาไดไม  เมื่อคูพิพาทไม
สามารถตกลงกันในเรื่องอายุความ  ทั้งยังไมมีกฎหมายใดบัญญัติในเรื่องนี้ไวอยางชัดเจน  ผูวิจัยจึงเห็น
ควรใหมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกล่ียเปนการเฉพาะ  โดยในเรื่องของอายุความนั้นอาจ
เสนอเปน 2 แนวทาง ดังนี้ คือ   
 แนวทางที่หนึ่ง  อาจกําหนดในเรื่องของการยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู ดังเชนมาตรา 47 
แหงพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534  โดยรางกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยวา  
 “มาตรา…กอนอายุความของสิทธิเรียกรองของขอพิพาทที่เขาสูกระบวนการพิจารณาไกล
เกล่ียขอพิพาทจะครบบริบูรณ    ถาคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองยินยอมโดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือ
ฝายที่ถูกเรียกรองวาจะไมยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูในกรณีที่คูพิพาทฝายที่มีสิทธิเรียกรองฟองคดีตอ
ศาลหรือเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด   ความยินยอมนี้ใหใชบังคับได" 
 เนื่องจากการที่คูพิพาทตกลงกันในอันที่จะไมยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูในกรณีที่คูพิพาท
ฝายที่มีสิทธิเรียกรองฟองคดีตอศาล หรือเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดนั้นมิไดเปนการตก
ลงงดใชอายุความหรือเปนการตกลงขยายอายุความ ซ่ึงเปนการตองหามตามกฎหมาย และการที่
คูพิพาทตกลงกันที่จะไมยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูนั้น ไมใชการที่คูพิพาทตกลงสละประโยชนแหง
อายุความ เพราะการสละประโยชนแหงอายุความจะตองการทําภายหลังจากที่อายุความครบกําหนด
แลว แตมีขอนาสังเกตประการหนึ่ง คือ หากคูพิพาทฝายที่เรียกรองใชประโยชนแหงมาตรานี้ โดยไม
สุจริต มิไดหวังจะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยอยางแทจริง แตเพียงหวังใหคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองเขา
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สูการไกลเกลี่ยตกลงยินยอมจะไมยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูในการฟองคดีตอศาลหรือเสนอขอพพิาท
ในอนุญาโตตุลาการชี้ขาด เชนนี้ ยอมไมสมเจตนารมณของรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ีย ที่มุงหวัง
ใหคูพิพาทระงับขอพิพาทไดอยางรวดเร็วและเปนธรรม 
 แนวทางที่สอง กําหนดใหอายุความสะดุดหยุดลง โดยรางกฎหมายปรับจาก Article x   ใน
หมายเหตุของ มาตรา  4   แหงกฎหมายแมแบบ   UNCITRAL   ค.ศ.   2002    ดังนี้ 
 “มาตรา .... อายุความ 
  (1)นับแตเวลาที่การไกลเกล่ียขอพิพาทไดเร่ิมขึ้น การนับอายุความตามสิทธิ
เรียกรองของขอพิพาทนั้นเปนอันสะดุดหยุดลง 
  (2) เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดส้ินสุดลง โดยปราศจากการทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ ใหเร่ิมตนนับอายุความใหมนับแตระยะเวลาที่กระบวนการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทไดส้ินสุดลงโดยปราศจากการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ”    
 การยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทเชนนี้ ไมนาจะขัดกับมาตรา 193/14  แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท ที่บัญญัติไวโดยเฉพาะและขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็
ตองถือวาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไมตรงกันกับพระราชบัญญัติวาดวยการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นถูกยกเวนโดยพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท ทั้งนี้ตามหลัก
กฎหมายที่วา “กฎหมายเฉพาะยกเวนกฎหมายทั่วไป”14  แนวทางทั้งสองจึงเหมาะสมกับการยกราง
กฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาททั้งยังเปนการดํารงความยุติธรรมแกคูพิพาททั้งสองฝาย และ
ยังผลใหการพิจารณาไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ไดรับความนิยมจากคูพิพาท
เพื่อใชเปนทางเลือกใหมในการระงับขอพิพาท 
  จากการศึกษา ในขอ  3.2.2  พบวา กฎหมายแมแบบ UNCITRAL ค.ศ. 2002 กําหนดใหการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไดเร่ิมตนขึ้นโดยคูพิพาทกําหนดวันในการไกลเกล่ียขอพิพาท  มีขอนาคิดประการ
หนึ่งคือ  หากคูพิพาทตกลงนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยโดยมีการกําหนดวันไกลเกลี่ยไว ซึ่ง
ถือวาการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดเร่ิมตนขึ้นแลวและผลแหงการเริ่มตนการไกลเกลี่ยทําใหอายุความของขอ
พิพาทนั้นสะดุดหยุดลง   แตตอมาคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมิไดเขารวมไกลเกล่ียขอพิพาท
เลยแมแตคร้ังเดียว  หรืออาจเขาสูการไกลเกลี่ยโดยเจตนาไมสุจริตของคูพิพาทโดยหวังจะใชการไกล

                                                        
14 สุกัญญา วีระเช่ียวชาญชัย . (2547).  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการรับขนของ

ทางทะเล พ.ศ. 2534 : ผลกระทบและความสอดคลองกับประโยชนของประเทศไทย.  หนา 51. 
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เกลี่ยขอพิพาทเปนเครื่องมือในการประวิงเวลาและสุดทายไมสามารถตกลงกันทําสัญญาประนีประนอม   
เชนนี้จะกําหนดแนวทางเรื่องอายุความอยางไร 
 ผูศึกษามีความเห็นวาในกรณีที่คูพิพาทไมไดเขารวมไกลเกล่ียหรือมีเจตนาไมสุจริตดังกลาว  
เปรียบเสมือนการทิ้งฟองของโจทกในคดีแพง  ดังนี้ยอมถือไดวาอายุความไมเคยสะดุดหยุดลงเลย  และ
ควรกําหนดแนวทางสําหรับกรณีดังกลาวไวดังนี้    “หากปรากฏวาอายุความครบกําหนดไปแลวใน
ระหวางการดําเนินการไกลเกลี่ยหรือจะครบกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่การไกลเกลี่ยส้ินสุดลง
โดยไมมีการทําสัญญาประนีประนอมใหคูพิพาทมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
การไกลเกลี่ยส้ินสุดลง”15 
 
4.3  ความคุมครองพยานหลักฐาน  

4.3.1  การรับฟงพยานหลักฐาน ตาม กฎหมายแมแบบของ UNCITRAL ค.ศ.  2002 
 ในกฎหมายแมแบบของ   UNCITRAL  ค.ศ. 2002    ไดบัญญัติเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
ไวในมาตรา  10 โดยเมื่อพิจารณาตามความในมาตรา  10  ซ่ึงมีสาระสําคัญในการหามมิใหรับฟง
เปนพยานหลักฐานไมวาจะเปนพยานบุคคล  หรือ   พยานเอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการไกล
เกล่ียขอพิพาท  ในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  หรือศาล หรือกระบวนยุติธรรมอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับขอพิพาทที่ไกลเกลี่ย   ซ่ึงแยกศึกษาไดดังนี้ 
 พยานบุคคล   ในมาตรา 10     หามมิใหรับฟงคูพิพาทในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท  
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  และบุคคลที่สาม( Third person)     รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท เชน พยาน  หรือ  ผูเช่ียวชาญ  ตองไมอยูในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนการทาง
ศาลยุติธรรมหรือกระบวน การอื่นที่คลายคลึงกัน  ทั้งจะตองไมเปนพยาน  หรือใหการเปนพยาน 
โดยหมายความรวมถึงหามมิใหเปนพยานบอกเลาในการกลาวอางถึงคําเชิญ หรือขอเท็จจริงที่

                                                        
 15  เทียบกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 193/17  ซึ่งบัญญัติวา  
      “  ในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา  193/14 (2)  หากคดีนั้นไดมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหยกคําฟองหรือคดีเสร็จไปโดยการจําหนายคดีเพราะเหตุถอนฟองหรือทิ้งฟองใหถือวาอายุความไมเคย
สะดุดหยุดลง 
     ในกรณีที่คดีน้ันศาลไมรับหรือคืนหรือใหยกคําฟองเพราะเหตุคดีไมอยูในอํานาจศาล  หรือศาลให
ยกคําฟองโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะฟองใหมและปรากฏวาอายุความกําหนดไปแลวในระหวางการพิจารณาหรือจะ
ครบกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นถึงที่สุดใหเจาหนี้มีสิทธิฟองคดี เพื่อต้ังหลักฐาน
สิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นถึงที่สุด” 
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คูพิพาทประสงคจะมีสวนรวมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ทัศนคติหรือขอคิดเห็นของ
คูพิพาท  คําแถลง  หรือคํารับของคูพิพาทในระหวางการไกลเกล่ียขอพิพาท  ขอเสนอของผูไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในกระบวนการดังกลาวดวย         
 พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ  ไดแก  คําเชิญ หรือขอเท็จจริงที่คูพิพาทประสงคจะมีสวน
รวมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ทัศนคติหรือขอคิดเห็นของคูพิพาท  คําแถลง  หรือคํารับ
ของคูพิพาทในระหวางการไกลเกล่ียขอพิพาท  ขอเสนอของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท   เอกสารตางๆ
เฉพาะที่เจตนาจะใชในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท   ฯลฯ  ซ่ึงไดบันทึกหรือทําเปนเอกสาร  หรือ
ไดบันทึกในรูปแบบของ ส่ือสารสนเทศอื่น  เชน  ภาพถาย   แถบวีดีทัศน  แถบเสียง หรือบันทึกเปน
ขอมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 หากคูพิพาทในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  และบุคคลที่สาม 
รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท  นําพยานหลักฐานดังกลาวขางตนไปเปดเผย หรือ
นําไปอางอิงเปนพยานหลักฐานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ศาล  หรือเจาหนาที่ของรัฐที่มี
อํานาจ     ใหพยานหลักฐานนั้นเปนอันรับฟงไมได  แตขอมูลอาจถูกเปดเผยหรือนําไปเปน
พยานหลักฐานในขอบเขตของกฎหมาย     หรือภายใตบังคับของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
          4.3.2  พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 คําวา “พยานหลักฐาน”  หมายถึง  ส่ิงใดๆที่แสดงขอเท็จจริงใหปรากฏแกศาลได  ซ่ึงบางที
ก็เรียกสั้นๆวา “พยาน” 16   
 พยานหลักฐาน   มีความหมายรวมถึงพยานบุคคล  พยานเอกสาร  พยานวัตถุ  หรือส่ิงใดๆ
ที่นําเสนอตอศาลเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง ซ่ึงจํากัดอยูเฉพาะพยานหลักฐานที่ศาลยอมรับ  หรือใหนําสืบ
เทานั้น  ในการนําสืบขอเท็จจริงเพื่อพิสูจนประเด็นขอพิพาทในคดีนั้นตามปกติคูความสามารถอาง
พยานบุคคล  พยานเอกสาร  หรือพยานวัตถุใดมาสืบก็ได ตามมาตรา  85  ซ่ึงบัญญัติวา  “คูความฝายที่มี
หนาที่ตองนําสืบขอเท็จจริง ยอมมีสิทธิที่จะนําพยานหลักฐานใดๆ มาสืบไดภายใตบังคับแหงประมวล
กฎหมายนี้  หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการรับฟงพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐาน”  
นอกจากนี้ในคดีแพงคูความอาจรับขอเท็จจริงกันไดทั้งในศาลและนอกศาล  และการรับกันดังกลาวมี
ผลผูกมัดคูความได ตามมาตรา  84 (1) ซ่ึงบัญญัติวา  “คูความไมตองพิสูจนขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยู
ทั่วไป  หรือซ่ึงไมอาจโตแยงได  หรือซ่ึงศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งไดรับแลว” 
 พยานหลักฐานนั้นแมเปนสิ่งที่อาจพิสูจนขอเท็จจริงได  และคูความไดนําสืบแลว  แตถา
กฎหมายหามมิใหศาลรับฟง  ส่ิงนั้นแมจะแสดงขอเท็จจริงบางอยางและรวมอยูในสํานวนแลว  ก็ไม

                                                        
16 โสภณ  รัตนากร. (2539). คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. หนา 18. 
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ถือวาเปนพยานหลักฐานในความหมายนี้  เพราะไมสามารถใชพิสูจนขอเท็จจริงอะไรในคดีได  
เนื่องจากศาลไมรับฟง  ดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 86  บัญญัติให ศาล
ปฏิเสธไมรับฟงพยานหลักฐานที่รับฟงไมได  หรือยื่นฝาฝนตอกฎหมาย  หรือพยานหลักฐานที่
ฟุมเฟอยเกินสมควร  หรือประวิงคดีใหชักชา  หรือไมเกี่ยวแกประเด็น17   
 กอนที่ศาลจะตัดสินคดีวาคูความฝายใดผิดฝายใดถูก  ใครมีสิทธิหนาที่  มีความรับผิด
เพียงใด  ศาลจะตองชี้ขาดขอเท็จจริงบางอยางอันเปนพื้นฐานที่กอใหเกิดสิทธิหนาที่  ความรับผิด  
หรือการตองรับโทษเสียกอน  ถาหากศาลยังไมอาจฟงขอเท็จจริงใหเปนยุติอยางใดอยางหนึ่ง  ศาลก็
ไมอาจยกขอกฎหมายขึ้นปรับวาฝายใดมีสิทธิหรือความรับผิดอยางไรได    กอนที่ศาลจะชี้ขาด
ขอเท็จจริง   คูความก็ตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจนขอเท็จจริงตามขออางและขอเถียงของตน  เพื่อ
แสดงใหศาลเห็นวาควรจะเชื่อวาขอเท็จจริงเปนอยางใด  หากคูความไมนําสืบพยานหลักฐาน  หรือ
การนําสืบทําไมถูกวิธีซ่ึงตามกฎหมายหามมิใหรับฟง  หรือพยานหลักฐานที่นําสืบนั้นกฎหมายหาม
มิใหรับฟง  ศาลก็จะนําพยานหลักฐานนั้นมาตัดสินคดีไมได18 
 คํารับของคูความตามหลักกฎหมายอังกฤษ  กําหนดใหคําบอกเลาที่เปนคํารับนี้ถือวาเปน
ขอยกเวนรับฟงเปนพยานหลักฐานไดก็แตเฉพาะคํารับซึ่งเปนปฏิปกษตอประโยชนของผูบอกเลา
เทานั้น  ถาเปนคํารับที่ไดประโยชนตอผูบอกเลาแลวรับฟงเปนพยานหลักฐานไมได  คํารับนี้ไม
สําคัญวาจะกลาวตอผูใด  ถามีพยานยืนยันวาเปนผูไดยินคํากลาวนั้นก็ถือวาเปนพยานที่รับฟงได   คํา
รับอาจทําไดเปน 3 วิธี  คือ  คํารับดวยวาจา  คํารับดวยลายลักษณอักษร  และคํารับดวยกิริยาความ
ประพฤติ19 
   การที่บุคคลยอมรับขอเท็จจริงบางอยางไมวาโดยตรงหรือโดยปริยาย  อาจมีผลใหศาล
รับฟงขอเท็จจริงนั้นได  การรับขอเท็จจริงดังกลาวนั้นเรียกวา  คํารับ (admission) ซ่ึงแบงเปน  2 
ประเภท  คือ คํารับอยางเปนทางการ (formal admission)  กับคํารับอยางไมเปนทางการ (informal 
admission)  
 คํารับอยางเปนทางการเปนคํารับของคูความที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดี  เมื่อรับแลวจะ
ผูกมัดคูความโดยถือวาขอเท็จจริงเปนยุติ  มีผลใหไมตองมีการสืบพยานในเรื่องที่รับกัน  สวนคํารับ
อยางไมเปนทางการเปนการรับนอกคดี  หากจะนํามาใชในคดีจะตองมีการสืบพยานกันและไมถือวา
ขอเท็จจริงเปนยุติอยางที่รับกัน  อาจมีการนําสืบหรืออธิบายเปนอยางอื่นได  คํารับอยางไมเปน

                                                        
17 แหลงเดิม.  หนา 19. 
18 แหลงเดิม.  หนา  33. 
19 สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. หนา 368. 
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ทางการอาจเปนคํารับของคูความ  บุคคลผูมีสวนไดเสียเสมือนคูความหรือบุคคลอื่นก็ได  คํารับอยาง
ไมเปนทางการบางกรณีรับฟงเปนขอยกเวนของพยานบอกเลา  เชนคํารับของคูความที่ทําใหตนเสีย
ประโยชน20 ซ่ึงมีเหตุนาเชื่อวาคํารับนั้นนาจะเปนความจริงอยูเหมือนกัน  เพราะโดยเหตุผลธรรมดา
บุคคลยอมไมกลาวอะไรใหตนเสียประโยชนทั้งที่ไมเปนความจริง  คํารับนี้จึงใชยันผูกลาวได 
 กฎหมายไทยไมไดบัญญัติใหรับฟงคํากลาวนี้โดยตรง  แตเนื่องจากกฎหมายของไทย
มิไดหามใหรับฟงพยานบอกเลาโดยเด็ดขาด  และศาลฎีกาก็ถือวาพยานบอกเลารับฟงไดเพียงแตมี
น้ําหนักนอย  คํารับเหลานี้แมเปนพยานบอกเลาก็รับฟงได  และเนื่องจากคํารับนี้มีเหตุผลนาเชื่อถือ
ดังกลาวมาแลว  คํารับนี้จึงนาจะตองถือวาเปนพยานบอกเลาที่มีน้ําหนัก21 
 ในคดีแพงคูความอาจรับขอเท็จจริงกันไดทั้งในศาลและนอกศาล  และการรับกัน
ดังกลาวมีผลผูกมัดคูความได 
 การรับขอเท็จจริงโดยคูความในศาลในคดีแพงนั้น  อาจเกิดขึ้นโดยที่ฝายจําเลยยอมรับ
ขอเท็จจริงที่โจทกกลาวมาในฟอง  โดยจําเลยรับขอเท็จจริงดังกลาวมาในคําใหการโดยชัดแจง  หรือ
หากจําเลยไมปฏิเสธขอหาในฟองของโจทกก็ถือวาจําเลยรับเชนกัน  เพราะมีหลักในคดีแพงวา  ไม
ปฏิเสธถือวารับ   นอกนั้นคูความอาจรับขอเท็จจริงใดกันระหวางที่ศาลชี้สองสถาน  หรือเมื่อศาล
สอบถามและศาลไดบันทึกคํารับนั้นไว  นอกจากนั้นคูความอาจรับขอเท็จจริงใดในระหวางที่ศาล
ไกลเกลี่ยความ  หรือคูความอาจแถลงรับมาเองในคําแถลงการณหรือในคําแกอุทธรณ  คําแกฎีกาก็
ได  เมื่อคูความรับขอเท็จจริงดังกลาวมาแลวศาลมักจะฟงเปนยุติตามนั้น22 
 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ .ศ .  2545  ไมมีบทบัญญัติในการคุมครอง
พยานหลักฐานที่ใชในการพิจารณาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  ดังนั้นจึงเทียบเคียงกับระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ. 2544  ที่ไดกําหนดใหการไกล
เกล่ียดําเนินการเปนการลับ  โดยไมมีการบันทึกรายละเอียดของการไกลเกลี่ยขอพิพาทไว  ไมวา
บันทึกเปนลายลักษณอักษร  หรือบันทึกในรูปแบบของการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  เวนแตคูความจะตกลงกันใหบันทึกการดําเนินการไกลเกลี่ย
ทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง   (ขอ 21 )  ซ่ึงระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลาง วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2545  ไดกําหนดไวเชนเดียวกันในขอ 23    และ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ. 2544  ยังไดใหความ

                                                        
20 โสภณ  รัตนากร.  เลมเดิม  หนา  100. 
21 แหลงเดิม.  หนา  426. 
22 แหลงเดิม.  หนา  30. 
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คุมครองพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทไว โดยกําหนดใหคูความและบุคคลที่
เกี่ยวของสามารถทําความตกลงที่จะไมนําขอเท็จจริงและการดําเนินการในการไกลเกล่ียขอพิพาทไป
ใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆของศาล  ไมวาในสํานวนคดีที่ทําการไกล
เกลี่ยขอพิพาทหรือคดีอ่ืน  หรือในกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ   ขอเท็จจริงดังกลาวให
หมายความรวมถึง  การติดตอระหวางคูความ  หรือขอเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท   ขอเท็จจริงที่เปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการเจรจาตกลง ขอเท็จจริงที่คูความอีกฝาย
หนึ่งยอมรับหรือปฏิเสธ และความเห็นหรือขอเสนอใดๆ  ซ่ึงไดเสนอโดยคูความอีกฝายหนึ่งใน
กระบวนการไกล เกลี่ยขอพิพาท     รวมถึงความเห็นหรือขอเสนอใดๆ   ซ่ึงได เสนอโดยผู
ประนีประนอม ( ขอ 26) 
 ระเบียบสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาททางการเงิน  พ.ศ. 
2544   มีขอกําหนดที่ใกลเคียงกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกล่ียขอ
พิพาท  พ.ศ. 2544  คูพิพาทจะไมใชขอมูลดังตอไปนี้ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการหรือศาล  
(ขอ 25 และขอ  32)  ซ่ึงไดแก 

1. ขอเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับดําเนินการเพื่อการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
2. ความเห็นหรือขอเสนอใดๆซึ่งไดเสนอโดยคูพิพาทอีกฝายหนึ่งในกระบวนการไกลเกลี่ย

ขอพิพาท 
3. ความเห็นหรือขอเสนอใดๆซึ่งไดเสนอโดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาท   เวนแตในกรณีที่คูความ

ไมสามารถยุติขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียขอพิพาท  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทมีความเห็นเสนอ
ตอศาลที่พิจารณาคดีนั้นวา  ขอเสนอในการปรับโครงสรางหนี้หรือการชําระหนี้แนวทาง
ใดมีความเปนไปไดและเปนประโยชนตอคูพิพาทมากที่สุด 

4. ขอเท็จจริงที่คูพิพาทอีกฝายหนึ่งไดยอมรับหรือปฏิเสธขอเสนอในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความซึ่งไดเสนอโดยผูไกลเกล่ียขอพิพาท 

5. ขอมูลอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมถึงสัญญาประนีประนอมยอมความ
เวนแตกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
นั้นเอง 

 นอกจากนี้ยังเอกสิทธ์ิคุมครองพยานเอกสารและพยานวัตถุไวในขอ 33 วา   
  “เอกสารใดไมวาอยูในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือขอซ่ึงใชหรือไดใชหรือ
เกิดขึ้นจากกระบวนการไกลเกลี่ย  จะไมสามารถนําไปใชอางอิงในกระบวนพิจารณาอื่นใดเกี่ยวกับขอ
พิพาทได” 
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 ความในเบื้องตนนั้นเปนการคุมครองพยานเอกสารและพยานวัตถุในการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท   สวนในการพิจารณาคดีของศาลนั้นการนําสืบขอเท็จจริงเพื่อพิสูจนประเด็นขอพิพาทในคดี  
ตามปกติคูความสามารถจะอางพยานบุคคล  พยานเอกสาร  หรือพยานวัตถุใดมาสืบก็ได  และบุคคล
ที่ถูกอางเปนพยานหรือบุคคลที่ครอบครองเอกสารหรือวัตถุที่ถูกอางเปนพยาน  เมื่อไดรับหมายเรียก
ของศาลแลวก็จะตองมาเปนพยาน  หรือสงเอกสารหรือวัตถุนั้นมาเปนพยาน  จะหลีกเล่ียงขัดขืน
มิได  แตในบางครั้งการที่บุคคลจะตองถูกบังคับใหมาเบิกความถึงขอเท็จจริงที่ตนรูเห็นบางอยาง  
หรือถูกบังคับใหสงมอบเอกสารหรือวัตถุพยานบางอยาง   อาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ประเทศชาติ  หรือความมั่นคงปลอดภัยของสังคม  เพราะการสืบพยานในศาลตองทําโดยเปดเผย  
การเบิกความหรือนําสืบเอกสารอาจมีผลเปนการเปดเผยความลับบางอยางได  ดังนั้นกฎหมายจึง
ตองกําหนดเปนขอยกเวน  โดยใหเอกสิทธิ (Privilege) แกบุคคลบางประเภท หรือบางฐานะที่จะไม
ตองมาเบิกความ  หรือสงเอกสารซึ่งมีขอเท็จจริงบางอยางซึ่งไมสมควรจะเปดเผย  แมขอเท็จจริง
นั้นๆจะเกี่ยวของกับประเด็นแหงคดีซ่ึงคูความประสงคจะสืบพยานก็ตาม23 
 กฎหมายไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง    มาตรา 9224     ซ่ึงให
เอกสิทธิแกบุคคลที่จะไมตองมาเบิกความ  หรือสงเอกสารที่ตนครอบครองตอศาล 
 โดยในมาตรา  92 (2)  คุมครองเฉพาะทนายความเทานั้น  ตรงกับเอกสิทธิในกฎหมาย
พยานของอังกฤษ  ซ่ึงไมรวมไปถึงผูประกอบวิชาชีพอ่ืนไมวาจะเปน แพทย นักบัญชี นายธนาคาร  
นักหนังสือพิมพ  หรือผูสอนศาสนา25  ความลับใดๆซึ่งไดรับมอบหมายหรือบอกเลาจากลูกความใน
ฐานะที่เปนทนายความ  หมายถึง ขอความใดๆ ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดแจงใหทนายความทราบ  เพื่อ
ปรึกษาหารือในทางคดี  หรือเพื่อใหทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแกตน  ดังนั้น  ส่ิงที่ทนายความ
ไดรับทราบจากลูกความในวิชาชีพของตนจึงเปนความลับซ่ึงได เอกสิทธิคุมครองทั้งสิ้น  ไมวาเรื่อง

                                                        
23 เข็มชัย  ชุติวงศ. (2538 ).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. หนา 349. 
24 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 92  บัญญัติวา “ถาคูความหรือบุคคลใดจะตองเบิก

ความ  หรือนําพยานหลักฐานชนิดใดๆมาแสดง  และคําเบิกความหรือพยานหลักฐานนั้นอาจเปดเผย 
 (1)   หนังสือราชการหรือขอความอันเกี่ยวกับงานของแผนดิน  ซึ่งโดยสภาพจะตองรักษาเปน

ความลับไวช่ัวคราวหรือตลอดไป  และคูความหรือบุคคลนั้นเปนผูรักษาไว  หรือไดทราบมาโดยตําแหนงราชการ  
หรือในหนาที่ราชการ หรือกึ่งราชการอื่นใด 

(2) เอกสารหรือขอความที่เปนความลับใด ๆ ซึ่งตนไดรับมอบหมาย  หรือบอกเลาจากลูกความใน 
ฐานะที่ตนเปนทนายความ 

(3) การประดิษฐแบบ  หรือการงานอื่นๆ ซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมายไมใหเปดเผย…”  
25 โสภณ  รัตนากร. (2539).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน.  หนา  305.  
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นั้นๆ จะมีลักษณะลับเฉพาะหรือไม  เพราะเปนที่เขาใจไดวา  การที่ลูกความมาปรึกษาหารือ
ทนายความเขายอมประสงคจะใหเก็บเรื่องของเขาเปนความลับ  นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2505  และขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ   ระบุวาการเปดเผยความลับของ
ลูกความที่ไดรูในหนาที่ของทนายความ  ถือเปนการประพฤติผิดมรรยาททนายความ  เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากลูกความ หรือโดยอํานาจศาล  ดังนั้น  เมื่อทนายความถูกอางเปนพยานเขายอมมี
สิทธิที่จะไมเบิกความหรือนําหลักฐานใดซึ่งเกี่ยวกับความลับที่ตนทราบหรือไดรับมอบหมายจาก
ลูกความมาแสดงในศาลได    แตหากทนายความมาเบิกความตอศาลซึ่งทําใหถอยคําพยานเบิกความ
อันเปนการผิดมรรยาททนายความนั้น  ตามกฎหมายรับฟงเปนพยานได  สวนจะมีน้ําหนักเพียงใด
แลวแตดุลพินิจของศาล  (คําพิพากษาฎีกาที่ 587/2487)26   

4.3.3 แนวทางการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานในการรางกฎหมายวาดวยการ 
ไกลเกล่ียขอพิพาท 
 บทบัญญัติของ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท  พ.ศ. 2544       ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง วาดวยการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2545   และระเบียบสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียเพื่อระงับขอ
พิพาททางการเงิน  พ.ศ. 2544  มุงเนนใหการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนไปดวยความไวเนื้อ
เช่ือใจดวยกันทุกฝาย  เพื่อใหผูไกลเกล่ียขอพิพาท  และคูพิพาท สามารถเสนอขอเท็จจริงและความ
คิดเห็นไดโดยไมตองเกรงวาตนจะแพ หรือเสียเปรียบในการพิจารณาขอพิพาทในศาล ในกรณีที่ไม
สามารถตกลงทําสัญญาประนีประนอมตามที่ไดไกลเกลี่ยขอพิพาท  ซ่ึงในกรณีดังกลาวลวนแตเปน
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล หรือโดยสถาบันของสํานักงานศาลยุติธรรม  ขอกําหนดในระเบียบ
ตางๆขางตนอาจนํามาใชบังคับไดตอการตองหามนําเสนอหรืออางอิง พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  แตการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลที่คูความอีกฝายหนึ่งเสนอ  หรือยอมรับ
ขอเท็จจริงใดๆในขอพิพาท เชน ขอเท็จจริงที่เปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการเจรจาตกลง ใน
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท   แลวตอมาภายหลังขอพิพาทนั้นไมสามารถระงับลงดวยการไกล
เกลี่ยขอพิพาท   ดังนี้ยอมไมสามารถนําระเบียบใดๆมาบังคับเพื่อรับรองคุมครองพยานหลักฐานที่
เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลได   หรือแมกอนเริ่มตนการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  
คูพิพาทจะไดจัดทําขอตกลงในการสงวนสิทธ์ิไมใหคูพิพาทฝายใดเสนออางอิงพยานหลักฐานในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไวแลวก็ตาม  ขอตกลงดังกลาวอาจขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

                                                        
26 เข็มชัย  ชุติวงศ. เลมเดิม.  หนา 352. 
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ความแพง  มาตรา 85 ที่กําหนดใหคูความฝายที่มีหนาที่ตองนําสืบขอเท็จจริง ยอมมีสิทธิที่จะนํา
พยานหลักฐานใดๆ มาสืบได 
 ผูศึกษาเห็นควรกําหนดแนวทางการยกรางกฎหมายโดยใหเอกสิทธิของพยานเอกสาร
และพยานวัตถุในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทเนื่องจากเปนการสงวนไวซ่ึงพยานหลักฐานที่ได
ใช  หรือไดมาจากกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท ไมวาในศาลหรือนอกศาล เชนคําเชิญ หรือ
ขอเท็จจริงที่คูพิพาทประสงคจะมีสวนรวมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ทรรศนคติหรือ
ขอคิดเห็นของคูพิพาท    คําแถลง คํารับหรือคําปฏิเสธของคูพิพาทในระหวางการไกลเกล่ียขอพิพาท    
ขอเสนอของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท   ขอเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับดําเนินการเพื่อการไกลเกลี่ยขอพิพาท   
รวมถึงเอกสารตางๆเฉพาะที่เจตนาจะใชในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท    ที่คูพิพาทอีกฝายจะไม
สามารถนําไปใชอางอิงเปนพยานหลักฐาน  และควรใหความคุมครองพยานบุคคล  อันไดแกคูพิพาท  
ผูเกี่ยวของหรือเขารวมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเชน  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  พยาน   
ผูเชี่ยวชาญ และบุคคลทั้งหลายที่มีสวนเกี่ยวของในการไกลเกลี่ย เพื่อมิใหคูพิพาทนําพยานบุคคล
ดังกลาวไปเบิกความยืนยันขอเท็จจริงใดๆที่เกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทในการพิจารณาพิพากษา
ของศาล หรือการอนุญาโตตุลาการโดยควรยกรางกฎหมายในลักษณะที่ “หามคูพิพาทนําสืบถึง
พยานหลักฐานดังกลาว      และหากคูพิพาทนําสืบถึงพยานหลักฐานเชนวานั้นตองหามมิใหศาลรับ
ฟง”  ซ่ึงหากไมมีกฎหมายใหความคุมครองพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยไวจะทํา
คูพิพาทไมกลาเปดเผยขอมูลบางอยาง  อันจะเปนอุปสรรคตอการไกลเกลี่ยขอพิพาท27   
 
4.4 การดําเนินกระบวนการไกลเกล่ียลับหลังคูพิพาท 

4.4.1  การดําเนินกระบวนการไกลเกล่ียลับหลังคูพิพาทตาม กฎหมายแมแบบ  UNCITRAL  
ค.ศ. 2002 
 ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถพบหรือติดตอกับคูพิพาททั้งสองฝายหรือทีละฝายไดตาม 
มาตรา   7     โดยการแยกพบคูพิพาททีละฝายนั้นในทางปฏิบัติโดยปกติแลวผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะ
ใชเทคนิคการแยกพบคูพิพาททีละฝายนี้เพื่อประโยชนในการรักษาทาทีการแสดงความคิดเห็นที่
แสดงออกมาจากคูพิพาทมิใหคูพิพาทอีกฝายไดลวงรู   ผูไกลเกล่ียขอพิพาทพึงปฏิบัติตอคูพิพาทดวย
ความยุติธรรมเทาเทียมกัน  แตไมไดหมายความวาผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะตองใชเวลาอยางเทาเทียม

                                                        
27  จรัญ  ภักดีธนากุล. (2539). “การแกไข ป.วิ.พ. เพื่อรองรับระบบการไกลเกลี่ย.”  เทคนิคการไกลเกล่ีย

ในศาล. หนา  61. 
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กันในการพบคูพิพาทแตละฝาย  โดยผูไกลเกล่ียขอพิพาทควรอธิบายตอคูพิพาททั้งสองฝายถึงการมี
เวลาวางไมตรงกันของคูพิพาท ( A/CN/WG.II/WP.116) 
 การไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความกันนั้น  คูพิพาทอาจ ใช
วิธีเจรจาแบบปรปกษซ่ึงคูพิพาทจะเจรจาในเชิงแขงขันกัน  โดยในการเจรจาจะยึดเอาจุดยืนของ
ตนเองเปนหลักกอน  หากคูพิพาทมีจุดยืนตางกันมากเทาใด  ระยะเวลาในการไกลเกล่ียขอพิพาทก็
จะมากขึ้นเทานั้น28    
 ดังนั้นการที่กฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL  ค.ศ. 2002       กําหนดใหผูไกลเกล่ียขอ
พิพาทสามารถพบคูพิพาททั้งสองฝายพรอมกัน  หรือแยกพบคูพิพาททีละฝาย  ยอมเปนการให
ดุลพินิจแกผูไกลเกลี่ย      ขอพิพาทที่จะพิจารณาวาในการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นๆ  เมื่อดูทาทีของ
คูพิพาททั้งสองฝายแลวควรจะใหคูพิพาททั้งสองฝายไดเขากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทพรอมกัน
โดยพบกันทั้งสามฝายระหวาง      คูพิพาททั้งสองฝายกับผูไกลเกล่ียขอพิพาท   หรือแยกพบทีละฝาย
ระหวางคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งกับ ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท   ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของคูพิพาทใน
การระงับขอพิพาทและการยุติขอพิพาทโดยสัญญาประนีประนอมยอมความดวยมิตรภาพอันดีของ
คูพิพาททั้งสองฝาย 

4.4.2  การดําเนินกระบวนการไกลเกล่ียลับหลังคูพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพง    
 ในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  20 ทวิ  วรรคแรกบัญญัติวา     
“เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ     ศาลจะ
ส่ังใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งโดยจะใหมี
ทนายความอยูดวยหรือไมก็ได 
 เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ   ศาลอาจแตงตั้งบุคคลหรือ
คณะบุคคลเปนผูประนีประนอม  เพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยใหคูความไดประนีประนอมกัน 
 หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกล่ียของศาล  การแตงตั้งผูประนีประนอม  รวมทั้ง
อํานาจหนาที่ของผูประนีประนอม  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกระทรวง” 
 มาตรา  20 ทวิ  บัญญัติขึ้นมาเพื่อใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถทําไดกวางขวาง
ยิ่งขึ้นและเปดโอกาสใหมีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลมาทําหนาที่ดังกลาวชวยเหลือศาลอันเปนการ
วางแนวไวใหเห็นวาการไกลเกลี่ยประนีประนอมนั้นเปนกระบวนพิจารณาที่กฎหมายตองการใหเกิด

                                                        
28  กองเกียรติ  โอภาสวงการ. (2545). กลยุทธการเจรจาตอรอง. หนา 24. 
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ความสําเร็จไดอยางเต็มที่  เพราะขอพิพาทที่ตกลงกันดวยความประนีประนอมจะเปนขอยุติที่ดีที่สุด
สําหรับผูที่มีคดีพิพาทกัน29   
 แมวาศาลคดีนี้จะไมนั่งพิจารณาเปนการลับหรือไมเขาหลักเกณฑที่จะพิจารณาลับได
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  3630  ก็ตาม  แตถาศาลเห็นวาเพื่อจะดําเนินการใหการไกลเกล่ียขอพิพาทมี
ทางที่สําเร็จลงได  การไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นศาลจะดําเนินการเปนการลับก็ได  และการดําเนินการ
เปนการลับตามมาตรา 20 ทวินั้น  ศาลสามารถที่จะจํากัดตัวบุคคลที่จะเจรจากันไดยิ่งกวาการ
พิจารณาลับตาม มาตรา 36  เพราะการพิจารณาลับตามมาตรา 36  ทนายของคูความยังสามารถที่จะ
ฟงการพิจารณาคดีอยูได  แตในเรื่องการไกลเกล่ียประนีประนอม  ศาลอาจหามมิใหทนายความฝาย
ใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายฟงการพิจารณาก็ได  หรือจะไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชี้แจงเฉพาะคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งโดยมิใหอีกฝายหนึ่งฟงก็ได   เหตุที่กฎหมายบัญญัติวิธีดังกลาวนั้นคงจะอาศัยหลักที่
ไดเคยมีปฏิบัติกันมากอนก็คือการ  ช้ีแจงขอพิพาทเพื่อทําความเขาใจกัน  ถาชี้แจงใหแตละฝายได
เขาใจถึงทางไดเสียของตนจนเปนเรื่องที่พอใจแลวจึงมาพบกัน  ความเขาใจระหวางกันจะมีมากกวา

                                                        
29  อุดม  เฟองฟุง. (2545,พฤศจิกายน). คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ภาค 1 ตอน 1. 

หนา 145.  
30  มาตรา  36  การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําในศาลตอหนาคูความที่มาศาลและโดยเปดเผย    เวนแต 

(1) ในเรื่องใดที่มีความจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยในศาล       เมื่อศาลไดขับไลคูความ 
ฝายใดออกไปเสียจากบริเวณศาลโดยที่ประพฤติไมสมควร  ศาลจะดําเนินการนั่งพิจารณาคดีตอไปลับหลังคูความ
ฝายนั้นก็ได 

(2) ในคดีเรื่องใดเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อคุมครองสาธารณประโยชน        ถาศาลเห็น 
สมควรจะหามมิใหมีการเปดเผยซึ่งขอเท็จจริง  หรือพฤติการณตางๆทั้งหมด   หรือแตบางสวนแหงคดีซึ่งปรากฎ
จากคําคูความหรือคําแถลงการณของคูความ  หรือจากคําพยานหลักฐานที่ไดสืบมาแลว  ศาลจะมีคําสั่งดั่งตอไปนี้ก็
ได 

  (ก)  หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาทั้งหมด หรือแตบางสวน    แลวดําเนินการ
พิจารณาไปโดยไมเปดเผย  หรือ 

(ข) หามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตางๆ เชนวานั้น 
 ในบรรดาคดีทั้งปวงที่ฟองขอหยา หรือฟองชายชู หรือฟองใหรับรองบุตร  ใหศาลหามมิใหมีการ

เปดเผยซึ่งขอเท็จจริงหรือพฤติการณใดๆ ที่ศาลเห็นเปนการไมสมควร  หรือพอจะเห็นไดวาจะทําใหเกิดการ
เสียหายอันไมเปนธรรมแกคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

 ไมวาศาลจะไดมีคําสั่งตามอนุมาตรา (2) นี้หรือไม  คําสั่งหรือคําพิพากษาชี้ขาดคดีของศาลนั้น  ตอง
อานในศาลโดยเปดเผย  และมิใหถือวาการออกโฆษณาทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงคําพิพากษานั้น หรือยอเรื่องคํา
พิพากษาโดยเปนกลางและถูกตองนั้นเปนผิดกฎหมาย 
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ที่จะชี้แจงโดยมีอีกฝายหนึ่ง  หรือสอบถามขอเท็จจริงจากฝายหนึ่งตอหนาอีกฝายหนึ่ง  เพราะถาทํา
ตอหนากันเชนนั้นแลวอาจจะมีขอโตแยงกันขึ้นมากลางคัน  ก็จะทําใหบรรยากาศของการเจรจาเปน
การโตเถียงกัน  หนทางที่จะนําไปสูการตกลงก็อาจจะยากขึ้น  ซ่ึงการดําเนินกระบวนพิจารณาสวนนี้
จะทําไดเฉพาะในขั้นตอนของการไกลเกลี่ยขอพิพาทเทานั้นที่จะทําเปนการลับตอหนาฝายใดฝาย
หนึ่ง    หรือจํากัดบุคคลที่ศาลจะเรียกมาพูดจาทําความเขาใจ  สวนบทบัญญัติที่วาจะใหมีทนายความ
อยูดวยหรือไมนั้นก็นาจะมีจุดมุงหมายที่จะใหตัวความที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงไดตัดสินใจอยาง
มีอิสระวาทางที่ถูกที่ควรนั้นจะเปนอยางไร  เพราะที่มาของขอพิพาทระหวางกันนั้นผูที่รูดีหรือรูจริง
วามีความเปนมาอยางไรนั้นนาจะอยูที่คูกรณีที่มีขอพิพาทกัน  ทนายความเปนเพียงผูที่รับรูขอเทจ็จรงิ
มาจากตัวความอีกทอดหนึ่งเทานั้น  และอาจมีบางกรณีที่ตัวความไมอยากใหขอเท็จจริงบางอยางนั้น
จะมีผูที่เขามารูเห็นมากเกินไปก็ได   กฎหมายจึงไดกําหนดใหทําเปนการลับ  การไกลเกล่ียขอพิพาท
เปนการลับโดยวิธีการขางตนอาจจะทําโดยที่คูความรองขอขึ้นมา  หรือศาลเห็นสมควรดําเนินการก็
ได 31 

4.4.3  แนวทางการยกรางขอกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทลับหลังคูพิพาท  
ในรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544  ได
กลาวถึงการไกลเกล่ียขอพิพาทลับหลังคูพิพาทไวในขอ 20   โดยหลักคือการไกลเกล่ียขอพิพาทตอ
หนาคูความ  แตถาผูประนีประนอมเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในการไกลเกล่ียขอพิพาท  ผู
ประนีประนอมอาจอนุญาตใหเฉพาะแตตัวคูความทั้งสองฝายหรือเพียงแตฝายใดฝายหนึ่งอยูในการ
ประชุมการไกลเกลี่ยก็ได  และใหใชบังคับถึงผูแทน  ผูรับมอบอํานาจ  ที่ปรึกษาของคูความหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ผูประนีประนอมอนุญาตใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวย  ซ่ึง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  วาดวยการไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาททางการเงิน พ.ศ. 
2544 และระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง  วาดวยการไกลเกล่ียขอ
พิพาท พ.ศ. 2545  ก็ไดมีขอกําหนดไปในแนวเดียวกัน 
 การดําเนินการไกลเกลี่ยลับหลังคูพิพาทอีกฝายหนึ่งนั้น  หากผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
ดําเนินการไกลเกลี่ยลับหลังคูพิพาทอีกฝายหนึ่งโดยไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว  อาจทําให
คูพิพาทเกิดความไมไววางใจผูไกลเกลี่ย  เห็นวาผูไกลเกลี่ยมีความเอนเอียง  ไมมีความเปนกลาง  
และตัวผูไกลเกลี่ยเองก็มิไดมีอํานาจที่กฎหมายใหไวดังเชนผูพิพากษาที่ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความแพง   มาตรา  20 ทวิ   ไดใหอํานาจในการดําเนินการไกลเกลี่ยเปนการลับเฉพาะตอหนาตัว

                                                        
31  อุดม  เฟองฟุง. เลมเดิม. หนา 146. 
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ความทุกฝาย  หรือฝายใดฝายหนึ่งโดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได   จึงทําใหผูไกลเกล่ียขอ
พิพาทไมมีอํานาจในการสั่งใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของ  เชนทนายความออกไปจากหองไกลเกล่ีย  ซ่ึงใน
บางกรณีทนายความอาจชักจูงใหคูพิพาทตั้งแงไมยอมเปดเผย  หรือยอมรับขอเท็จจริงใดๆ  ดวยเกรง
จะเสียรูปคดี 
  ผูศึกษาจึงมีความเห็นควรบัญญัติกฎหมายที่ใหอํานาจแกผูไกลเกลี่ยขอพิพาทในการ
ติดตอหรือดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนการลับหลังได  เพื่อใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดรับ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอพิพาทของแตละฝายไดอยางละเอียด  ซ่ึงสงผลใหสามารถดําเนินการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตองตามความประสงคของคูพิพาทไดดียิ่งขึ้น 
 
4.5 การรักษาความลับของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 

4.5.1 การรักษาความลับของผูไกลเกล่ียขอพิพาทตามกฎหมายแมแบบ UNCITRAL  
ค.ศ. 2002 
  คําวา “Confidential” หมายถึง ความเชื่อถือ ความไววางใจตอกันของบุคคลโดยมี   เจตน
จํานงคที่เก็บไวเปนความลับ สวน “Confidentiality” หมายถึง สถานะที่ไดรับความเชื่อถือใหรักษา
ความลับระหวางบุคคลเปนการสวนตัวและไมเปดเผยตอสาธารณชน 
  เหตุผลสําคัญที่คูกรณีที่พิพาทเลือกใชกระบวนการประนอมขอพิพาท คือเร่ืองการรักษา
ความลับเพราะขอเท็จจริงในขอพิพาทนั้นคูกรณีฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายไมอยากใหมีการเปดเผยตอ
บุคคลภายนอกเพราะอาจกระทบตอสัญญาที่ตนมีอยูแลว หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตเพราะคูสัญญาที่
เกี่ยวของอาจขอใหใชหลักปฏิบัติโดยทั่วไปเชนเดียวกับคูกรณีพิพาทเคยปฏิบัติกัน 
  กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีลักษณะที่สําคัญ คือกระบวนการทั้งหมดอาศัยความ
ยินยอม ตั้งแตการเขารวมของคูกรณีพิพาทจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ ตลอดจนผลตัดสินใจใด ๆ 
ที่ไดจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทเกิดขึ้นจากความพึงพอใจของคูกรณีพิพาท และไมมีกฎเกณฑวาดวย
วิธีพิจารณาหรือกฎเกณฑวาดวยพยานหลักฐาน ดังเชนการฟองคดีตอศาล หรือการอนุญาโตตุลาการ 
อยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่กฎหมายใหความสําคัญ คือการรักษาความลับในกระบวนการและเอกสาร
ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการไกลเกล่ียขอพิพาท เนื่องจากเกรงวาขอมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาท อาจถูกนําไปใชหรือเปดเผยในอนาคตซึ่งทําใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งเสียเปรียบ 
ดังนั้นกอนที่จะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท คูกรณีพิพาทจําเปนตองทราบอยางชัดแจงถึง
สิทธิและหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลซ่ึงเปดเผยหรือเกิดขึ้นในระหวางการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
  โดยปกติการรักษาความลับในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท ผูไกลเกล่ียขอพิพาทมี
หนาที่ทางจริยธรรมที่จะเคารพในการรักษาความลับ ไมเปดเผยขอมูลส่ือสารที่ทําขึ้นในกระบวนการ
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ไกลเกลี่ยขอพิพาท แตอยางไรก็ตามหนาที่ในทางกฎหมายยังมีขอบเขตการคุมครองที่กวางกวามีการ
ขยายขอบเขตในการรักษาความลับระหวางผูไกลเกลี่ยขอพิพาทกับคูกรณีพิพาท และหนาที่ตอบุคคล
อ่ืนที่เกี่ยวของในกระบวนการไกลเกล่ียขอพาท การรักษาความลับนี้สามารถกระทําไดหลายทาง ทั้ง
ทางสัญญาในสวนขอสัญญาระงับขอพิพาทโดยใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือคูกรณีอาจตกลงทํา
สัญญาเพื่อรักษาความลับที่เกิดจากกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทแยกตางหากอีกฉบับหนึ่ง การ
ปรับใชของกฎระเบียบที่ใชบังคับในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท หรือโดยบทบัญญัติกฎหมาย
ของรัฐใหหลักประกันในเรื่องการรักษาความลับไดรับการเคารพในการเปดเผยไมวาในกระบวนการ
ใด ๆ ในอนาคต 
  การรักษาความลับเปนสิ่งที่ควบคูกับการดําเนินกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท หนาที่
ของการรักษาความลับโดยหลักแลว (The Function of Confidentiality)  มี 2 ประการดวยกัน 
  ประการแรก ในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทมุงที่จะชวยเหลือใหคูกรณีพิพาทเปดเผย
ขอมูลที่เปนประเด็นปญหา ซ่ึงมีลักษณะแตกตางจากการฟองคดีตอศาลหรืออนุญาโตตุลาการ คือไม
มีการบังคับใหคูกรณีพิพาทตองเปดเผยขอเท็จจริงใหปรากฏแกทุกฝายอํานาจในการตัดสินใจที่จะ
เปดเผยขอเท็จจริงนั้นมาจากความสมัครใจของคูกรณี ทั้งนี้คูกรณีพิพาทมีความเปนอิสระที่จะถอน
ตัวจากกระบวนการนี้ไดทุกเวลา และไมสามารถถูกบังคับใหเปดเผยขอมูลตลอดระยะเวลาที่เขารวม
ในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท ในสถานการณเชนนี้จึงมีความจําเปนที่ตองวางหลักการรักษา
ความลับ เพื่อเปนการประกันวาขอมูลใด ๆ  ที่มีการเปดเผยในกระบวนการที่ไมมีผลผูกมัด (Non-
Binding Procedure) เชนนี้จะไมสงผลกระทบตอสิทธิของคูกรณีพิพาทในการดําเนินกระบวนการ
ทางกฎหมายตอไป ทําใหคูกรณีมีความมั่นใจที่จะเปดเผยขอเท็จจริงแกผูไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งจะ
ชวยใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถเสนอทางเลือกในการประนีประนอมอันเปนที่พอใจกับคูกรณี
ทุกฝายและทําความตกลงกันได 
  ประการที่สอง การรักษาความลับชวยคุมครองผูที่เขารวมในกระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาทไมวาจะเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท คูกรณีพิพาท ตัวแทนหรือผูใหคําปรึกษาของคูกรณีพิพาท 
ตอการแสดงทัศนะตาง ๆ หรือคําแนะนํา ทาทีในการยอมรับหรือการทําคําเสนอใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ มิใหเปดเผยนอกเหนือไปจากในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้ ถาปราศจากการ
รักษาความลับมีความเสี่ยงวาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งสามารถจะนําขอมูลท่ีไดจากการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทไปใชในกระบวนการระงับขอพิพาทอื่น เชน ทางศาล หรืออนุญาโตตุลาการ เพื่อพิสูจนตามคํา
ฟองในลักษณะไดเปรียบทางขอมูล กอใหเกิดอคติหรือกระทบตอการตอสูคดีทางกฎหมายของอีก
ฝายหนึ่ง 
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  ขอมูลที่ถือวาใหรักษาเปนความลับนั้น ตามปกติจะมีการระบุไวในกฎหรือขอบังคับที่
นํามาใชในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทของสถาบันหรือองคกรตาง ๆ และในสัญญาประนอมขอ
พิพาทที่คูกรณีพิพาททําขึ้นโดยกําหนดวาขอมูลทั้งหมดหรือบางสวนที่กระทําขึ้นในกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทใหรักษาเปนความลับ อาจกลาวไดวา เมื่อมีการดําเนินกระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาทระหวางคูกรณีพิพาท ไมวาการเปดเผยขอความใด ๆ และการสื่อสารที่ทําขึ้นในกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทตลอดจนขอตกลงระงับขอพิพาทที่ไดจากการไกลเกล่ียขอพิพาทและกําหนดวา
บุคคลใดที่จะตองผูกพันตนในการรักษาความลับ เปนหลักประกันอยางหนึ่งวาการรักษาความลับ
เปนหลักการสําคัญในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทและจะมีอยูตลอดเวลาที่ดําเนินกระบวนการ 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่บุคคลทุกคนที่เกี่ยวของในการไกลเกล่ียขอพิพาทควรมีหนาที่ผูกพันในการ
รักษาความลับในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
  กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท อาจเปดเผยความลับไดโดยเหตุ 4 ประการ คือ 
  ประการแรก     โดยความตกลงของคูกรณีใหขอมูลนั้นเปนเรื่องทั่วไปซึ่งไมเปน
ความลับ และสามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดโดยไมสงผลกระทบตอกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในเรื่องการรักษาความลับ 
  ประการที่สอง      เพื่อบังคับตามขอตกลงระงับขอพิพาทที่ไดจากการไกลเกล่ียขอพิพาท 
อนุญาตใหมีการเปดเผยขอเท็จจริงในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทและขอตกลงระงับขอพิพาทที่
คูกรณีพิพาทตกลงกันตอสาธารณะได โดยไมถือวาเปนการละเมิดตอหนาที่รักษาความลับหาก
กระทําเพื่อไตสวนขอเท็จจริงในการบังคับตามสัญญาระงับขอพิพาท เนื่องจากวัตถุประสงคสําคัญ
ของการรักษาความลับ คือการชวยใหคูพิพาทในการพิจารณาคนหาความเปนไปไดที่จะตกลงระงับ
ขอพิพาทดวยตนเอง เมื่อสามารถทําความตกลงระงับขอพิพาทได การบังคับใหเปนไปตามความตก
ลงระงับขอพิพาทโดยไมยอมใหเปดเผยความลับใด ๆ ภายในกระบวนการไกลเกล่ีย ขอพิพาทจึงเปน
ส่ิงที่ขัดแยงกับหนาที่ขางตน 
  ประการที่สาม         หลักนโยบายสาธารณะ (Public Policy)  ในแตละประเทศไดใหคํา
จํากัดความ คําวา “นโยบายสาธารณะ” แตกตางกัน ในหลายประเทศมีการยอมรับถึงหลักการพืน้ฐาน
ทั่วไปที่วา สามารถเปดเผยขอมูลไดแมจะระบุใหรักษาเปนความลับหากการเปดเผยนั้นเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ 
  ประการที่ส่ี             การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยคําสั่งศาล
หรือโดยกฎหมายใหเปดเผย ในกรณีการเปดเผยโดยคําสั่งศาล ศาลมีความจําเปนที่จะตองชั่งน้ําหนัก
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ระหวางความสําคัญของการเปดเผยความลับทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทในฐานะเปน
พยานหลักฐานตอศาล และประโยชนของการรักษาความลับในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท32  

4.5.2  การรักษาความลับของผูไกลเกล่ียขอพิพาท โดยพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา  
  การรักษาความลับในความหมายทั่วไปของกฎหมายไทย มีนักกฎหมายหลายทานไดให
คําอธิบายความหมายไวดังนี้ 
 จิตติ  ติงศภัทิย  ใหคําอธิบายวา   “ความลับ” หมายถึง  ขอเท็จจริงหรือวิธีการที่ไม
ประจักษแกบุคคลทั่วไป และเปนสิ่งที่เจาของประสงคจะปกปดเพื่อกิจการสวนตัวของเจาของ
ความลับ การปกปดอาจปดเฉพาะคนอื่นนอกจากคนที่รูความลับนั้นในวงจํากัด 33  
 หยุด  แสงอุทัย  ใหคําอธิบายวา “ความลับ”  หมายถึงขอความซึ่งผูมีประโยชนไดเสีย
ประสงคจะปกปดโดยยอมใหรูภายในวงจํากัด  ส่ิงที่เปนความลับของบุคคลหนึ่งอาจไมใชความลับ
ของบุคคลหนึ่ง34 
 สุวัณชัย ใจหาญ  ใหคําอธิบายวา “ความลับ”    หมายถึง  ขอเท็จจริงที่บุคคลผูมีสวนได
เกี่ยวของหรือมีผลประโยชนไดเสียอันชอบธรรม ประสงคจะปกปดไวไมใหขอเท็จจริงนั้น
แพรหลายไปยังบุคคลอื่น  หรือนอกวงของบุคคลเหลานั้น  การจะถือวาอยางไรเปนความลับสําหรับ
บุคคลใด  ยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและฐานะของแตละบุคคล35 
 สุปน  พูนพัฒน  ใหคําอธิบายวา “ความลับ”    หมายถึง    ขอความหรือส่ิงที่บุคคลผูมี
ประโยชนไดเสียประสงคจะปกปดไว  ไมยอมเปดเผยทั่วไป  โดยจะยอมใหรูไดเฉพาะบุคคลบางคน
อันจํากัด  แตการจะถือวาอะไรเปนความลับของบุคคลนั้นยอมไมเหมือนกัน  เพราะบางกรณีเปน
ความลับของบุคคลหนึ่ง แตไมเปนความลับสําหรับอีกบุคคลหนึ่ง ดังนั้น ขอความหรือส่ิงใดจะเปน
ความลับหรือไม  ตองแลวแตขอเท็จจริงตามพฤติการณและฐานะของแตละบุคคล36 
 เมื่อบุคคลผูมีหนาที่ตองรักษาขอเท็จจริงอันเปนความลับของบุคคลอื่น  กลับนํา
ขอเท็จจริงอันเปนความลับนั้นไปเปดเผยตอสาธารณชน หรือบุคคลอื่นยอมมีความผิดและตองไดรับ
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบัญญัติความผิดฐานเปดเผยความลับไว แบงเปนสามประเภท 

                                                        
32 สุธาสินี  สุภา.  (2545).  ความรับผิดและความคุมกันของผูประนอมขอพิพาททางพาณิชยระหวาง

ประเทศ. หนา 72-73. 
33 จิตติ ติงศภัทิย.  (2545).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3. หนา  394.  
34 หยุด  แสงอุทัย.  (2537).  กฎหมายอาญา ภาค 2-3. หนา 239. 
35 สุวัณชัย ใจหาญ.  (2529).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดเกี่ยวกับชีวิต และรางกาย 

และความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง มาตรา 288 ถึงมาตรา 399. หนา 344. 
36 สุปน  พูนพัฒน.  (2520).  คําอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายอาญาตอน 4.  หนา 451. 
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ประเภทแรกเกี่ยวกับจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารซึ่งปดผนึก (มาตรา 322) ประเภทที่สองเกี่ยวกับ
ความลับที่ลวงรูหรือไดมาโดยเหตุที่เปนเจาพนักงานหรือผูมีอาชีพ (มาตรา 323) ประเภทที่สามเปน
ความลับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร (มาตรา 324) จะไดอธิบายไดดังนี้ 
  มาตรา 322 บัญญัติวา 
  “ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใด ๆ ซ่ึงปดผนึกของผูอ่ืนไปเพื่อ
ลวงรูขอความก็ดี เพื่อนําขอความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเชนวานั้นออกเปดเผยก็ดี ถาการ
กระทํานั้นนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
  ความผิดตามมาตรานี้เกี่ยวกับจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเทานั้น จดหมายและโทร
เลขมีความหมายอยางธรรมดาสามัญ สวนเอกสารตองจํากัดความตามบทนิยามที่ใหไวในมาตรา 1 
(7) ซ่ึงหมายความวากระดาษ หรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง
หรือแผนแบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น 
  จดหมาย โทรเลข หรือเอกสารตองปดผนึก จะปดผนึกดวยวิธีใด ๆ ก็ได เชน ใชกาวปด 
ใชสกอตเทปปด ใชครั่งปด แตคงไมหมายความถึงการใชวัตถุเคมีเขียน ซ่ึงตามธรรมดาจะไมปรากฏ
ตัวหนังสือ ตอเมื่อแชน้ําหรือเผาไฟจึงจะปรากฏใหเห็น เพราะไมมีการปดผนึกแตอยางใด จดหมาย 
โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซ่ึงปดผนึกตองเปนของผูอ่ืน ไมใชของตนเอง37  
 ผูศึกษาเห็นวาบทบัญญัติแหงมาตรานี้ ใหความสําคัญเฉพาะเอกสาร จดหมาย โทรเลข 
หรือเอกสารใด ๆ ที่ตองมีการปดผนึกเทานั้น และความผิดสําเร็จเกิดขึ้นเมื่อไดเปดผนึก หรือเอาไป
ซ่ึงจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร หากในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท ไมมีการใชหรืออางอิง
เอกสารที่ปดผนึกเลย ความในมาตรานี้ก็ไมอาจครอบไปถึงการที่บุคคลผูเกี่ยวของกับการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทนําขอเท็จจริงหรือขอมูลรวมถึงเอกสารใด ๆ ไปเปดเผยตอบุคคลภายนอกกระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาท 
  มาตรา 323 บัญญัติวา 
  “ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืน โดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมีหนาที่ โดยเหตุ
ที่ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ 
ทนายความหรือผูสอบบัญชี โดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้น แลวเปดเผยความลับนั้น

                                                        
37 สัญชัย  สัจจวานิช. (2528).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา วาดวยความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย 

ความผิดเก่ียวกับทรัพย และความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง. หนา 447. 
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ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
  ผูรับการศึกษา38อบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรกของมาตรานี้เกี่ยวกับความลับของ
ผูอ่ืนอันตนไดลวงรู หรือไดมาซึ่งความลับนั้น (1) โดยเหตุที่ตนเปนเจาพนักงานผูมีหนาที่ (2) โดย
เหตุที่ประกอบอาชีพแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ 
ทนายความหรือผูสอบบัญชี หรือ (3) โดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้น แลวเปดเผย
ความลับนั้น การเปดเผยความลับตองอยูในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด กฎหมาย
ใชคําวาในประการที่นาจะเกิดความเสียหาย ฉะนั้น แมความเสียหายจะยังไมเกิดขึ้นก็เปนความผิดได
แลวในเมื่อเปดเผยความลับ อนึ่งการเปดเผยความลับตองเปนการกระทําโดยเจตนา การกระทําโดย
ประมาทไมเปนความผิด 
  วรรคสองของมาตรานี้ไดบัญญัติรวมถึงผูรับการอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรก
เปดเผยความลับของผูอ่ืน อันตนลวงรูหรือไดมาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใดดวย 
  ผูเขียนเห็นวาผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมิใชผูมีอาชีพหรือผูชวยในการประกอบอาชีพตามที่
ระบุไวในมาตรา 323 ดังนั้นการที่ผูไกลเกลี่ยเปดเผยขอมูลความลับที่ไดจากการไกลเกลี่ยของ
คูพิพาทแกบุคคลภายนอก จึงไมเปนความผิดตาม มาตรา 323 
  มาตรา 324 บัญญัติวา 
  “ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ วิชาชีพหรืออาชีพอันเปนที่ไววางใจ ลวงรูหรือไดมา
ซ่ึงความลับของผูอ่ืนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การคนพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร เปดเผยหรือใช
ความลับนั้นเพื่อประโยชนตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”  
  มาตรานี้เปนเรื่องเกี่ยวกับความลับของผูอ่ืนเชนเดียวกัน แตจํากัดเฉพาะความลับที่
เกี่ยวกับ      อุตสาหกรรม การคนพบหรือการนิมิตในวิทยาศาสตรเทานั้น ซ่ึงคําวา “อุตสาหกรรม”
หมายความถึง  กิจการในทางประดิษฐส่ิงของเพื่อใหเปนสินคาขึ้น นิมิต แปลวา สราง แปลง ทํา 
  ความลับเชนวานั้นตนลวงรูหรือไดมาโดยเหตุ (1) ตนมีตําแหนงหนาที่ (2) ตนมีวิชาชีพ 
หรือ (3) ตนมีอาชีพอันเปนที่ไววางใจ ความผิดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทําซึ่งไดแก (1) เปดเผย
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ความลับนั้น หรือ (2) ใชความลับนั้นเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนทั้งนี้ตองเปนการกระทําโดย
เจตนา ถาเปนการกระทําโดยประมาทแลว กฎหมายไมถือวาเปนความผิด39 
  ผูศึกษาเห็นวา  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทเปนผูมีตําแหนงหนาที่ วิชาชีพ หรืออาชีพอันเปนที่
ไววางใจลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของคูพิพาท แลวเปดเผยหรือใชความลับเปนประโยชนของผูอ่ืน 
ซ่ึงจะเปนความผิดตามมาตรา 324 เฉพาะเมื่อเปนการเปดเผยความลับเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การ
คนพบหรือการนิมิตในวิทยาศาสตรเทานั้น หากเปนการเปดเผยขอมูลอ่ืน เชน ขอมูลลูกคา ขอมูล
เครดิต ขอมูลทางพาณิชย หรือขอมูลอ่ืนใดที่ไมไดบัญญัติไวในมาตรา 324 ยอมขาดองคประกอบ
ของความผิด จึงไมเปนการกระทําผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 324 

 4.5.3  แนวทางการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับ ในรางกฎหมายวาดวยการไกล
เกล่ียขอพิพาท 
  ในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทการยอมเปดเผยความลับใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
ทราบถือเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหเกิดการระงับขอพิพาทไดเร็วข้ึนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเมื่อ
คูกรณีพิพาทปราศจากความกลัววาขอมูลการสนทนาที่เกิดขึ้นในระหวางการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะ
ถูกเปดเผย ทําใหคูกรณีพิพาทยอมเปดเผยในสิ่งที่ฝายตนตองการมากขึ้น  ในลักษณะ “เปดอกคุยกัน”  
ทําใหผูไกลเกล่ียเขาใจปญหาไดถองแทมากขึ้น  ซ่ึงจะชวยใหการทํางานของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
สะดวกขึ้น  สามารถเสนอแนะแนวทางในการระงับขอพิพาทไดดียิ่งขึ้น โดยเหตุผลที่การรักษา
ความลับเปนวัตถุประสงคสําคัญของการระงับขอพิพาท การที่คูกรณีจะประสบความสําเร็จในการทํา
ความตกลงระงับขอพิพาทได การไกลเกลี่ยขอพิพาทตองมีลักษณะเปนกระบวนที่สรางหรือ
สนับสนุนใหคูกรณีพิพาทมีความรูสึกเชื่อมั่นที่จะเปดเผยขอเท็จจริงการแสดงความคิดเห็น การ
ถกเถียงอภิปราย การเปดเผยเอกสารตาง ๆ ไมวาเปนลายลักษณอักษรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อการ
คนหาทางเลือกที่เปนไปไดในการระงับขอพิพาทโดยความชวยเหลือจากผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเอง 
หรือจากคูกรณีพิพาท ผูเขารวมกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะตองไดรับการประกันวาขอมูลที่
เกิดขึ้นหรือถูกนําไปใชในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทจะถูกรักษาเปนความลับ เหตุผลสําหรับ
การรักษาความลับในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อเปนการปองกันคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งใน
การนําขอมูลในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งมีความออนไหวงายและเปนความลับมาใช
ประโยชนในภายหลัง กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือช่ือเสียงแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง เชน  
คดีพิพาทเกี่ยวดวยความสัมพันธในครอบครัว  หรือ กรณีพิพาทเกี่ยวกับขอมูลที่เปนความลับทาง
การคาซึ่งหากมีการเปดเผยจะทําใหประสิทธิภาพในการแขงขันทางตลาดลดนอยลง หรือเสี่ยงตอ
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ความเสียหายในชื่อเสียง แตในขณะเดียวกันตองยอมใหเปดเผยถาจําเปนตองรักษาเพื่อประโยชน
สาธารณะดังนั้นหากมีการเปดเผยความลับในการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยไมมีเหตุผลอันควรจะทําให
ประสิทธิภาพของกระบวนการนี้ลดนอยลง ทั้งยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดบทลงโทษ
แกผูไกลเกลี่ยคูพิพาท และบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการไกลเกลี่ยในการนําขอมูล ความลับที่
เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไปเปดเผยตอบุคคลอื่น   ดังนั้นจึงควรมีการกําหนด
มาตรการในการรักษาความลับของคูกรณีพิพาท หรือพยานเอกสารตาง ๆ ที่มอบหรือใชใน
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท หากมีผูที่มีหนาที่รักษาความลับนําไปเปดเผยโดยไมสมควรภายหลงั
ที่มีการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาท ควรไดรับการลงโทษตามกฎหมายเวนแตเปนเรื่อง
ที่มีเหตุผลอันสมควรสามารถเปดเผยได 
 
4.6 ความรับผดิทางแพงและทางอาญาของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
 กฎหมายแมแบบวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาททางพาณิชยระหวางประเทศของ
UNCITRALไมไดกําหนดในเรื่องความรับผิดของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไวไมวาจะเปนความรับผิด
ทางแพงหรือทางอาญา  แตเนื่องจากกฎหมายแมแบบดังกลาวไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติแกผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไวคราวๆวา ใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม  เปนกลาง 
และมีหนาที่สําคัญในการรักษาความลับที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท  สําหรับประเทศ
ไทยการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลนั้น มีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม วาดวยไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544    ขอบังคับกระทรวงยุติธรรมวาดวยการประนอมขอ
พิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม และประมวลจริยธรรมผูไกลเกลี่ย สํานักระงับ
ขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งระเบียบของศาลตางๆ เปนมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติตน
ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท ซ่ึงผูไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล สวนใหญแลวคือผูพิพากษา ผูพิพากษา
สมทบ และเจาพนักงานศาลยุติธรรม  แตในการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมิใช
บุคคลดังกลาว  ดังนี้จึงตองพิจารณาวาจะตองนําบทกฎหมายใดมาบังคับใชกับผูไกลเกล่ียขอพิพาท
นอกศาล เพื่อใหผูปฏิบัติตนในหนาที่ผูไกลเกล่ียขอพิพาทดํารงไวซ่ึงความเปนธรรม เปนกลาง  และ
ไมนําขอมูลความลับที่ตนไดลวงรูมาจากการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไปแพรงพรายใหแกบุคคลอื่น
อันอาจทําใหคูพิพาทเกิดความเสียหายได 
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4.6.1  ความรับผิดทางแพงของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เปดเผยขอมูลความลับของคูพิพาทที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท อาจตองรับผิดฐานละเมิดตามมาตร า 420  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และ
หากในสัญญาแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดกําหนดขอสัญญาการรักษาความลับไว    ผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทก็ตองรับผิดตามสัญญาที่แตงตั้งใหตนเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยแยกวิเคราะหไดดังนี้ 

4.6.1.1 กรณีเปดเผยขอมูลความลับ 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดกําหนดความรับผิดในการเปดเผยความลับไว
โดยเฉพาะ  แตการนําความลับของคูพิพาทที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทไปเปดเผยตอ
บุคคลอื่นโดยคูพิพาทมิไดยินยอมนั้นยอมเปนการละเมิดตามความที่บัญญัติไวในมาตรา  420  ความ
วา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  แก
รางกายก็ดี อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี  ทานวาผูนั้นทําละเมิด
จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
 ความลับที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหากเปนความลับที่เปนขอมูลทาง
ธุรกิจการพาณิชยหากผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนําไปเปดเผยแลวทําใหคูพิพาทตองเสียประโยชนอัน
เปนการเสียทรัพยสิน หรือกรณีเปนเรื่องที่ทําใหเสียช่ือเสียงก็ถือเปนสิทธิอยางหนึ่งอยางใดตาม
มาตรา 420  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทยอมตองรับผิดฐานละเมิดเชนกัน 
 กรณีที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปดเผยความลับเกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้  
กฎหมายแมแบบ  UNCITRAL ค.ศ. 2002 ใน มาตรา 9  กําหนดขอยกเวนที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
สามารถเปดเผยความลับเกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งถือเปนความคุมกันของผูไกล
เกลี่ย  โดยกําหนดไวดังนี้  
 ประการแรก          ผูไกลเกล่ียขอพิพาทเปดเผยความลับเกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ย        ขอ
พิพาทไดตามความตกลงของคูพิพาท    
 ผูศึกษามีความเห็นวาการระงับขอพิพาทดวยกระบวนการไกลเกลี่ยเกิดจากความสมัคร
ใจของคูพิพาททั้งสองฝายที่แสดงเจตนจํานงคยินยอมเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ดังนั้น  หาก
คูพิพาทไดตกลงกันไวใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปดเผยความลับเกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทไดขอตกลงดังกลาวยอมมีผลใชบังคับได เมื่อผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนําความลับดังกลาวไป
เปดเผยผูไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ไมจําตองรับผิดทางแพง ฐานละเมิด 
 ประการที่สอง         การเปดเผยความลับโดยกฎหมายยกเวนใหเปดเผยได การเปดเผย
ความลับที่เปนการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น  ถือวาเปนความชอบธรรมที่จะกระทําไดโดยไมเปน
ความผิด  แมการกระทํานั้นจะตองดวยบทบัญญัติในกฎหมายวาเปนความผิดก็ตาม  กลาวคือ  โดย
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หลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องอํานาจกระทําไดตามกฎหมายที่วา  การกระทําการใด หรือการปฏิบัติ
หนาที่ใดซึ่งกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจน  ถือเปนอํานาจตามกฎหมายที่ผูกระทํามีอํานาจกระทํา
ไดโดยชอบดวยกฎหมาย  ผูกระทํายอมไมมีความผิด40 
 ประการที่สาม          การเปดเผยความลับเพื่อบังคับตามสัญญาประนีประนอม  

4.6.1.2  กรณีปฏิบัติผิดหนาท่ีท่ีกําหนด 
 การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลเปนการใหบริการของสถาบันหรือหนวยงานเอกชนใน
การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย การดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นตองมีการแตงตั้ง
ผูไกลเกลี ่ยขอพิพาท ผูไกลเกลี ่ยขอพิพาทและคู พิพาทจึงมีความสัมพันธกันทางสัญญา ซึ ่งมี
ลักษณะเปนสัญญาจางทําของเนื ่องจากกระบวนการไกลเกลี ่ยขอพิพาทนั ้นตองใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  และคูพิพาทตกลงใหสินจางเปนการตอบ
แทน   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 วาดวยเอกเทศสัญญา  ในมาตรา  587  ความ
วา  “อันวาสัญญาจางทําของ  คือ  สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูรับจาง  ตกลงจะทําการงานสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง  เรียกวาผูวาจาง  และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จ
แหงการที่ทํานั้น”  
 สัญญาจางทําของนั้นมิใชเฉพาะเปนสัญญาที่ตองจางทําสิ่งของตางๆที่มีรูปรางจับตอง
ไดเทานั้น41  สัญญาจางทําของยังเปนสัญญาที่จางทํางานอยางใดอยางหนึ่งโดยถือความสําเร็จของ
งาน  เชน  การจางวาความในคดีแตละเรื่องที่ทนายความทํางานใหเสร็จ  โดยมิไดยึดผลของการ
ทํางานเปนหลัก42      สัญญาจางวาความนั้นเปนสัญญาจางทําของซึ่งเปนสัญญาตางตอบแทน  
คูสัญญาทั้งสองผายตางมีหนี้ตองปฏิบัติชําระตอบแทนกัน  ขอตกลงตามสัญญาจางวาความจึงเปน
หนี้ที่จะตองชําระใหแกกัน  (คําพิพากษาฎีกาที่ 7406 / 2540)  และแมทนายความยังทํางานไมแลว
เสร็จ  แตมีการทํางานไปบางแลวตอมามีการถอนทนายความระหวางที่รับทําคดี ทนายความก็ยังคง
ไดคาวาจางอยู  แตศาลสามารถพิพากษาลดคาวาจางได43 

                                                        
40 เกรียงศักดิ์  อุรุพงศพิศาล.  (2543).  ความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการ. หนา 138. 

 41 เสรี  สุวรรณภานนท.  สัญญาจางวาความ (ศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา).  หนา 30. 
 42 คําพิพากษาฎีกาที่ 2908 / 2523  สัญญาจางทนายความวาความจนเสร็จคดีเปนสัญญาจางทําของ  เพราะ
เปนการจางเหมาทั้งหมด  เมื่อโจทกเปนทนายความวาความแกตางใหจําเลยจนคดีถึงที่สุดแลว  แมคดีจะถึงที่สุด
โดยโจทกในคดีดังกลาวถอนฟองไปกอนมีการสืบพยาน  จําเลยตองชําระคาจางวาความใหแกโจทก    
 43 คําพิพากษาฎีกาที่  6675 / 2541  สัญญาจางวาความเปนสัญญาจางทําของ  ขอตกลงวาผูวาจางจะชําระ
สินจางใหเต็มตามจํานวนในสัญญาจางไมวาผูวาจางจะเลิกสัญญาในชั้นใดหรือเวลาใด  ไมใชขอสัญญาที่ผูกมัดตัด
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 เมื่อเปรียบเทียบสัญญาแตงตั้งผูไกลเกล่ียกับสัญญาจางวาความแลวเห็นไดวาเมื่อผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทไดใหบริการในการระงับขอพิพาทแลว ยอมมีสิทธิไดรับคาจางเปนการตอบแทน  
สัญญาแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจึงมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนซึ่งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมี
ฐานะเปนลูกหนี้ตามสัญญาในการปฏิบัติหนาที่ดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทและเปน
เจาหนี้ตามสัญญาในการรับคาจาง   สวนคูพิพาทมีฐานะเปนลูกหนี้ที่มีหนาที่ตองชําระหนี้คาจาง
บริการและเปนเจาหนี้ในการรับบริการไกลเกลี่ยขอพิพาท เพื่อใหขอพิพาทระงับลงดวยความเปน
ธรรม   และแมผูไกลเกลี่ยจะไมสามารถระงับขอพิพาทไดก็ตามแตหากไดดําเนินการไกลเกลี่ยไป
บางแลวผูไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ยังมีสิทธิไดรับคาตอนแทนไดตามสวน  ทั้งนี้เนื่องจากการระงับขอ
พิพาทโดยการไกลเกลี่ยนั้นขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคูพิพาทโดยแท  หากจะกําหนดใหผูไกลเกลี่ย
ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในกรณีที่ไมสามารถระงับขอพิพาทไดยอมไมเปนธรรมตอผูไกลเกลี่ย
นอกจากนี้หากผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไมปฏิบัติหนาที่ตรงตามที่คูพิพาทกําหนดไว   ผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทยอมตองรับผิดตามสัญญาที่แตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 

4.6.2   ความรับผิดทางอาญาของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
 การพิจารณาวาผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ปฏิบัติตนผิดหนาที่ หรือจริยธรรมที่กําหนดไว
หรือไม  และการกระทํานั้นเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม ในมาตรา 2  แหง
ประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติไววา “บุคคลจักตองรับในโทษทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอัน
กฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิด  และกําหนดโทษไว  และโทษที่จะลงแก
ผูกระทําความผิดนั้นตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย”   ซ่ึงตรงกับหลัก “ไมมีความผิด    และไม
มีโทษโดยไมมีกฎหมาย”  ที่มาจากสุภาษิตละตินวา  “nullum crimen, nulla poena sine lege”   อัน
                                                                                                                                                                
ทอนเสรีภาพของผูวาจาง  จึงไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ขอตกลงเชนนี้จึงมีผล
บังคับได 
      การที่จําเลยผูวาจางไดถอนโจทกจากการเปนทนายความกอนที่คดีจะถึงที่สุดนั้นเปนการใชสิทธิเลิก
สัญญาจางทําของในระหวางที่การที่วาจางยังทําไมแลวเสร็จตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 605  แต
ตองใชเงินตามราคาคาแหงการนั้นๆ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 วรรคสาม  รวมทั้งตองใช
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางใดๆอันเกิดแตการเลิกสัญญาใหแกโจทกตามมาตรา 605  และไมอาจถือ
ไดวาจํานวนตามขอตกลงในสัญญาจางวาความเปนการกําหนดคาสินไหมทดแทนไวลวงหนาอันมีลักษณะเปนเบี้ย
ปรับ  การใชเงินตามราคาคาแหงการงานที่โจทกไดกระทําไปแลวทั้งหมดและพฤติการณแวดลอมอื่นๆ ประกอบ
กับความเปนธรรมและความเหมาะสมนั้นศาลมีอํานาจกําหนดใหไดตามสมควร  สวนดอกเบี้ยนั้นเมื่อจํานวนเงินที่
ศาลกําหนดใหจําเลยชําระแกโจทกเปนจํานวนเงินที่กําหนดขึ้นตามคาแหงการงานที่โจทกไดกระทําไปแลว ซึ่ง
กอนหนานั้นยังไมรูจํานวนที่แนนอนวาเปนจํานวนเงินเทาใด  โจทกจึงไมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามขอตกลงในสัญญา
จางวาความ      คงมีสิทธิเรียกตอกเบี้ยไดในอัตรารอยละ 7.5  ตามกฎหมายนับแตวันฟองเปนตนไป 
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เปนหลักประกันในกฎหมายอาญา44 วา การจะลงโทษบุคคลในทางอาญาไดตอเมื่อกฎหมายบัญญัติ
วาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด  และตองมีบทบัญญัติโดยชัดแจงวาการกระทําอยางไรเปน
ความผิด  การตีความตามกฎหมายอาญาจึงตองพิจารณาตามตัวอักษรเปนสําคัญ 
 บทบัญญัติของกฎหมายอาญาที่นํามาวิเคราะหเกี่ยวของกับความรับผิดทางอาญาของผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไดแก  ความผิดฐานเปนเจาพนักงานยุติธรรมรับสินบน ตามมาตรา 201  และ
มาตรา  202 

4.6.2.1 ฐานเปนเจาพนักงานยุติธรรมรับสินบน 
 ประมวลกฎหมายอาญา ไดบัญญัติความผิดฐานเจาพนักงานในการยุติธรรมเรียก รับ 
หรือยอมรับสินบนไวในมาตรา 201  ความวา “ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ  พนักงาน
อัยการ  ผูวาคดี  หรือพนักงานสอบสวน  เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง  ไมวาการ
นั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป  หรือจําคุกตลอดชีวิต  
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท  หรือประหารชีวิต” 
 มาตรา  202  บัญญัติวา  “ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ  พนักงานอัยการ  ผูวา
คดี หรือพนักงานสอบสวน  กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดๆ ในตําแหนง  โดยเห็นแก
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  ซ่ึงตนไดเรียก รับ  หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งใน
ตําแหนงนั้น  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป  ถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงส่ีหมื่นบาท  หรือประหารชีวิต”              
 คําวา เจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ หมายถึง   ขาราชการตุลาการ    คือผูพิพากษาตาม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม   หรือตุลาการศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร  นับแต
ผูชวยผูพิพากษาขึ้นไปจนถึงประธานศาลฎีกา  นอกจากนี้ยังหมายถึง  ผูพิพากษาสมทบในศาล
แรงงาน   ศาลเยาวชนและครอบครัว   ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ   
ดะโตะยุติธรรมซึ่งเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยช้ีขาดขอกฎหมายอิสลาม  และผูอํานวยการ
สํานักอํานวยการประจําศาล  (จาศาลเดิม)  ซ่ึงศาลสั่งใหไปเดินเผชิญสืบตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา   มาตรา  230  ก็ถือวาเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการดวย 
 พนักงานอัยการ  หมายถึง   เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอศาล  ไมวาจะเปน 
ขาราชการในสํานักงานอัยการสูงสุดตามกฎหมายวาดวยพนักงานอัยการ  หรือเจาพนักงานอื่นที่มี
อํานาจดังกลาว  เชนอัยการศาลทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารก็ตาม                  

                                                        
 44  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอางอิง.  หนา39. 
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 ผูวาคดี   หมายถึง  ขาราชการตํารวจยศนายรอยตํารวจขึ้นไป   พนักงานปกครองตั้งแตช้ัน
ตรีขึ้นไป  ซ่ึงมีอํานาจฟองคดีในศาลแขวง  ตําแหนงนี้ปจจุบันยกเลิกไปแลวโดยพนักงานอัยการ
ดําเนินการแทน 
 พนักงานสอบสวน   หมายถึง   เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ในการ
สอบสวนตามประมวลกฎมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2 (6) รวมทั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ในกรณีที่ลูกหนี้กระทําความผิดในทางอาญาเกี่ยวกับกฎหมายลมละลายดวย45    
 เมื่อพิจารณาตามความหมายของเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ  พนักงานอัยการ  ผูวา
คดี  หรือพนักงานสอบสวน  ในมาตรา  201 และ 202  แหงประมวลกฎหมายอาญาแลว ผูศึกษามี
ความเห็นวา ในกรณีผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนบุคคลธรรมดา ไมใชเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ  
พนักงานอัยการ  ผูวาคดี  หรือพนักงานสอบสวน  เชนนี้ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจึงไมอาจมีความผิดตาม
มาตรา 201 และ 202 ไดแมจะกระทําการดังที่บัญญัติไวในมาตรา 201 และมาตรา 202 ก็ตาม 

4.6.2.2 ฐานเปดเผยความลับ 
 ตามที่ผูศึกษาไดวิเคราะหหนาที่ในการรักษาความลับของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งได
วิเคราะหเทียบเคียงกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา  322   มาตรา 323  และมาตรา  324 ไวใน ขอ 
4.5  ผูศึกษาจึงไมขอวิเคราะหในประเด็นดังกลาวอีก  แตจะวิเคราะหเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับการ
เปดเผยความลับทางการคา  ดังนี้ 
 ความผิดเกี่ยวกับการเปดเผยความลับทางการคา  ตามพระราชบัญญัติความลับทาง
การคา พ.ศ. 2545   ไดใหคําวิเคราะหศัพท คําวา  “ความลับทางการคา”  ไวในมาตรา 3  โดย
สอดคลองกับความหมายของคําวา “ขอสนเทศที่ไมเปดเผย (Undisclosed information)” ที่บัญญัติไว
ในขอ 39 (2) แหงความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPS)  และคํา
วา  “ความลับทางการคา(Trade secret)”  ที่บัญญัติไวในมาตรา 1 (4)  แหง The Uniform Trade 
Secrets Act With 1985 Amendments  ของ สหรัฐอเมริกา  ความลับทางการคาตองเปนขอมูลทาง
การคาซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 
 ประการแรก       ตองเปนขอมูลการคาซ่ึงยังไมรูจักกันโดยทั่วไป  หรือยังเขาถึงไมไดใน
หมูบุคคลซึ่งโดยปกติแลวตองเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว 
 ประการที่สอง    ตองเปนขอมูลที่มีประโยชนในเชิงพาณิชยเนื่องจากเปนความลับ   
 ประการที่สาม    ตองเปนขอมูลที่ ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปนความลับ   

                                                        
45 บุญเพราะ  แสงเทียน. กฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด) แนวประยุกต.  หนา 183. 
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 สําหรับคําวา “ขอมูลการคา (Trade information)”  นั้น  มาตรา 3  ไดบัญญัติให
หมายความถึง  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูขอความ  เรื่องราว  ขอเท็จจริงหรือส่ิงใด  ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะผานวิธีการใดๆและไมวาจะทําไวในรูปแบบใดๆ  และใหหมายความรวมถึงสูตร  
รูปแบบ  งานที่ไดรวบรวมหรือประกอบขึ้น  โปรแกรม  วิธีการ เทคนิค  หรือกรรมวิธี  และมี
ความหมายกวางรวมถึงขอมูลทางอุตสาหกรรม   วิธีการใหบริการหรือเทคนิคการผลิตสินคาหรือ
บริการดวย   นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับ  ราคาสินคา  ตัวสินคา  ตลาดและกลยุทธการตลาด กลยุทธ
การโฆษณา  ผูผลิตสินคา  ผูจัดสงสินคา  ลูกคา  สัญญาทางการคา  หรือรายชื่อพนักงานก็อยูใน
ความหมายของขอมูลทางการคาไดเชนเดียวกัน  แตทั้งนี้ไมรวมถึงขอมูลสวนบุคคล  เชน  ขอมูล
เกี่ยวกับการศึกษาอบรม  การรับบริการทางการแพทย  หรือคาจางของพนักงานแตละคน  ซ่ึงอาจไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายอื่นได46 
 การดําเนินคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการคานั้นกอนที่ผูควบคุมความลับทางการคา47

จะใชสิทธิในการดําเนินการรองขอใหศาล48 มีคําส่ังใหผูละเมิดหรือกําลังจะละเมิด ระงับหรือละเวน
การละเมิดสิทธิในทางการคานั้นเปนการชั่วคราว   หรือกอนที่ผูควบคุมความลับทางการคาจะฟองคดี
ตอศาลเพื่อใหคําสั่งหามมิใหผูนั้นละเมิดสิทธิในความลับทางการคาและเรียกคาสินไหมทดแทน  ผู
ควบคุมความลับทางการคาและคูกรณีอีกฝายหนึ่งอาจตกลงกัน เพื่อขอใหคณะกรรมการ49ทําการไกล
เกลี่ย หรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับความลับทางการคาได ตามมาตรา  9   ผูศึกษาเห็นวาผูราง
กฎหมายความลับทางการคานั้น  มีเจตนารมณที่จะปกปองความลับทางการคาใหยงัคงเปนความลบัทาง
การคาไมใหลวงรูความลับทางการคานั้นแพรหลายออกไปในวงกวาง จึงไดบัญญัติกฎหมายใหคูพพิาท
                                                        

46 ประสบสุข  บุญเดช. ความลับทางการคา.  หนา  42-43. 
47 ผูควบคุมความลับทางการคา  หมายความวา  เจาของความลับทางการคาและใหหมายความรวมถึงผู

ครอบครอง  ควบคุม หรือดูแลรักษาความลับทางการคาดวย 
48 ศาล  หมายความวา  ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ 

49  คณะกรรมการ  หมายความวา  คณะกรรมการความลับทางการคา  
    คณะกรรมการความลับทางการคา  ต้ังขึ้นตามมาตรา  16  แหงประราชบัญญัติความลับทางการคา  

พ.ศ. 2545   โดยคณะรัฐมนตรี  ประกอบดวย  ประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันไมเกิน 14  คน  โดย
แตงต้ังจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  อุตสาหกรรม  เกษตรศาสตร  เภสัช
ศาสตร  การคาระหวางประเทศ  เศรษฐศาสตร  นิติศาสตร  หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิในภาค 
เอกชนอยางนอย  6  คน  คณะกรรมการชุดนี้มีอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทาง
ปญญามอบหมายเปนเลขานุการ  อยูในตําแหนงคราวละ  4  ป (ประสบสุช  บุญเดช. ความลับทางการคา. หนา 61.) 
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สามารถตกลงกันเพื่อใหคณะกรรมการทําการไกลเกลี่ยไดกอนดําเนินการใชสิทธิทางศาลซึ่งตองมีการ
นําสืบถึงขอมูลความลับทางการคานั้นอีก  ทั้งนี้เพราะการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีขอดีตรงที่สามารถรักษา
ความลับของคูพิพาทไดดีกวาการฟองรองดําเนินคดี 
 มีขอพิจารณาวา เมื่อกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทได  หาก
คณะกรรมการผูหนึ่งผูใด หรือหลายคนที่ทําหนาที่ในการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนําขอมูลความลับ
ทางการคาไปกลาวเปดเผยตอผูอ่ืน  ดังนี้  จะบังคับตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  
ไดหรือไม 
 บทกําหนดโทษของผูละเมิดสิทธิทางการคาตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 
2545   ไดกําหนดไวในมาตรา  33 มาตรา 34  และมาตรา  35  ดังนี้ 
 “มาตรา  33   ผูใดเปดเผยความลับทางการคาของผูอ่ืนใหเปนที่ลวงรูโดยทั่วไปในประการ
ที่ทําใหความลับทางการคานั้นสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคา  โดยเจตนากลั่นแกลงใหผูควบคุม
ความลับทางการคาไดรับความเสียหายในการประกอบธุรกิจ  ไมวาจะกระทําโดยการโฆษณาดวย
เอกสาร  การกระจายเสียง  หรือการแพรภาพ  หรือการเปดเผยดวยวิธีอ่ืนใด  ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 ความผิดฐานเปดเผยความลับทางการคาของผูอ่ืนตามมาตรา  33  มีความหมายแคบ  ไม
รวมถึงการเอาไปหรือการใชความลับทางการคาของผูอ่ืน  และการเปดเผยความลับตองทําใหลวงรู
โดยทั่วไป  หากผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปดเผยขอมูลความลับทางการคาของคูพิพาทที่ตนดําเนินการไกล
เกลี่ยใหบุคคลเพียงคนเดียวหรือสองคนทราบ  นาจะไมเปนความผิด   ทั้งหากผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
กระทําผิดแตไมมีเจตนาพิเศษเพื่อกล่ันแกลงใหเจาของความลับทางการคาตองเสียหายในการประกอบ
ธุรกิจก็ไมเปนความผิดเชนเดียวกัน50 (ประสบสุข  บุญเดช. ความลับทางการคา. หนา76.) 
  “มาตรา  34   ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคา  ตาม
ระเบียบที่ออกตามความในมาตรา  15  วรรคหนึ่ง  เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชนของตนเอง  
หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป  หรือปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงสองลาน
บาท   หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 ในมาตรา  34  ผูกระทําความผิดอันจะเปนความผิดตามมาตรานี้ จะตองเปนผูที่มีตําแหนง
หนาที่ในการดูแลรักษาความลับทางการคาโดยเฉพาะตองเปน ยา  หรือ เคมีภัณฑทางการเกษตรของ
ผูอ่ืนและตองเปนกรณีที่เสนอขอมูลนั้นเพื่อประกอบคําขออนุญาต ผลิต  นําเขา  สงออก  หรือขาย ซ่ึงยา
หรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชเคมีชนิดใหมเทานั้น  ซ่ึงขั้นตอนการขออนุญาต ยังมิใชขั้นตอนที่

                                                        
 50 ประสบสุข  บุญเดช.  ความลับทางการคา.  หนา  76. 
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เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียดังนั้นผูไกลเกล่ียขอพิพาทจึงยังไมอาจใชผูมีตําแหนง
หนาที่ในการดูแลรักษาความลับในชั้นนี้ จึงไมตกอยูภายใตบังคับของมาตรานี้ 
  “มาตรา  35   ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูควบคุมความลับทางการคา   
อันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยพึงสงวนไวไมเปดเผย  ซ่ึงตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้   ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงเจ็ดป  เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติ
ราชการหรือเพื่อประโยชนในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี”   
 ผูกระทําความผิดในมาตรานี้อาจเปนเจาพนักงานในกระทรวงสาธารณสุข   กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สํานักงานอัยการสูงสุด  หรือสํานักงานศาลยุติธรรมก็
ได แตการกระทําความผิดมิใชเปนการเปดเผยความลับทางการคาเพราะการเปดเผยความลับทางการ
คาเปนความผิดตามมาตรา  34  ที่มีโทษสูงกวา  ความผิดตามมาตรานี้เปนการเปดเผยขอเท็จจริง
เกี่ยวกับกิจการของเจาของความลับทางการคา หรือผูครองครอง ควบคุม หรือดูแลรักษาความลับ
ทางการคาที่พึงสงวนไว  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผยนาจะ
ไดแกสถานะทางการเงินของบริษัท  การเพิ่มทุน  การควบกิจการ  การขยายสาขา เปนตน (ประสบ
สุข  บุญเดช.เลมเดิม.หนา 77.) ผูศึกษามีความเห็นวาหากผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดเปดเผยขอมูลท่ีตนได
ลวงรูมาจากการปฏิบัติการไกลเกล่ียขอพิพาทตามพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 แต
ขอมูลนั้นมิใชขอมูลความลับทางการคาและมิใชขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการการของผูควบคุมความลับ
ทางการคาอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทก็ไมอาจมี
ความผิดตามมาตรานี้เชนกัน 

4.6.3  แนวทางการยกรางขอกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดความรับผิดทางแพงและทางอาญา
ของผูไกลเกล่ียขอพิพาทในรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 การกําหนดความรับผิดของผูไกลเกลี่ยขอพิพาททั้งในทางแพงและทางอาญานั้นไมมี
กําหนดไวในกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ. 2002  เนื ่องจากคณะทํางานตองการให
กฎหมายดังกลาวเปนที่แพรหลาย   และไมตองการถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นของความรับผิด จึง
ไดใหแตละประเทศกําหนดขึ้นเองเพื่อเปนการสรางมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ของผูไกล
เกลี่ย ใหดําเนินการดวยความเปนธรรมแกคูพิพาท   ซ่ึงทําใหคูพิพาทเกิดความเชื่อมั่นที่จะเลือกใช
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนทางเลือกในการระงับขอพิพาทแทนการฟองคดีตอศาลยุติธรรม   
การกําหนดความรับผิดของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมีขอดีอยูหลายประการ  ดังนี้ 
 ประการแรก  เปนการสรางความชัดเจน  ทําใหทราบวามีการกระทําใดบางที่ผูไกลเกลี่ย
สามารถกระทําได  และการกระทําใดที่ผูไกลเกลี่ยไมสามารถทําได 
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 ประการที่สอง  ทําใหผูไกลเกลี่ยมีความระมัดระวังและรับผิดชอบตอการดําเนินการ
ไกลเกลี่ยอันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการไกลเกลี่ยใหมากยิ่งขึ้น 
 สวนประเด็นเรื่องความเปนอิสระของ ผ ูไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นอาจไดรับผลกระทบจาก
การกําหนดความรับผิดของผูไกลเกล่ียได  ในประเด็นนี้ความเปนอิสระของผูไกลเกล่ียยังคงมีอยูโดย
หากผูไกลเกลี่ยไดปฏิบัติตนถูกตองตามหนาที่ยอมเปนเกราะคุมกันใหแกผูไกลเกลี่ยไดเปนอยางดี     
 จากการวิเคราะห  ผูศึกษามีความเห็นวาในการกําหนดความรับผิดทางแพงของผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทนั้นสามารถบังคับไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในกรณีเปดเผยความลับ
อันเปนการกระทําละเมิดตอคูพิพาทตามมาตรา  420  และในกรณีที่ผูไกลเกล่ียขอพิพาทมิไดปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอันเปนสัญญาจางทําของตามบรรพ  3   
วาดวยเอกเทศสัญญาซึ่งสัญญาจางทําของเปนบุคคลสิทธิสามารถบังคับไดระหวางคูสัญญา ดังนั้นผู
ไกลเกล่ียขอพิพาทยอมตองรับผิดตามสัญญา     และควรกําหนดความคุมกันของผูไกลเกล่ียไวใน
กรณีที่ผูไกลเกล่ียเปดเผยความลับอันเนื่องมาจากการที่คูพิพาทยินยอมใหผูไกลเกล่ียเปดเผยได  หรือ
กฎหมายยกเวนไว  หรือเปดเผยความลับเพื่อบังคับตามสัญญาประนีประนอม 
 สวนการกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูไกลเกล่ียขอพิพาท  ผูเขียนเห็นควรกําหนด
ไวในรางพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท เนื่องจาก บุคคลที่สนใจจะเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถศึกษาถึงบทบาท  หนาที่   ความรับผิดของตนไดในกฎหมายฉบับเดียว  
และการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทําไดยากกวาการกําหนดไวในรางกฎหมายนี้   โดย
ความรับผิดทางอาญาของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมีดังนี้ 
 ประการแรก  ความผิดของพนักงานยุติธรรมในการเรียกรับสินบน  ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา  201  และ มาตรา  202  นั้นกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพกฎหมายไมวาจะเปนผู
พิพากษา  พนักงานอัยการ  พนักงานสอบสวน  หากกระทําการทุจริตในหนาที่ตองรับโทษทางอาญา  
แตถาผูไกลเกลี่ยขอพิพาททุจริตแสวงหาประโยชนใดๆจากหนาที่หรือจากการปฏิบัติหนาที่ ใน
ประมวลกฎหมายอาญายังไมมีบทบัญญัติที่จะบังคับกับการกระทําดังกลาวของผูไกลเกล่ียขอพิพาท  
ทั้งที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะตองดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนไปดวย
ความยุติธรรม   จึงควรกําหนดความรับผิดทางอาญาแกผูไกลเกลี่ยในความผิดฐานเรียกรับสินบนหรือ
ประโยชนที่มิใชคาตอบแทน  โดยเทียบเคียงกับโทษของพนักงานยุติธรรมและอนุญาโตตุลาการ51  
                                                        
 51 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  มาตรา  23 วรรคสอง  บัญญัติวา “...อนุญาโตตุลาการ
ผูใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการ
หรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ...” 
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แตจะกําหนดอัตราโทษดังเชนพนักงานยุติธรรมหรืออนุญาโตตุลาการยอมเปนการลงโทษหนัก
เกินไป   ทั้งนี้เนื่องจากผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมิไดเปนเจาพนักงานผูดําเนินกระบวนการยุติธรรมในการ
สอบสวนและพิจารณาพิพากษาอยางพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและผูพิพากษา   อีกทั้งผูไกล
เกลี่ยก็มิไดเปนผูตัดสินชี้ขาดอยางอนุญาโตตุลาการเชนกัน 
   ประการที่สอง  ในความผิดฐานเปดเผยความลับตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  
322   มาตรา 323  และมาตรา 324   ก็มิไดบัญญัติชัดเจนถึงการเปดเผยความลับของผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาท  และในพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  ก็ยังไมครอบคลุมเพียงพอตอการ
เปดเผยขอมูลอ่ืนที่มิใชขอมูลความลับทางการคา ดังนั้นจึงควรบัญญัติความรับผิดทางอาญาในกรณีที่
ผูไกลเกล่ียขอพิพาทประพฤติตนไปในทางทุจริตตอหนาที่   ซ่ึงเมื่อพิจารณา แลวเห็นไดวาผูไกล
เกลี่ยเปนผูมีตําแหนงหนาที่ วิชาชีพ หรืออาชีพอันเปนที่ไววางใจ  ดังนั้นจึงควรเทียบเคียงอัตราโทษ
กับมาตรา  324   โดยมีแนวทางดังนี้     “ มาตรา... ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทผูใด ไดลวงรูหรือไดมาซึ่ง
ความลับใดๆของผู อื ่นในการดําเนินการไกลเกลี ่ยขอพิพาท เปดเผยหรือใชความลับนั ้นเพื ่อ
ประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 นอกจากนี ้ในกรณีที ่ผู ไกลเกลี ่ยขอพิพาทกระทําความผิดฐานเรียกรับสินบน หรือ
เปดเผยความลับ จนเกิดความเสียหายแกคูพิพาทนี้ยังสามารถนํามาตรการทางอาญาที่มิใชโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  5052  ในสวนวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช  โดยหามเปนผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทเปนการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนดไดหากเห็นวาผูนั้นประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพนั้นตอไปอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นขึ้นอีก  
 

4.7  สัญญาประนีประนอมยอมความและการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
4.7.1  สัญญาประนีประนอมยอมความ  และการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  

ตามกฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  ค.ศ.  2002. 
 การไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทเปนวิธีการยุติขอพิพาทดวยความพึงพอใจของ
คูพิพาทอยางแทจริงกลาวคือ  วิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนการระงับขอพิพาทที่คูกรณีมีอํานาจ
ตัดสินใจบนพื้นฐานความตองการของตนโดยแท  เนื่องจากไมมีการพิจารณาหรือหาขอยุติเร่ืองฝาย

                                                        
 52 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  50  บัญญัติวา  “ เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด  ถาศาลเห็นวาผูนั้น
กระทําความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ  
และเห็นวาหากผูนั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นตอไปอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นขึ้นอีกศาลจะสั่งไวในคํา
พิพากษาหามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกําหนดเวลาไมเกินหาป นับแตวันพนโทษไปแลวก็ได” 
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ใดผิดหรือถูกในขอกฎหมาย  และหลีกเลี่ยงไมกลาวถึงความเปนไปในอดีตซึ่งเปนที่มาของขอพิพาท  
ซ่ึงหากจําเปนจะตองกลาวถึงก็เพื่อเพียงใหไดขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญมาประกอบการตัดสินใจ
และหาแนวทางเจรจาเทานั้น  ทําใหผลจากการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทตรงตาม
ความประสงคของคูพิพาททั้งสองฝาย  และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคูพิพาท  ลดความ
บาดหมางแกกันภายหลัง  นอกจากนี้ยังไมมีปจจัยภายนอกเขามาเปนองคประกอบในการตัดสินใจ
หรือมีนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืน  เชน  การฟองศาล  เมื่อมีการนําขอ
พิพาทไปปรึกษาหารือกับทนายความเพื่อดําเนินคดีในชั้นศาลเทากับตัวความยกผลประโยชน
ตลอดจนอํานาจในการตัดสินใจผลไดเสียของตนเองใหอยูในการจัดการของทนายความและปจจัย
อ่ืนที่เกิดขึ้นไดจากการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลและการสืบพยานหลักฐาน  ทําใหโอกาส
และทางเลือกในการตัดสินใจของคูกรณีลดลง  ซ่ึงความแตกตางนี้ส่ือถึงขอดีอยางหนึ่งของการนําวิธี
ประนอมขอพิพาทมาใช 53 
 กฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL  ค.ศ.  2002  กําหนดวาเมื่อคูพิพาทตกลงทําสัญญา
ประนีประนอมความเพื่อระงับขอพิพาท  สัญญาประนีประนอมยอมความนี้มีผลผูกพันและใชบังคับ
ได  (มาตรา 14)  ขอตกลงประนีประนอมยอมความของคูกรณีที่เปนผูผลมาจากการใชกระบวนการ
ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทซึ่งคูกรณีจะตองยอมรับและปฏิบัติตามนั้น   ยังไมมีผลผูกมัดคูพิพาท
ทันที  คูพิพาทยังตองแปลงใหขอตกลงดังกลาวเปนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษา
ของศาลเพื่อสรางความผูกมัด  อยางไรก็ตามในบางประเทศไดกําหนดใหสัญญาระงับขอพิพาทที่ได
จากการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีผลดังคําพิพากษา  หรือมีผลเชนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ   

4.7.2   สัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนด  เร่ือง  สัญญาประนีประนอมไวมาตรา  
850  ดังนี้  “อันวาประนีประนอมยอมความนั้น  คือ  สัญญาซ่ึงผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอ
พิพาทอันใดอันหนึ่ง  ซ่ึงมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน” 
 มีหลักเกณฑดังนี้  
  1.  ตองมีคูสัญญาสองฝายขึ้นไป 
  2.  เปนสัญญาระงับขอพิพาท 
  3.  ตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกัน 

                                                        
53 สุธาสินี  สุภา.  (2545).  ความรับผิดและความคุมกันของผูประนอมขอพิพาทในขอพิพาททางพาณิชย

ระหวางประเทศ.   หนา  19. 
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  1.  มีคูสัญญาสองฝาย   หมายความวาสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นมี
การตกลงกัน (ตามหลักเกณฑของการเกิดสัญญา)  ระหวางคูสัญญาซึ่งมีสองฝาย  แตละฝายจะมีกี่
บุคคลก็ได  และการตกลงกันกอใหเกิดสัญญาขึ้นนี้ก็ตองเปนไปตามหลักนิติกรรมและสัญญา
โดยทั่วไป  เชน  เรื่องการแสดงเจตนา  ความสามารถ  วัตถุประสงค  เปนตน  มิเชนนั้นก็อาจไม
สมบูรณ 
  2.  เปนสัญญาระงับขอพิพาท   ซ่ึงขอพิพาทนี้อาจกําลังมีอยู  หรือที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  ขอสําคัญอยูที่วา  ขอความในสัญญาที่ทํากันนั้น  ตองเปนขอความกําหนดเพื่อ
ระงับขอพิพาทนั้นๆ  และไมจําตองระบุโดยตรงวาระงับขอพิพาทกัน  ขอเพียงฟงใหไดความเปนไป
ในลักษณะระงับขอพิพาทก็เพียงพอแลว 
  3.  ตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกัน  คําวาตางฝายตางยอมกันผอนผัน
ใหแกกันนั้นเปนความที่ชัดแจงอยูแลววาตองเปนการผอนผันดวยกันทั้งสองฝาย  หากผอนผันฝาย
เดียว  ยอมไมใชสัญญาประนีประนอมความ  (อาจเปนหนังสือรับสภาพหนี้ก็ได)  เชน  โจทกถอน
ฟองเพราะจําเลยยอมทําสัญญารับผิดทุกประการตามที่โจทกฟองดังนี้  ก็หาอาจนับเปนสัญญา
ประนีประนอมยอมความไม 
 นอกจากนั้นในมาตราดังกลาวยังเปนสัญญาที่ระงับขอพิพาทใหเสร็จส้ินไป    (สมภพพิสิษฐ  
สุขพิสิษฐ, อางถึงใน บุญตา ส. ผาบมีชัย, 2547:63 )  กลาวคือคูสัญญาตองมีวัตถุประสงคในการทํา
สัญญาเพื่อระงับขอพิพาท   ซ่ึงมีอยูหรือจะมีขึ้นให เสร็จสิ้นไป   หากแมตั้งใจจะทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน  แตขอความในสัญญาไมเปนการระงับขอพิพาทนั้นใหเสร็จสิ้นสัญญา
นั้นก็ไมเปนสัญญากฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 851  “อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นถา
มิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด  หรือลายมือช่ือตัวแทน
ของฝายนั้นเปนสําคัญ  ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม” 
 ในมาตราดังกลาวจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือกลาวคือ  หลักฐานเปนหนังสือนี้ไมใช
แบบแหงความสมบูรณของสัญญาเปนแตบทเกี่ยวกับพยานหลักฐานในการพิสูจนฟองรองบังคับ
ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความตอศาลเทานั้น  เพราะสัญญาประนีประนอมยอมความเปน
สัญญาประเภทสมบูรณโดยการแสดงเจตนาตกลงกันเพื่อระงับขอพิพาทดวยตางฝายยอมผอนผัน
ใหแกกัน  เมื่อแสดงเจตนาตกลงกันแลวสัญญานั้นก็สมบูรณ  (สุปน  พูลพัฒน, อางถึงใน บุญตา ส. 
ผาบมีชัย,  2547: 63) 
 ลักษณะสําคัญของหลักฐานเปนหนังสือคือไมมีรูปแบบ  เพราะหลักฐานเปนหนังสือนั้น
กฎหมายมิไดบังคับไววาตองเขียนดวยขอความอยางไร  เพียงแตเพื่อความมั่นคงแนนอน  มีขอความ
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ใหเห็นไดวาเปนหลักฐานการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  และมีลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด
ยอมถือไดวาเปนหลักฐานเปนหนังสือแลว 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 852  ไดบัญญัติไววา  “ผลของสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้นยอมทําใหการเรียกรองซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นระงับสิ้นไป  และ
ทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นวาเปนของตน” 
  ในมาตราดังกลาวคือ  การเรียกรองซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นขอนี้สอดคลองกับ
ลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความที่มีวัตถุประสงคในการทําสัญญาก็เพื่อระงับขอพิพาท
อันใดอันหนึ่ง  กฎหมายจึงบัญญัติเร่ืองผลของสัญญาสอดรับวา  การเรียกรองซ่ึงแตละฝายไดยอม
สละนั้นเปนอันระงับ  และคูสัญญาแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญาประนีประนอมยอมความ
วาเปนของตน  หากคูสัญญาฝายใดผิดสัญญาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็จะฟองบังคับฝายนั้นใหปฏิบัติ
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความไดเทานั้น 
 ผลของสัญญา การทําสัญญาประนีประนอมยอมความตอศาล  และศาลพิพากษาตามยอม
นั้นแลว  เกิดผลใหคูความตองปฏิบัติตามสิทธิที่แสดงไวในสัญญาประนีประนอมยอมความตามคํา
บังคับของศาล  และทําใหคูความผูกพันกันในฐานะลูกหนี้และเจาหนี้  ตามคําพิพากษาขึ้นทันที  ถา
ฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาลตามคําพิพากษานั้น  คูความคือเจาหนี้  มีสิทธิยื่นคํา
รองตอศาลขอใหบังคับลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไปไดทีเดียว  ไมตองมา
ฟองรองบังคับกันอีกการบังคับคดีลูกหนี้อาจถูกยึด  หรืออายัดทรัพยสินมาขายทอดตลาดชําระหนี้
ใหแกเจาหนี้  หรือในกรณีไมเกี่ยวกับทรัพยสินเชนเรื่องขับไล  จําเลยยอมออกจากทรัพยสินที่เชา
ภายในกําหนดเมื่อถึงกําหนดไมออกไป  อาจถูกบังคับคดีโดยจับกุมตัวมากักขังจนกวาจะยอม
ออกไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  ตามบทบัญญัติการบังคับคดีในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง 

4.7.3 การบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพง  
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 138  ไดบัญญัติไววา “คูความตกลงกัน
หรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดี  โดยมีการถอนฟองและไมเปนการฝาฝน
กฎหมายใหศาลทํารายงานพิสดารแสดงขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนั้น
ไว  แลวพิพากษาไปตามนั้น 
 หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาเชนวานี้  เวนแต 
  1.  มีขอกลาวอางวาฝายใดฉอฉล (ไมรวมถึงความสําคัญผิด) 
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  2.  คําพิพากษานั้นถูกอางวาจะละเมิดตอกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชน 
  3.  คําพิพากษานั้นมิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอมยอม
ความ 
 ถาคูความตกลงกันเพียงใหเสนอคดีตออนุญาโตตุลาการ  ใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใช”   
 ทํานองเดียวกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 222 ไดบัญญัติไววา
หามมิใหอุทธรณคําส่ังของศาลซึ่งปฏิเสธไมยอมพิพากษาตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือคํา
พิพากษาของศาลตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเวนแตในเหตุตอไปนี้ 
  (1)  เมื่อมีขออางแสดงวาอนุญาโตตุลาการหรือประธานมิไดกระทําการโดย
สุจริต  หรือคูความฝายใดฝายหนึ่งใชกลฉอฉล 
  (2)  เมื่อคําส่ังหรือคําพิพากษานั้นฝาฝนตอบทกฎหมายอันเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยของประชาชน 
  (3)  เมื่อคําพิพากษานั้นไมตรงกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 ในมาตราดังกลาวจะตองตกลงในประเด็นแหงคดีกลาวคือบรรดาขอความใดๆ ที่โจทก
แสดงเปนสภาพแหงขอหาของโจทก  และบรรดาขอความที่จําเลยแสดงในคําใหการวายอมรับหรือ
ปฏิเสธขออางของโจทก 
 โดยหลักแลวคําพิพากษาตามยอมในมาตราดังกลาวถือวาเปนที่สุด    กลาวคือคูความจะ
มาฟองขอใหเพิกถอนเปลี่ยนแปลงอีกไมได  เพราะหามมิใหอุทธรณ เวนแตจะเขาขอยกเวนแต
สัญญาประนีประนอมยอมความ มีขอพิจารณาซึ่งไมใชสาระสําคัญ  หรือขอพิจารณาเล็กนอยอ่ืนๆ 
ยอมที่จะแกไขใหถูกตองได เพราะถือวาสัญญาประนีประนอมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคําพิพากษา
ตามยอมเพราะวาเจตนารมณของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คือ จะใหศาลพยายามไกล
เกล่ียใหคูความตกลงกันใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  และการตกลงประนีประนอมยอมความเปน
วิธีการที่ดีเพื่อระงับขอพิพาทและเพื่อใหคดีส้ินสุดไปจากศาลโดยรวดเร็ว  ซ่ึงเปนวิธีการเพื่อ
ประโยชนแกคูความและศาลเอง 

 นอกจากการตกลงประนีประนอมยอมความศาลพิพากษาตามยอมแลว  ยังมีกรณีที่
คูความตกลงประนีประนอมยอมความกันไดโดยไมจําเปนที่จะใหศาลพิพากษาตามยอมนั้น  เมื่อ
โจทกมาขอถอนฟอง  ศาลยอมอนุญาตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 175 
หมายความวาศาลตองอนุญาตใหถอนฟอง  ศาลไมมีดุลพินิจที่จะใหถอนฟองหรือไม  เพราะสาเหตุ
ของการถอนฟองมาจากการตกลงระหวางเอกชนกับเอกชน  โดยในทางกฎหมายแพงหากคูความตก
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ลงกันไดในประเด็นขอพิพาทยอมเปนความพอใจของทั้งสองฝาย  ไมมีผูแพ  ผูชนะ  ทุกฝายเปนผู
ชนะ  (บุญตา ส.ผาบมีชัย, 2547 :61-62.) 

4.7.4  แนวทางการยกรางขอกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาประนีประนอมยอมความและการบังคับ
ตามสัญญาประนีประนอมในรางกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 จากขอ 4.7.3 เห็นไดวา สัญญาประนีประนอมที่ทํากันในศาล ศาลจะมีคําพิพากษาบังคับ
ใหคูความในคดีปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น และเมื่อศาลไดพิพากษาตามยอมแลว 
จะเกิดผลบังคับใหคูความตองปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามสิทธิเรียกรองใน
สัญญาที่เกิดขึ้นตามคําพิพากษาของศาลแตมีลักษณะแตกตางจากคําพิพากษาอันเนื่องจากคําพิพากษา
ตามยอมบังคับตามเงื่อนไขของสัญญาประนีประนอมยอมความ ซ่ึงเขาลักษณะของสัญญาตางตอบ
แทน กลาวคือ เจาหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ มีสิทธิ์เรียกรองใหลูกหนี้ปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งลูกหนี้มีหนาที่ปฏิบัติตาม ถาไมปฏิบัติตามเจาหนี้มีสิทธิ์ยื่นคํา
รองตอศาลใหบังคับคดีกับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความไดทันทีโดยไมตองฟองรอง
เปนคดีขึ้นใหม โดยถือเอาคําพิพากษาของศาลมาบังคับคดี ซ่ึงในชั้นบังคับคดีนี้อยูในบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยการบังคับคดี นั่นคือการบังคับคดีใหปฏิบัติตามสภาพแหงหนี้ที่เปดชองใหทําไดไม
วาจะเปนสัญญาประนีประนอมยอมความในมูลหนี้ใด ลูกหนี้อาจถูกยึดอายัดทรัพยสินมาขาย
ทอดตลาดชําระหนี้แกเจาหนี้ได หรือบังคับใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามคําพิพากษาของศาล 
รวมตลอดถึงคําพิพากษาของศาลเปนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ดวย 
 สวนวิธีบังคับของสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันนอกศาล เมื่อคูสัญญาไดทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความถูกตองตามกฎหมายแลว สัญญานั้นก็ใชบังคับไดตามหลักสัญญา
ตางตอบแทนทั่วไป ไมใชยอมถูกบังคับฝายเดียวคือทําใหแตละฝายมีสิทธิเรียกรองซึ่งกันและกัน 
โดยตางฝายตางเปนเจาหนี้และลูกหนี้ซ่ึงกันและกัน ในกรณีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงในสัญญา คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะบังคับเอาแกทรัพยสินบังคับใหกระทําการ หรืองดเวน
กระทําการ หรือรองขอใหมีการควบคุมหรือกักขังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งในทันทีเหมือนกับสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ทํากันในศาลไมได จะทําไดแตเพียงรองตอศาลบังคับใหคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ไดตกลงกันไวได 
 คณะทํางานรางกฎหมายของคณะกรรมาธิการองคการสหประชาชาติไดบันทึกไววาใน
บางรัฐของอเมริกาไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาประนีประนอม โดย
เหตุที่วาสัญญานั้นยอมมีผลบังคับระหวางคูสัญญา ซ่ึงสัญญาประนีประนอมยอมความก็เปนสัญญา
ประเภทหนึ่ง แตมีบางกฎหมายบัญญัติใหสัญญาประนีประนอมที่ทําเปนหนังสือนั้นมีผลบังคับได
ดังเชนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และมีผลเปนที่สุด ดวยเหตุที่กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท
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นั้นมีขึ้นโดยเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือคณะผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
และคูพิพาทหรือตัวแทน54 
 ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 นั้น       คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
จะมีผลผูกพันคูพิพาทตั้งแตวันที่ถือวาสําเนาคําชี้ขาดไปถึงคูพิพาทฝายนั้น ในกรณีที่คูพิพาทฝายใด
ไมปฏิบัติตามคําชี้ขาด หามมิใหบังคับตามคําชี้ขาดนั้น เวนแตคูพิพาทอีกฝายหนึ่งจะไดยื่นคํารองตอ
ศาลที่มีเขตอํานาจ และศาลไดมีคําพิพากษาตามคําชี้ขาดนั้น โดยคํารองขอดังกลาวจะตองยื่นภายใน
สามปนับแตวันที่อาจบังคับคําชี้ขาด หากไมยื่นภายในกําหนด คําชี้ขาดก็จะไมสามารถบังคับไดตาม
กฎหมาย 55 
  สัญญาประนีประนอมที่คูพิพาทตกลงยอมความกันในการไกลเกลี่ยนั้นเปนเพียงบุคคล
สิทธิ์ไมอาจมีสถานะเชนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได  แตมีขอนาพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ  
หากโนตารี ปบลิก  (Notary Public) ไดรับรองสัญญาประนีประนอมที่กระทําตอหนานั้นแลว 
คูพิพาทจะสามารถนําสัญญาประนีประนอมมารองตอศาลเพื่อออกคําบังคับไดหรือไม 

 ในประเทศญี่ปุน  โนตารี ปบลิก หรือ โคโช-นิน (Kosho-nin)56 มีบทบาทสําคัญคือ  การ
ออกหมายบังคับตามนิติกรรมสัญญาที่มีวัตถุแหงหนี้เปนการชําระเงินหรือสงมอบหุนหรือทรัพยสิน
อยางอื่น  ซ่ึงไดทําไวตอหนาโนตารี ปบลิกโดยคูกรณีไดตกลงกันยินยอมใหโนตารี ปบลิก ออก
หมายบังคับไดหากมีการผิดนัดเกิดขึ้น  เมื่อโนตารีปบลิกออกหมายบังคับใหแลว ฝายเจาหนี้ก็
สามารถนําหมายบังคับนั้นไปยื่นขอใหศาลออกคําบังคับไดโดยไมตองดําเนินกระบวนการพิจารณา
คดีเสียกอน ทั้งนี้ เนื่องจากระบบซีวิลลอวนั้น ใหความสําคัญแกพยานเอกสารหลักฐานแหงสิทธิและ
นิติกรรมที่โนตารี ปบลิกเปนผูจัดทําขึ้นมีสถานะพิเศษ  กลาวคือ ถือกันวาเปนพยานหลักฐาน
ช้ันหนึ่งซ่ึงมีคาความนาเชื่อถือดีที่สุด เพราะมีคาเทากับเอกสารทางการ หรือเปนเอกสารมหาชน  
ทั้งนี้ไมวาหลักฐานหรือหนังสือเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับกิจการสาธารณะหรือเปนกิจการสวนเอกชนก็
ตาม  ดังนั้นหลักฐานหรือเอกสารที่โนตารีปบลิกทําขึ้นยอมรับฟงไดโดยไมตองนําพยานบุคคลมา
สืบประกอบอีก  การจะปฏิเสธไมรับฟงหลักฐานหรือหนังสือที่จัดทําขึ้นโดยโนตารีปบลิก จะตองยก
ขอตอสูวาหลักฐานหรือหนังสือนั้นเปนหลักฐานหรือหนังสือที่ทําปลอมขึ้น57  

                                                        
54 ( Dr. Luis Miguel &Nancy A. Oretskin J.D., 2006, February.16 ) 
55 ระบบอนุญาโตตุลาการของโลกในทศวรรษหนา. หนา 16. 

                56 กิตติศักดิ์  ปรกติ. วิชาชีพโนตารีปบลิกในระบบกฎหมายตางๆ. หนา 88. 
 57 แหลงเดิม.  หนา  4. 
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   ปจจุบันในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ โนตารีปบลิกประกาศบังคับใชมีเพียง  
“รางพระราชบัญญัติโนตารีปบลิก พ.ศ....”58 ของกระทรวงยุติธรรมที่รางไวหลายปกอนตั้งแตศาล
ยุติธรรมยังอยูในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม  โดยสาระสําคัญของรางกฎหมาย คือไดมีการ
กําหนดใหมีสํานักงานโนตารีปบลิกขึ้นในกระทรวงยุติธรรม และมีอํานาจหนาที่ ในการรับรอง
ลายมือช่ือ  รับรองการทํานิติกรรมที่กระทําการตอหนาตน  รับรองวามีการทํานิติกรรมจริง  รับรอง
การทําหนังสือมอบอํานาจ  รับรองสําเนาเอกสารหรือหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึงราง
กฎหมายดังกลาวมีความสําคัญตอสถานะของพยานเอกสารและสอดคลองกับการรับรองสัญญา
ประนีประนอมขอพิพาทจากการไกลเกลี่ย  หากรางพระราชบัญญัติโนตารีปบลิก พ.ศ....ประกาศใช
ไดในอนาคต  ผูศึกษาเห็นควรเสนอปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  โดยเพิม่เตมิขอ
กําหนดใหผูไกลเกล่ียขอพิพาทและคูพิพาททุกฝายนําสัญญาประนีประนอมที่ทุกฝายลงนาม และโน
ตารีปบลิกไดรับรองแลวมายื่นรองขอตอศาล  เพื่อใหศาลมีคําบังคับตามสัญญาประนีประนอม  โดย
ไมจําตองมีการสืบพยานกันอีกในชั้นศาล  ทั้งนี้เพื่อใหการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนมาตรการระงับขอ
พิพาทที่มีศักยภาพ  และมีสภาพบังคับ    

  นอกจากนี้ควรรางขอกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมไวในราง
กฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยกําหนดใหสัญญาประนีประนอมนั้นใหทําเปนหนังสือ 
ลงลายมือช่ือของผูไกลเกลี่ย หรือคณะผูไกลเกล่ียและคูพิพาท หรือตัวแทนของคูพิพาท  และใหมีโน
ตารีปบลิกรับรอง  หากคูพิพาทฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอม คูพิพาทอีกฝายหนึ่ง
สามารถยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อใหศาลมีคําบังคับตามสัญญาประนีประนอมนั้น 

 
 

                                                        
                58 โอฬาร  อินทสุวรรณ. (2546, กรกฎาคม).  “NOTARY PUBLIC ประวัติศาสตรหนาใหมของสภา
ทนายความ.”  วารสารขาวกฎหมายใหม,  1, 7. หนา  6. 
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บทที่  5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
 จากการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของการไกลเกลี่ยขอพิพาท   ความหมาย  รูปแบบ
ของการไกลเกลี่ย  บทบาทและหนาที่ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  รวมถึงหลักเกณฑตางๆที่ใชใน
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท   ประกอบกับไดศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ประมวล
กฎหมายอาญา  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง,  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544,  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวา
ดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547,  ขอบังคับกระทรวงยุติธรรมวาดวยการประนอม
ขอพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม,  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2545  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  แลวพบวายังไมมีบทกฎหมายใดบัญญัติเกี่ยวกับผูไกลเกล่ียขอ
พิพาท ทั้งคุณสมบัติ และการแตงตั้ง    การดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  การรักษา
ความลับ   ความรับผิดของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท   และการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความ  ซ่ึงยังมีหลายประเด็นที่ไมสามารถนํากฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันมาบังคับได  ผูศึกษาจึงได
พิจารณาเปรียบเทียบจากกฎหมายตางประเทศ  โดยมุงเนนศึกษากฎหมายแมแบบของ UNCITRAL  
ค.ศ. 2002  เพื่อนํามาปรับใชเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทใน
ประเทศไทย  ทั้งนี้เพื่อใหเปนกฎหมายที่ใชบังคับไดกับการระงับขอพิพาทตางๆในประเทศ  ไมวา
จะเปนคดีพิพาททางแพง  คดีพิพาทเกี่ยวดวยปญหาแรงงาน  คดีพิพาทภายในครอบครัวหรือ คดี
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ   
 ในการยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทยนั้น  เมื่อผูศึกษาได
วิเคราะหแนวทางโดยเปรียบเทียบกฎหมายดังกลาวขางตนแลวมีความเห็น สรุปได  ดังนี้ 
 1.  กําหนดใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมีจํานวนเปนเลขคี่  อาจเปนจํานวน 1 คน  หรือ 3  คน  
ทั้งนี้เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทาง และผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดอยางชัดเจนเปนเอกฉันท   มี
ความคลองตัวในการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและทําใหสามารถระงับขอพิพาทไดอยางรวดเรว็ 
และผูไกลเกลี่ยขอพิพาทควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน  คือตองเปนผูที่เห็นความสําคัญของการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท  และมีความรูความเขาใจในวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่สามารถ
ชวยใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทสําเร็จไดสูงเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีวุฒิภาวะสูง  เปนที่ยอมรับ
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ของคูพิพาททั้งสองฝาย   มีประสบการณหลายดาน   มีความอดทนพรอมที่จะรับฟงปญหาของ
คูพิพาททั้งสองฝาย และมีทักษะในการเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาท  มีจิตวิทยาและเทคนิคในการพูด
โนมนาวใหคูพิพาททั้งสองฝายเกิดความตองการที่จะระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียขอพิพาทและ
ยอมรับขอเสนอของกันและกันได  และส่ิงสําคัญคือตองมีความเปนกลางผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองมี
ความเปนธรรม  โดยไมจําเปนตองเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ  แตถาปญหาที่พิพาทเปน
เร่ืองที่ตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะดานก็ควรเลือกผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจากผูมีความเชี่ยวชาญ
และเหมาะสมกับขอพิพาท  นอกจากนี้บุคคลที่จะเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทควรไดรับการอบรมจาก
สํานักระงับขอพิพาทหรือหนวยงานอื่นที่สํานักระงับขอพิพาทใหการยอมรับ  รวมถึงควรเปนผูที่
ขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไวกับสํานักระงับขอพิพาทดวย  ทั้งนี้เพื่อใหผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทมีมาตรฐานเปนหนึ่งเดียวกัน 
 2.   บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความของขอพิพาทที่เขารวมกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผู
ศึกษาของเสนอ  สองแนวทางดังนี้ 
          2.1  “กอนอายุความของสิทธิเรียกรองของขอพิพาทที่เขาสูกระบวนการพิจารณา
ไกลเกลี่ยขอพิพาทจะครบบริบูรณ    ถาคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองยินยอมโดยทําเปนหนังสือลง
ลายมือช่ือฝายที่ถูกเรียกรองวาจะไมยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูในกรณีที่คูพิพาทฝายที่มีสิทธิ
เรียกรองฟองคดีตอศาลหรือเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด   ความยินยอมนี้ใหใชบังคับ
ได” 

2.2  “(1)นับแตเวลาที่การไกลเกล่ียขอพิพาทไดเร่ิมขึ้น การนับอายุความตามสิทธิ
เรียกรองของขอพิพาทนั้นเปนอันสะดุดหยุดลง 
                   (2) เมื่อกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทไดส้ินสุดลง โดยปราศจากการทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ ใหเร่ิมตนนับอายุความใหมนับแตระยะเวลาที่กระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาทไดส้ินสุดลงโดยปราศจากการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ” 
 ในกรณี การไกลเกลี่ยขอพิพาทไดเริ่มตนขึ้นแลวแตไมสามารถตกลงกันทําสัญญา
ประนีประนอมอาจเปนเพราะเหตุไมใสใจที่จะเขารวมการไกลเกล่ียหรือเขาสูการไกลเกล่ียโดยไม
สุจริต   การกระทําเชนนี้ เปรียบเสมือนการทิ้งฟองของโจทกในคดีแพง  ดังนี้ยอมถือไดวาอายุความ
ไมเคยสะดุดหยุดลงเลย   และควรกําหนดแนวทางสําหรับกรณีเชนนี้ไวดังนี้  “หากปรากฏวาอายุ
ความครบกําหนดไปแลวในระหวางการดําเนินการไกลเกล่ียหรือจะครบกําหนดภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่การไกลเกลี่ยส้ินสุดลงโดยไมมีการทําสัญญาประนีประนอมใหคูพิพาทมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่การไกลเกลี่ยส้ินสุดลง” 
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 3.ในการยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเด็นการคุมครอง
พยานหลักฐานในการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นหากไมมีกฎหมายใหความคุมครองไวจะทําคูพิพาทไม
กลาเปดเผยขอมูลบางอยาง  อันจะเปนอุปสรรคตอการไกลเกล่ียทําใหไมสามารถระงับขอพิพาทลง
ได  ดังนั้นจึงควรกําหนดเอกสิทธิของพยานหลักฐานในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท  รวมถึงคํา
รับของคูพิพาท  ที่คูพิพาทอีกฝายจะไมสามารถนําไปใชอางอิงเปนพยานหลักฐาน  และควรให
ความคุมครองแกพยานบุคคล  อันไดแกคูพิพาท  ผูเกี่ยวของหรือผูเขารวมในกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทเชน  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  พยาน  และบุคคลที่สาม เพื่อมิใหคูพิพาทนําพยานบุคคล
ดังกลาวไปเบิกความยืนยันขอเท็จจริงใดๆที่เกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทในการพิจารณาพิพากษา
ของศาล หรือการอนุญาโตตุลาการ   โดยควรยกรางกฎหมายในลักษณะที่หามคูพิพาทนําสืบถึง
พยานหลักฐานดังกลาวและหากคูพิพาทนําสืบถึงพยานหลักฐานเชนวานั้นก็ตองหามมิใหศาลรับฟง        
 4.  ในการยกรางกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทวาใหอํานาจแกผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในการติดตอหรือดําเนินการไกลเกล่ียเปนการลับหลังได  เพื่อใหผูไกลเกล่ียไดรับขอเท็จจริง
เกี่ยวกับขอพิพาทของแตละฝายไดอยางละเอียด  ซ่ึงสงผลใหผูไกลเกล่ียสามารถดําเนินการไกล
เกลี่ยไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเสนอแนะแนวทางระงับขอพิพาทไดถูกตองตรงตามความ
ประสงคของคูพิพาทไดดียิ่งขึ้น 
 5.  ควรมีการกําหนดมาตรการในการรักษาความลับของคูกรณีพิพาท หรือพยาน
เอกสารตาง ๆ ที่มอบหรือใชในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท หากมีผูที่มีหนาที่รักษาความลับไม
วาจะเปนผูไกลเกล่ีย  คูพิพาท  พยาน  รวมไปถึงบุคคลใดๆที่เกี่ยวของกับการไกลเกล่ียขอพิพาท
นําไปเปดเผยโดยไมสมควรภายหลังที่มีการไกลเกล่ียขอพิพาท   ควรไดรับการลงโทษตามกฎหมาย
เวนแตเปนเรื่องที่มีเหตุผลอันสมควรสามารถเปดเผยได 
 6.  ความรับผิดทางแพงของผูไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นสามารถบังคับไดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญา  และละเมิด   โดยควรกําหนดความคุมกันของผูไกลเกล่ียไว
ในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยเปดเผยความลับอันเนื่องมาจากการที่คูพิพาทยินยอมใหผูไกลเกลี่ยเปดเผยได  
หรือกฎหมายยกเวนไว  หรือเปดเผยความลับเพื่อบังคับตามสัญญาประนีประนอม 
  ในความรับผิดทางอาญาของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นยังไมสามารถใชประมวลกฎหมาย
อาญา และพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545  มาใชบังคับลงโทษกับผูไกลเกล่ียขอ
พิพาทในกรณีที่เปดเผยขอมูลที่มิใชขอมูลความลับทางการคา ดังนั้นจึงควรบัญญัติความรับผิดทาง
อาญาในกรณีที่ผูไกลเกล่ียขอพิพาทเปดเผยขอมูลความลับที่ไดลวงรูจากการดําเนินการไกลเกล่ีย    
โดยมีแนวทางดังนี้     “ มาตรา... ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทผูใด ไดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับใดๆของ
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ผูอื่นในการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท เปดเผยหรือใชความลับนั้นเพื่อประโยชนของตนเอง
หรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 7.  ควรรางขอกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมไวในรางกฎหมาย
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท โดยกําหนดใหสัญญาประนีประนอมนั้นใหทําเปนหนังสือ ลงลายมือ
ช่ือของผูไกลเกลี่ย หรือคณะผูไกลเกลี่ยและคูพิพาท หรือตัวแทนของคูพิพาท และใหมีโนตารีปบลิก 
รับรอง   หากคูพิพาทฝายใดไมปฏิบัติตาม คูพิพาทอีกฝายหนึ่งตองยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ
เพื่อใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมนั้น 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาในครั้งนี้  ผูศึกษาไดศึกษาคนควาในหลายประเด็นดวยกัน  แตไดศึกษาเพียง
ในประเด็นหลักเทานั้น  ยังมิไดวิเคราะหลึกซึ้ง และครอบคลุมทุกประเด็นที่จะสามารถยกรางเปน
กฎหมายได  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลจากการศึกษาจักเปนประโยชนตอผูสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการยกรางกฎหมาย ในประเด็นอื่นๆ    เพื่อใหสามารถยกรางเปนกฎหมายวาดวย
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทยไดตอไป 
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  UNCITRAL  Conciliation   Rules  1980  
  

Article  1  APPLICATION OF THE RULES 
(1) These Rules apply to conciliation of disputes arising out of or relating to a 

contractual or other legal relationship where the parties seeking an amicable 
settlement of their dispute have agreed that the UNCITRAL Conciliation Rules 
apply. 

(2) The parties may agree to exclude or vary any of these Rules at any time. 
(3) Where any of these Rules is in conflict with a provision of law from which the 

parties cannot derogate, that provision prevails. 
  
Article  2  COMMENCEMENT OF CONCILIATION PROCEEDINGS 

(1) The party initiating conciliation sends to the other party a written invitation to 
conciliate under these Rules, briefly identifying the subject of the dispute. 

(2) Conciliation proceedings commence when the other party accepts the invitation to 
conciliate. If the acceptance is made orally, it is advisable that it be confirmed in 
writing. 

(3) If the other party rejects the invitation. There will be no conciliation proceedings. 
(4) If the party initiating conciliation does not receive a reply within thirty days from the 

date on which he sends the invitation, or within such other period of time as 
specified in the invitation, he may elect to treat this as a rejection of the invitation to 
conciliate. If he so elects, he informs the other party accordingly. 

 
Article  3  NUMBER OF CONCILIATORS 
 There shall be one conciliator unless the parties agree that there shall be two or three 
conciliators. Where there is more than one conciliator, they ought, as a general rule, to act jointly. 
 
Article  4  APPOINTMENT OF CONCILIATORS 

(1)   (a)  In conciliation proceedings with one conciliator, the parties shall           
endeavour to reach agreement on the name of a sole conciliator;  
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(b) In conciliation proceedings with two conciliators, each party appoints one 
conciliator; 

(c) In conciliation proceedings with three conciliators, each party appoints one 
conciliator. The parties shall endeavour to reach agreement on the name of 
the third conciliator. 

 (2)  Parties may enlist the assistance of an appropriate institution or person in connexion 
with the appointment of conciliators. In particular, 

(a) A party may request such an institution or person to recommend the names 
of suitable individuals to act as conciliator; or 

(b) The parties may agree that the appointment of one or more conciliators be 
made directly by such an institution or person. 

        In recommending or appointing individuals to act as conciliator. The institution or 
person shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of an 
independent and impartial conciliator and, with respect to a sole or third conciliator, shall take 
into account the advisability of appointing a conciliator of a nationality other than the nationalities 
of the parties.  
 
Article  5  SUBMISSION 0F STSTEMENTS TO CONCILIATOR 

(1) The conciliator,1 upon his appointment, requests each party to submit to him a brief 
written statement describing the general nature of the dispute and the points at issue. 
Each party sends a copy of his statement to the other party. 

(2) The conciliator may request each party to submit to him a further written statement 
of his position and the facts and grounds in support thereof, supplemented by any 
documents and other evidence that such party deems appropriate. The party sends a 
copy of his statement to the other party.  

(3) At any stage of the conciliation proceedings the conciliator may request a      
       party to submit to him such additional information as he deems appropriate.  

                                                           
1 In this and all following articles, the term “conciliator” applies to a sole conciliator, two or three 
conciliators, as the case may be. 
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Article  6  REPRESENTATION AND ASSISTANCE 
 The parties may be represented or assisted by persons of their choice. The names and 
addresses of such persons are to be communicated in writing to the other party and to the 
conciliator; such communication is to specify whether the appointment is made for purposes of 
representation or of assistance. 
 
Article  7  ROLE OF CONCILIATOR 

(1) The conciliator assists the parties in an independent and impartial manner in their 
attempt to reach an amicable settlement of their dispute. 

(2) The conciliator will be quided by principles of objectivity, fairness and justice, 
giving consideration to, among other things, the rights and obligations of the parties, 
the usages of the trade concerned and the circumstances surrounding the dispute, 
including any previous business practices between the parties. 

(3) The conciliator may conduct the conciliation proceedings in such a manner as he 
considers appropriate, taking into account the circumstances of the case, the wishes 
the parties may express, including any request by a party that the conciliator hear 
oral statements, and the need for a speedy settlement of the dispute. 

(4) The conciliator may, at any stage of the conciliation proceedings, make proposals for 
a settlement of the dispute. Such proposals need not be on writing and need not be 
accompanied by a statement of the reasons therefor. 

 
Article  8  ASMINISTRATIVE ASSISTANCE 
 In order to facilitate the conduct of the conciliation proceedings. The parties, or the 
conciliator with the consent of the parties, may arrange for administrative assistance by a suitable 
institution or person. 
 
Article  9  COMMUNTCATION BETWEEN CONCILIATOR AND PARTIES 

(1) The conciliator may invite the parties to meet with him or may communicate with 
them orally or in writing. He may meet or communicate with the parties together or 
with each of the, separately.  
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(2) Unless the parties have agreed upon the place where meetings with the conciliator 
are to be held, such place will by determined by the conciliator, after consultation 
with the parties, having regard to the circumstances of the conciliation proceedings. 

 
Article  10  DISCLOSURE OF INFORMATION 
 When the conciliator receives factual information concerning the dispute from a party, he 
discloses the substance of that information to the other party in order that the other party may 
have the opportunity to present any explanation  which he considers appropriate. However, when 
a party gives any information to the conciliator subject to a specific condition that it be kept 
confidential, the conciliator does not disclose that information to the other party. 
 
Article  11   CO-OPERATION OF PARTIES WITH CONCILIATOR 
 The parties will in good faith co-operate with the conciliator and, in particular, will 
endeavour to comply with requests by the conciliator to submit written materials, provide 
evidence and attend meetings. 
 
Article  12   SUGGESTIONS BY PARTIES FOR SETTLEMENT OF DISPUTE 
  Each party may, on his own initiative or at the invitation of the conciliator, submit to the 
conciliator suggestions for the settlement of the dispute. 
 
Article  13   SETTLEMENT AGREEMENT 

(1) When it appears to the conciliator that there exist elements of a settlement which 
would be acceptable to the parties, he formulates the terms of a possible settlement 
and submits them to the parties for their observations. After receiving the 
observations of the parties, the conciliator may reformulate the terms of a possible 
settlement in the light of such observations. 

DPU



   137

(2) If the parties reach agreement on a settlement of the dispute, they draw up and sign a 
written settlement agreement.2 If requested by the parties, the conciliator draws up, 
or assists the parties in drawing up, the settlement agreement. 

(3) The parties by signing the settlement agreement put an end of the dispute and are 
bound by the agreement. 

 
Article  14   CONFIDENTIALITY 
 The Conciliator and the parties must keep confidential all matters relating to the 
conciliation proceedings. Confidentiality extends also the settlement agreement, except where its 
disclosure is necessary for purposes of implementation and enforcement. 
 
Article  15   TERMINATION OF CONCILIATION PROCEEDINGS 
 The conciliation proceedings are terminated : 

(a) By the signing of the settlement agreement by the parties, on the date of 
the agreement; or 

(b) By a written declaration of the conciliator, after consultation with the 
parties, to the effect that further efforts at conciliation are no longer 
justified, on the date of the declaration; or 

(c) By a written declaration of the parties addressed to the conciliator to the 
effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of the 
declaration; or 

(d) By a written declaration of a party to the other party and the conciliator, of 
appointed, to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on 
the date of the declaration. 

 
 
 

                                                           
2 The parties may wish to consider including on the settlement agreement a clause that any 
dispute arising out of or relating to the settlement agreement shall be submitted to arbitratiion. 
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Article  16   RESORT TO ARBITRAL OR JUDICIAL PROCEEDINGS 
 The parties undertake not to initiate, during the conciliation proceedings, any arbitral or 
judicial proceedings in respect of a dispute that is the subject of the conciliation proceedings, 
except that a party may initiate arbitral or judicial proceedings where, in his opinion, such 
proceedings are necessary for preserving his rights. 
 
Article  17   COSTS 

(1) Upon termination of the conciliation proceedings, the conciliator fixes the costs of 
the conciliation and gives written notice thereof to the parties. The term “costs” 
includes only: 

(a) The fee of the conciliation which shall be reasonable in amount; 
(b)  The travel and other expenses of the conciliator; 
(c)  The travel and other expenses of witnesses requested by the    
        conciliator with the consent of the parties; 
(d) The cost of any expert advice requested by the conciliator with the consent 

of the parties; 
(e) The cost of any assistance provided pursuant to articles 4, paragraph (2)(b), 

and 8 of these Rules. 
(2) The costs, as defined above, are borne equally by the parties unless the settlement 

agreement provides for a different apportionment. All other expenses incurred by a 
party are borne by that party. 

 
Article  18  DEPOSITS 

(1) The conciliator, upon his appointment, may request each party to deposit an equal 
amount as an advance for the costs referred to in article 17, paragraph (1) which he 
expects will be incurred. 

(2) During the course of the conciliation proceedings the conciliator may request 
supplementary deposits in an equal amount from each party. 

(3) If the required deposits under paragraphs (1) and (2) of this article are not paid in 
full by both parties within thirty days, the conciliator may suspend the proceedings 
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or may make a written declaration of termination to the parties, effective on the date 
of that declaration. 

(4) Upon termination of the conciliation proceedings, the conciliator renders an 
accounting to the parties of the deposits received and returns any unexpended 
balance to the parties. 

 
Article  19   ROLE OF CONCILIATOR IN OTHER PROCEEDINGS 
 The parties and the conciliator undertake that the conciliator will not act as an arbitrator 
or as a representative or counsel of a party in any arbirtal or judicial proceedings in respect of a 
dispute that is the subject of the conciliation proceedings. The parties also undertake that they will 
not present the conciliator as a witness in any such proceedings. 
 
Article  20   AMISSIBILITY OF EVIDENCE IN OTHER PROCEEDINGS 
 The parties undertake not to rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial 
proceedings, whether or not such proceedings relate to the dispute that is the subject of the 
conciliation proceedings; 

(a) Views expressed or suggestions made by the other party in respect of a 
possible settlement of the dispute;  

(b) Admissions made by the other party in the course of the conciliation 
proceedings; 

(c) Proposals made by the conciliator; 
(d) The fact that the other party had indicated his willingness to accept a 

proposal for settlement made by the conciliator. 
 

MODEL CONCILIATION CLAUSE 
 Where, in the event of a dispute arising out of or relating to this contract, the 
parties wish to seek an amicable settlement of that dispute by conciliation, the conciliation 
shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules as at present in 
force. 
 ( The parties may agree on other conciliation clauses.)  
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ขอบังคับ ดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท    ของคณะกรรมาธิการ กฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาต ิ ค.ศ.  1980 

 
บทเฉพาะกาล 
มาตรา  1    (1) ขอบังคับนี้ใชในการไกลเกล่ียขอพิพาทที่เกิดขึ้นหรือจากสัญญา หรือนติสัิมพนัธ
อ่ืน  เมื่อคูพิพาทตองการจะระงับขอพิพาท  โดยรักษามิตรภาพอันดี 
  (2)  คูพิพาทอาจตกลงกันจํากัด หรือเปลี่ยนแปลงกฎไดในเวลาใดๆ 
  (3)  กรณีที่ขอบังคับนี้ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ปนคุณกับคูพพิาทใหถือ
ตามบทบัญญัตินั้น 
 
การเริ่มตนการไกลเกล่ียขอพิพาท 
มาตรา  2 (1)  คูพิพาทเริ่มการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยสงคําเชิญเปนลายลักษณอักษรอันอยูใน
บังคับของขอบังคับแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง โดยสรุปสาระของขอพิพาท 
  (2)  กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  เร่ิมตนเมื่อคูพิพาทอีกฝายไดรับคําเชิญให
ไกลเกลี่ยขอพพิาท   กรณีตอบรับดวยปากเปลา  หากเหน็สมควรอาจใหยืนยนัเปนลายลักษณอักษร 

(3) หากคูพิพาทปฏิเสธการเชิญชวน ไมอาจมกีระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(4) ถาคูพิพาทผูเชื้อเชิญไมไดรับคําตอบใน  30  วัน นับแตวนัสงคําเชิญ         หรือ 

พฤติการณพิเศษ  ผูนั้นมีสิทธิเลือกที่จะปฏิบัติเชนการตอบปฏิเสธ  หากเลือกเชนนั้นใหผูเลือกแจง
ใหคูพิพาทอกีฝายหนึ่งทราบ 
 
จํานวนผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
มาตรา  3 ใหมีผูไกลเกลี่ยขอพิพาทหนึง่คน  เวนแต  คูพิพาทตกลงใหมีผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
สองหรือสามคน  กรณีมีผูไกลเกลี่ยขอพิพาทหนึ่งคนใหใชหลักทัว่ไปในการรวมกันเปนผูไกลเกลีย่
ขอพิพาท 
 
การแตงตั้งผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
มาตรา  4 (1)  (a)  การไกลเกลี่ยขอพิพาททีม่ีผูไกลเกลี่ยขอพิพาทคนเดยีวใหคูพิพาท  
                                                เสนอขอตกลงตอผูนั้น 

(b) การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีผูไกลเกลี่ยขอพพิาทสองคน  ใหคูพิพาท
ทุกฝายแตงตั้งผูไกลเกลี่ยหนึง่คน 
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(c) การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีผูไกลเกลี่ยขอพพิาทสามคน  ใหคูพิพาททุก
ฝายแตงตั้งผูไกลเกลี่ยหนึ่งคนและยื่นเสนอขอตกลงตอผูนั้น 

  (2)   คูพิพาทอาจขอความชวยเหลือจากสถาบันหรือจากบุคคลที่เกี่ยวของในการ
แตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนกรณีพเิศษ 
   (a)  คูพิพาทอาจรองขอตอสถาบันหรือบุคลากร  เพื่อแนะนําบุคคลที่เปน
อิสระและเหมาะสมในการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท   หรือ 
   (b)  คูพิพาทอาจยอมรับการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทหนึ่งคน หรือ
หลายคน  จากการแตงตั้งของสถาบันหรือบุคลากร 
  การแนะนําหรอืการแตงตั้งบคุคลใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  สถาบัน หรือผูสรร
หาควรพิจารณาสรรหาจากผูที่มีความอิสระ  มีความยุตธิรรม  และเห็นเปนการสมควรจะพจิารณา
ใหคําแนะนําหรือแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนบุคคลที่มีสัญชาติอ่ืนนอกเหนือจากสัญชาติของ
คูพิพาท 
 
การยื่นขอเรียกรองตอผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
มาตรา  5  (1)  ผูไกลเกล่ียขอพิพาท3ที่ไดรับการแตงตั้งอาจรองขอใหคูพิพาทแตละฝายยื่นคํา
เสนอเปนลายลักษณอักษร  แสดงถึงลักษณะของขอพิพาท และประเด็นของขอพิพาทและสงสําเนา
ใหอีกฝาย 
  (2)ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจรองขอใหคูพิพาทแตละฝายแสดงถึงสถานะ ขอเท็จจริง 
และปจจัยพื้นฐานที่เปนขอสนับสนุนของสถานะ  หรือขอเท็จจริงนั้นรวมทั้งเอกสารและพยานหลัก 
 ฐานตางๆตามที่คูพิพาทเห็นสมควร  และสงสําเนาใหอีกฝาย 

(3) ในแตละขัน้ของกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท       ผูไกลเกล่ียขอพพิาทอาจ 
รองขอใหคูพพิาทแจงรายละเอยีดเพิ่มเติมไดตามที่เหน็สมควร 
 
การแสดงความคิดเห็นและการชวยเหลือ 
มาตรา  6 คูพิพาทอาจไดรับความเหน็หรือความชวยเหลือจากบุคคลที่คูพิพาทเลือกสรรโดย
จดแจง ช่ือ ที่อยู  ของบุคคลนั้นไปยงัคูพิพาทอีกฝายและผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนลายลักษณอักษร  
การแจงเปนกรณีพิเศษนี้กระทําได  เมื่อมุงหมายที่จะแสดงความเห็นหรือเพื่อชวยเหลือ 

                                                           
 3  ในมาตรานี้และมาตราตอไป  คําวา “ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท” หมายถึง  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทคนหนึ่ง  
สอง หรือสามคน แลวแตกรณี 
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หนาท่ีของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
มาตรา  7 (1)   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทพึงชวยเหลือคูพพิาทดวยความอิสระและยุติธรรมในการ
ระงับขอพิพาทลงดวยมิตรภาพ 
  (2)   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทพึงแนะนําวัตถุประสงคหลัก  ความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม ใหขอพิจารณาตางๆ  รวมทั้งสิทธิและหนาที่ของคูพิพาท  ประเพณเีกีย่วกบัการคา และ
พฤติการณแวดลอมขอพิพาท  รวมตลอดถึงวิธีปฏิบัติเดิมทางการคา 
  (3)   ผูไกลเกลี่ยขอพพิาทจะดาํเนนิกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามสมควรโดย
คํานึงถึงพฤติการณและจากคําแถลงดวยวาจาของคูพิพาท  เพื่อใหยุติขอพิพาทไดอยางรวดเร็ว 
  (4)   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจจัดทําขอเสนอแนะในการระงับขอพิพาทได  
ขอเสนอแนะดังกลาวไมจําตองทําเปนตัวอักษร และไมจําตองมีเหตุผลประกอบ 
 
การจัดการใหความชวยเหลือ 
มาตรา  8  เพื่อความสะดวกในการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทคูพิพาท  หรือ ผู
ไกลเกลี่ยขอพพิาทโดยความยินยอมของคูพิพาท  อาจขอรับความชวยเหลือจากองคกรหรือบุคคล
ได 
 
การติดตอระหวางผูไกลเกล่ียขอพิพาทและคูพิพาท 
มาตรา  9 (1)   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจเชิญคูพิพาทมาพบหรืออาจตดิตอดวยวาจาหรือ
หนังสือ  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจพบหรือติดตอคูพิพาทพรอมกันทุกฝาย  หรือแยกพบคูพิพาททีละ
ฝาย 
  (2)   เวนแตคูพิพาทไดใหความยินยอมไวตอผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  หนาที่ในการ
กําหนดแนวทางเปนของผูไกลเกลี่ยขอพพิาท หลังจากไดใหคําปรกึษาและพจิารณาพฤตกิารณของ
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทแลว 
 
การเปดเผยขอมูล 
มาตรา  10   เมื่อผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดรับขอเทจ็จรงิของขอพพิาทจากคูพิพาทแลว  ผูไกลเกลีย่
ขอพิพาทอาจเปดเผยขอเทจ็จริงนั้นแกคูพิพาทอีกฝาย  เพื่อใหโอกาสที่จะแสดงเหตุผลโดยผูไกลเกลี่ย
ขอพิพาทจะตองพิจารณาตามควร  แตเมือ่คูพิพาทใหขอมลูที่เปนขอมูลเฉพาะแกผูไกลเกล่ียขอพพิาท        
ผูไกลเกลีย่ขอพิพาทตองรักษาเปนความลบัตองไมเปดเผยขอมูลนัน้แกคูพิพาทฝายอืน่ 
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การประสานคูพิพาทโดยผูไกลเกล่ียขอพพิาท 
มาตรา  11   คูพิพาทพึงสุจริตเปนอยางยิง่ในการใหความรวมมอืกับผูไกลเกล่ียขอพพิาท  และ
เขียนขอเรียกรองเปนหนังสือ  กําหนดพยานหลักฐานและวนันดัไกลเกลีย่ขอพิพาท 
 
คําแนะนาํของคูพิพาทเพื่อระงับขอพพิาท 
มาตรา  12 คูพิพาทแตละฝายเปนผูเร่ิม  หรือโดยคําเชญิของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเพือ่ยอมรับ
ฟงแนวทางการระงับขอพิพาทของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 
ความตกลงระงับขอพพิาท 
มาตรา  13  (1)   เมื่อปรากฎตอผูไกลเกลี่ยขอพิพาทวามีขอตกลงเบื้องตนที่คูพิพาทสามารถ
ยอมรับไดใหผูไกลเกลีย่ขอพิพาทกําหนดขอสัญญาในสญัญาประนปีระนอม   และเสนอตอคูพพิาท
เพื่อใหคูพพิาทปฏิบัติตาม  หากคูพิพาทปฏบิัติตามขอสัญญานั้นแลว  ใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทกําหนด
ขอสัญญาในสัญญาประนีประนอมอีกครั้งตามที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทแลเห็นจากการปฏิบัติของ
คูพิพาท 
  (2)   หากคูพิพาทบรรลุขอตกลงในการระงับขอพิพาทใหยุติการพิพาทและลง
ลายมือช่ือไวในสัญญาประนีประนอม4   กรณีเปนความประสงคของคูพิพาท  ใหผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทยุติ     หรือแนะนําใหยตุิการไกลเกลีย่ขอพิพาท 
  (3)   คูพิพาททีล่งลายมือช่ือในสัญญาประนปีระนอมนัน้ ยอมเปนอันระงบัขอพิพาท
และจําตองผูกพันตามสัญญา 
 
ความลับ 
มาตรา  14 ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและคูพพิาทจําตองรักษาขอมูลทั้งหลายที่กี่ยวกับกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพพิาทไวเปนความลับ เวนแตจาํเปนตองเปดเผยโดยเจตนาจะนําไปใช  และใหมีสภาพ
บังคับ 
 
 
 

                                                           
 4   คุพิพาทประสงคใหมีขอความในสัญญาประนีประนอมระบุถึงขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญา
ประนีประนอมใหเสนอตออนุญาโตตุลาการ  
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การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท 
มาตรา  15 (a)  โดยการลงลายมือช่ือของคูพิพาทในสญัญาประนีประนอม     ใหนบัแตวันทํา
สัญญาประนีประนอม  หรือ  
  (b)   โดยการประกาศเปนหนงัสือของผูไกลเกล่ียขอพพิาทหลังจากไดใหคําปรึกษา
แกคูพพิาท  และสามารถยุติขอพิพาทลงในเวลาที่กําหนด  ใหนับแตวนัที่ประกาศ   หรือ 
  (c)   โดยการประกาศเปนหนงัสือของคูพพิาทตอผูไกลเกลี่ยขอพพิาทวากระบวนการ
ไกลเกลีย่ขอพพิาทเปนผลสําเร็จ   การไกลเกลี่ยขอพิพาทยุติลงในวันทีป่ระกาศ   หรือ 
  (d)   โดยการประกาศเปนหนงัสือตอคูพิพาทอีกฝาย  และผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  
แจงวากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทสําเร็จลงแลว   การไกลเกลี่ยขอพิพาทยุติลงในวันที่ประกาศ 
 
การนําคดีสูอนญุาโตตุลาการ 
มาตรา  16 คูพิพาทที่ยังไมไดเร่ิมหรืออยูในระหวางการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท  กรณีมกีารดําเนินคดใีนการอนุญาโตตุลาการ    หรือในการดําเนนิคดีของศาลอันเกี่ยวดวย
ขอพิพาทในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  เวนแตคูกรณีไดเร่ิมดําเนินการอนญุาโตตุลาการ  หรือ
ดําเนินคดีของศาลไวแลว    เวนแตคูพิพาทไดเร่ิมดําเนินการอนุญาโตตุลาการ  หรือการดําเนินคดี
ของศาลไวแลว  กระบวนการทั้งหลายลวนจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิ 
 
อัตราคาดําเนนิการ 
มาตรา  17 (1)  กอนส้ินสุดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพพิาท  ใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทกําหนด
อัตราคาดําเนนิการไกลเกลี่ยขอพิพาท  และบอกลาวแกคูพิพาทเปนหนังสือ  ซ่ึงอัตราดําเนินการมี
ดังนี ้

(a) คาธรรมเนียมของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจํานวนพอสมควร 
(b) คาเดินทางและคาใชจายอ่ืนๆของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(c) คาเดินทางและคาใชจายอ่ืนของยานตามทีผู่ไกลเกลี่ยขอพิพาทรอง

ขอ  ทั้งนี้โดยความยินยอมของคูพิพาท 
(d) อัตราคาใชจายในการใหคําแนะนําของผูเชีย่วชาญตามทีผู่ไกลเกลี่ย

ขอพิพาทรองขอ  โดยความยินยอมของคูพิพาท 
(e) อัตราคาใชจายในการดําเนินการ  ตระเตรียมการใหความชวยเหลือ  

ตามมาตรา  4 (2) (b)  และมาตรา  8 
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  (2)   อัตราคาดําเนินการนีใ้หคูพิพาทพึงใชเสมอกัน  เวนแตสัญญาประนีประนอม
จะกําหนดเปนอยางอื่น  คาใชจายอ่ืนๆคูพพิาทฝายใดเปนผูกอใหฝายนั้นเปนผูใชราคา 
 
เงินมัดจํา 
มาตรา  18 (1)   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทพึงรองขอใหคูพพิาททุกฝายวางมัดจําคาใชจายตาม
มาตรา  17 (1)  ซ่ึงผูไกลเกลี่ยขอพิพาทคาดหมายไดวาคาใชจายนั้นควรเกิด 
  (2)   ระหวางการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจ
เรียกใหคูพิพาททุกฝายวางมดัจําเพิ่มเติมได  
  (3)   ภายใต  (1)  และ (2)  ของมาตรานี้      หากคูพิพาททัง้สองฝายมิไดวางมัดเต็ม
จํานวนภายใน  30  วัน  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะงดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  หรือจะแจงการ
ส้ินสุดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหนังสือถึงคูพิพาทได  โดยมีผลในวันทีแ่จง 
  (4)   เมื่อจบกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทแสดงบัญชี
รายการเงินมัดจําที่ไดรับและคืนสวนที่ไมไดใชจายตามจาํนวนใหแกคูพิพาท 
 
หนาท่ีของผูไกลเกล่ียขอพิพาทในกระบวนการอื่น 
มาตรา  19    คูพิพาทและผูไกลเกลี่ยขอพพิาทรับรองวาผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะไมทาํหนาที่
อนุญาโตตุลาการ  หรือตัวแทน      หรือทีป่รึกษาของคูพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ      
หรือศาล     อันเกี่ยวดวยขอพิพาทในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้      คูพิพาทรับรองวาจะไม
เสนอผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนพยานบุคคลในกระบวนการใดทั้งส้ิน 
 
การรับฟงพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาอื่น 
มาตรา  20   คูพิพาทไมสามารถนําขอเท็จจริงดังตอไปนี้เขาเปนพยานหลักฐานในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และการพจิารณาคดีของศาลยุติธรรมเกี่ยงกับขอพพิาทที่เรียกรอง 

(a) ทรรศนคติ  หรือขอคิดเห็นของคูพิพาทฝายอื่นที่จะระงับขอพิพาท
ในทางที่เปนไปได 

(b) คํารับของคูพิพาทฝายอ่ืนในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(c) ขอเสนอของผูไกลเกลี่ยขอพพิาท 
(d) ขอเท็จจริงที่คูพิพาทฝายอ่ืนไดยอมรับขอเสนอของผูไกลเกลี่ยขอ

พิพาท 
 

DPU



   146

แบบอยางขอตกลงในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 
 “ในกรณีท่ีมีขอพิพาทเกิดขึน้จากสัญญานี้  หรือเก่ียวเนื่องกับสัญญานี้ คูพิพาทประสงคจะ
ใหมีการระงับขอพิพาทโดยการตกลงไกลเกล่ียขอพิพาทประนอมขอพพิาท   ตามขอบังคับการไกล
เกล่ียขอพิพาทของ UNCITRAL  ท่ีใชบงัคับอยูในขณะนั้น” 
(คูพิพาทตองยอมรับขอกําหนดในการไกลเกลี่ยขอพิพาทขออ่ืนๆดวย) 
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UNCITRAL  Model  Law on  International Commercial Conciliation  2002  
 
Article 1. Scope of application and definitions 

      (1)  This Law applies to internationala commercialb conciliation. 
(2)  For the purposes of this Law, “conciliation” means a sole conciliator or two or more 

conciliators, as the case nay be. 
(3) For the purposes of this Law, “conciliation” means a process’ whether referred to by 

the expression conciliation, mediation or an expression of similar import, whereby parties request a 
third person or persons (“the conciliator”) to assist them in their attempt to reach an amicable 
settlement of their dispute arising out of or relating to a contractual or other legal relationship. The 
conciliator does not have the authority to impose upon the parties a solution to the dispute. 

 A conciliation is international if: 
  (a)  The parties to an agreement to conciliate have, at the time of the conclusion 
of that agreement, their places of business in different States; or 
  (b) The State in which the parties have their places of business is different from 
either: 

                                                           
a States wishing to enact this Model Law to apply to domestic as well as international conciliation 
may wish to consider the following changes to the text: 
- Delete the word “international” in paragraph (1) of article 1; and 
- Delete paragraphs (4),(5) and (6) of article 1. 
b The term “commercial” should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from 
all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a 
commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction 
for the supply or exchange of goods or services ; distribution agreement; commercial 
representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; 
licensing; investment; financing; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture 
and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, 
rail or road. 
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   (i)  The State in which a substantial part of the obligations of the 
commercial relationship is to be performed; or 
   (ii)  The State with which the subject matter of the dispute id most 
closely connected. 

(5)  For the purposes of this article: 
  (a)  If a party has more than one place of business, the place of business is that 
which has the closest relationship to the agreement to conciliate; 
  (b)  If a party does not have a place of business, reference is to be made to the 
party’s habitual residence.  
 (6)  This Law also applies to a commercial conciliation when the parties agree that the 
conciliation is international or agree to the applicability of this Law. 

(7)  The parties are free to agree to exclude the applicability of this Law. 
(8)  Subject to the provisions of paragraph 9. Of this article, this Law applies irrespective 

of the basis upon which the conciliation is carried out, including agreement between the parties 
whether reached before or after a dispute has arisen, an obligation established by law, or a 
direction or suggestion of a court, arbitral tribunal or competent governmental entity. 

(9) This Law does not apply to: 
  (a) Cases where a judge or an arbitrator, in the course of judicial or arbitral 
proceedings, attempts to facilitate a settlement; and 

(b) (…..) 
 
Article 2. Interpretation  
 (1)  In  the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to 
the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.  
 (2)  Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled 
in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based. 
 
Article 3. Variation by agreement 
 Except for the provisions of article 2 and article 6, paragraph (3), the parties may agree to 
exclude or vary any of the provisions of this Law. 
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Article 4. Commencement of conciliation proceedingsc 
 (1) Conciliation proceedings in respect of a dispute that has arisen commence on the day 
on which the parties to that dispute agree to engage in conciliation proceedings. 
 (2) If a party that invited another party to conciliate does not receive an acceptance of the 
invitation within thirty days from the day on which the invitation was sent, or within such other 
period of time as specified in the invitation, the party may elect to treat  this as a rejection of the 
invitation to conciliate. 
 
Article 5. Number and appointment of conciliators 
 (1)  There shall be one conciliator, unless the parties agree that there shall be two or more 
conciliators. 
 (2) The parties shall endeavour to reach agreement on a conciliator or conciliators, unless 
a different procedure for heir appointment has been agreed upon. 
 (3)  Parties may seek the assistance of an institution or person in connection with the 
appointment of conciliators. In particular: 
  (a)  A party may request such an institution or person to recommend suitable 
persons to act as conciliator; or 
  (b) The parties nay agree that the appointment of one or more conciliators be 
made directly by such an institution or person. 

                                                           
c The following text is suggested fir States that might wish to adopt a provision on the suspension 
of the limitation period: 
   Article X. Suspension of limitation period 

(1) When the conciliation proceedings commence, the running of the limitation period 
regarding the claim that is the subject matter of the conciliation is suspended. 

(2) When the conciliation proceedings have terminated without a settlement agreement, 
the limitation period resumes running from the tine the conciliation ended without a 
settlement agreement. 
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 (4)  In recommending or appointing individuals to act as conciliator, the institution or 
person shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of as 
independent and impartial conciliator and, where appropriate, shall take into account the 
advisability of appointing a conciliator of a nationality other than the nationalities of the parties. 
 (5) When a person is approached in connection with his or her possible appointment as 
conciliator, he or she shall disclose any circumstances likely to gibe rise to justifiable doubts as to 
his or her impartiality or independence. A conciliator, from the time of his or her appointment and 
throughout the conciliation proceedings, shall without delay disclose any such circumstances to 
the parties unless they have already been informed of them by him or her.  
 
Article 6. Conduct of conciliation 
 (1)   The parties are free to agree, by reference to a set of rules or otherwise. On the 
manner on which the conciliation is to be conducted. 
 (2)  Failing agreement on the manner on which the conciliation is to be conducted, the 
conciliator may conduct the conciliation proceedings in such a manner as the conciliator 
considers appropriate, taking into account the circumstances of the case, any wishes that the 
parties may express and the need for a speedy settlement of the dispute.   
 (3)   In any case, in conducting the proceedings, the conciliator shall seek to maintain fair 
treatment of the parties and, on so doing, shall take into account the circumstances of the case. 
 (4)   The conciliator may, at any stage of the conciliation proceedings, make proposals 
for a settlement of the dispute. 
 
Article 7. Communication between conciliator and parties  
 The conciliator may meet or communicate with the parties together or with each of them 
separately. 
  
Article 8. Disclosure of information 
 When the conciliator receives information concerning the dispute from a party, the 
conciliator may disclose the substance of that information to any other party to the conciliation. 
However, When a party gives any information to the conciliator, subject to a specific condition 
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that it be kept confidential, that information shall not be disclosed to any other party to the 
conciliation. 
 
Article 9. Confidentiality 
 Unless otherwise agreed by the parties, all information relating to the conciliation 
proceedings shall be kept confidential, except where disclosure is required under the law or for 
the purposes of implementation or enforcement of a settlement agreement. 
 
Article 10. Admissibility of evidence in other proceedings 
 (1)  A party to the conciliation proceedings. The conciliator and any third person, 
including those involved in the administration of the conciliation proceedings, shall not in 
arbitral, judicial or similar proceedings rely on, introduce as evidence or give testimony or 
evidence regarding any of the following:  
  (a)   An invitation by a party to engage in conciliation proceedings or the fact 
that a party was willing to participate on conciliation proceedings; 
  (b)   Views expressed or suggestions made by a party on the conciliation in 
respect of a possible settlement of the dispute; 
  (c)   Statements or admissions made by a party on the course of the conciliation 
proceedings; 
  (d)    Proposals made by the conciliator; 
  (e)  The fact that a party had indicated its willingness to accept a proposal for 
settlement made by the conciliator; 
  (f)  A document prepared solely for purposes of the conciliation proceedings. 
 (2)  Paragraph (1)  of this article applies irrespective of the form of the information or 
evidence referred to therein. 
 (3)    The disclosure of the information referred to in paragraph (1) of this article shall not 
be ordered by an arbitral tribunal, court or other competent governmental authority and, if such 
information is offered as evidence on contravention of paragraph (1) of this article, that evidence 
shall be treated as inadmissible. Nevertheless, such information may be disclosed or admitted on 
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evidence to the extent required under the law or for the purposes of implementation or 
enforcement of a settlement agreement. 
 (4)   The provisions of paragraphs (1),(2) and (3)  of this article apply whether or not the 
arbitral, judicial or similar proceedings relate to the dispute that is or was the subject matter of the 
conciliation proceedings. 
 (5)   Subject to the limitations of paragraph (1) of this article, evidence that is otherwise 
admissible in arbitral or judicial or similar proceedings does not become inadmissible as a 
consequence of having been used in a conciliation. 
 
Article 11. Termination of conciliation proceedings 
 The conciliation proceedings are terminated: 
 (a)   By the conclusion of a settlement agreement by the parties, on the date of the 
agreement; 
 (b)   By a declaration of the conciliator, after consultation with the parties, to the effect 
that further efforts at conciliation are no longer justified, on the date of the declaration; 
 (c)   By a declaration of the parties addressed to the conciliator to the effect that the 
conciliation proceedings are terminated, on the date of the declaration; or 
 (d)   By a declaration of a party to the other party or parties and the conciliator, of 
appointed, to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of the 
declaration. 
 
Article 12. Conciliator acting as arbitrator  
 Unless otherwise agreed by the parties, the conciliator shall not act as an arbitrator in 
respect of a dispute that was or is the subject of the conciliation proceedings or in respect of 
another dispute that has arisen from the same contract or legal relationship or any related contract 
or legal  relationship.  
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Article 13. Resort to arbitral or judicial proceedings 
 Where the parties have agreed to conciliate and have expressly undertaken not to initiate 
during a specified period of time or until a specified event has occurred arbitral or judicial 
proceedings with respect to an existing or future dispute, such an undertaking shall be given effect 
by the arbitral  tribunal or the court until the terms of the undertaking have been complied with, 
except to the extent necessary for a party, in its opinion, to preserve its rights. Initiation of such 
proceedings is not of itself to be regarded as a waiver of the agreement to conciliate or as a 
termination of the conciliation proceedings.  
 
Article 14. Enforceability of settlement agreementd 
 If the parties conclude an agreement settling a dispute, that settlement agreement is 
binding and enforceable… (the enacting State may insert a description of the method of enforcing 
settlement agreements or refer t0 provisions governing such enforcement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
d  When implementing the procedure for enforcement of settlement agreements, an enacting State 
may consider the possibility of such a procedure being mandatory. 
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กฎหมายแมแบบวาดวยการไกลเกล่ียขอพพิาททางพาณชิยระหวางประเทศ ของคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ค.ศ. 2002 
 
มาตรา  1   การบังคับใช และนิยามศพัท 

(1) กฎหมายนี้ใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ 
(2) ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  หมายถึง  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทคนเดียว หรือสองคน หรือหลาย

คน 
(3) การไกลเกลี่ยขอพิพาท  หมายถึง  กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท การประนีประนอม 

หรือที่มีความหมายคลายคลงึกัน  ซ่ึงคูพิพาทตองการใหบุคคลที่สามคนเดียวหรือหลาย
คนแนะนําคูพพิาทเพื่อขจัดขอพิพาทที่เกิดจากสัญญา  หรือที่เกี่ยวกับสญัญา  หรือนิติ
สัมพันธอ่ืน ดวยมติรภาพอนัดีตอกัน  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไมมีอํานาจบังคับเหนอื
คูพิพาทในการกําหนดวิธีการระงับขอพิพาท 

(4) การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศ  ถา : 
     ( a )  คูพิพาทที่จะตกลงตามที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท มี หรือ ในขณะทีต่กลงตามความ
ตกลงนั้นมีภูมลํิาเนาของธุรกิจอยูตางรัฐกนั    หรือ 
     ( b ) รัฐที่คูพิพาทมีภูมิลําเนาของธุรกิจแตกตางกัน จากกรณใีนกรณหีนึ่งดังตอไปนี้ 
              ( I )   รัฐที่เปนเนื้อหาบางสวนของขอตกลงของความสัมพันธทางการใชที่ใช 
                       ปฏิบัติตอกัน   
              ( II )  รัฐที่ใกลชิดเกีย่วของกนัอยางยิ่งกับสาระหลักของขอพิพาท 

(5) ความมุงหมายของมาตรานี้  คือ 
             ( a )   ถาคูพิพาทมีธุรกิจมากกวาหนึ่งภูมิลําเนา    ภูมิลําเนาทางธุรกิจคือ  สถานที่ซ่ึง 

                                    เปนทีส้ิ่นสุดในการตกลงเพื่อการเจรจาไกลเกลีย่ขอพิพาท 
  ( b )  ถาคูพิพาทไมมีภูมิลําเนาทางธุรกิจ  ใหหมายถึงถ่ินที่อยูประจําของคูพิพาท 
 (6)  กฎหมายนี้ใชบังคับในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ    เมื่อคูพิพาท
ตกลงกันวาการไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้เปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศหรอืตกลงใหใช
กฎหมายนี้บังคับ.  .. 
                                                           
. a    ถานํามาปรับใชภายในประเทศใหตัด  คําวา “ ระหวางประเทศ” ใน ( 1 )  และตัด ( 4 ), ( 5 ), และ ( 6 ) ของ  
        มาตรา 1   ออก 
.. b    คําวา  “การคา”  แปลครอบคลุมถึงสาระที่เกิดจากทางปกติการคายอมเกิดขึ้น  หรือจากการที่สัญญาไมได 
         กําหนดไว   เชน   การขนสง,  การแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ,  รวมกันจําหนาย,  ตัวแทน,  อุตสาหกรรม, 

DPU



   155

(7)  คูพิพาทมีอิสระในการตกลง  หรือ กีดกนัการบังคับใชกฎหมายนี ้
(8)  บทบัญญัติใน  ( 9 )  นี้ ไมคํานึงถึงหลักเกณฑใดๆ  เพือ่ประสงคใหการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทบรรลุผลสําเร็จ  รวมถึงความตกลงระหวางคูพิพาทที่จะขจัดขอพิพาทกอนและ
หลังจากที่ขอพิพาทเกดิขึ้น   ขอตกลงที่แนนอนโดยกฎหมาย     หรือโดยการชีแ้นะจาก
ศาลหรือจากคณะอนุญาโตตลุาการ   หรือจากหนวยงานรฐัที่เกี่ยวของ 

(9) กฎหมายนี้  ไมบังคับถึง 
 ( a )    กรณีที่ศาล  หรืออนุญาโตตุลาการ  ซ่ึงในระหวางกระบวนพิจารณาของศาล  
                        หรืออนุญาโตตุลาการไดใชความพยายามเพื่อที่จะระงับขอพิพาทใหงายและ 
                         สะดวก     
 
 ( b )    ………… 

 
มาตรา  2     การแปลความหมาย 
 (1)   ในกฎหมายนี้ มีจดุกอเกดิระหวางประเทศ และมุงหมายใหเกิดประโยชนอยางเดยีวกัน 
                      และยดึหลักสจุริต 

(2) ปญหาที่เกิดจากกฎหมายนี้   ที่มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ   ใหนําหลักกฎหมายทัว่ไปมา 
         มาใชบังคับ           

 
มาตรา  3     การเปลี่ยนแปลงโดยขอตกลง 
 เวนจากบทบญัญัติในมาตรา  2 และ มาตรา  6 (3)  คูกรณีอาจตกลงยกเวนหรือเปลี่ยนแปลง 
บทบัญญัติในกฎหมายนี้ได 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
         ใหเชา, กอสราง, ใหคําปรึกษา, วิศวกรรม, การอนุญาต, การลงทุน, ไฟแนนซ, การธนาคาร, การประกันภัย 
         สัมปทานเหมืองแร,   กิจการรวมทุน,  ธุรกรรมรวมทุนอื่นๆ,  การรับฝากสินคา    หรือการขนสงทางอากาศ  
          ทางทะเล  ทางรถไฟ หรือทางบก 
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มาตรา  4     การเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทc 
(1) กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเริ่มตนโดยคูพิพาทกําหนดวนัในการไกลเกล่ียขอพพิาท 
(2) หากคูพิพาทมคีําเชิญคูพิพาทอื่นๆ เขารวมไกลเกลี่ยขอพิพาท  หากไมไดรับการตอบ

รับคําเชิญดังกลาวใน  30  วัน  นับแตวนัสงคําเชิญ   หรือภายในพฤตกิารณพิเศษอืน่ใน
การสงคําเชิญสิ้นสุดลง    คูพิพาทอาจเลอืกวิธีระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนเสมือนไดรับ
การปฏิเสธคําเชิญใหไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 
มาตรา  5     จํานวนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 

(1) ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  1  คน  เวนแตคูพิพาทตกลงใหมี  2  คน  หรือกวานั้น 
(2) คูพิพาทพยายามเสนอความตกลงตอผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  หรือคณะผูไกลเกลี่ยขอ

พิพาท  เวนแตกระบวนการทีแ่ตกตาง  ซ่ึงคูพิพาทตกลงกนักําหนดขึ้น 
(3) คูพิพาทจะขอความชวยเหลือจากสถาบัน  หรือบุคคล  เพื่อติดตอใหแตงตั้งผูไกลเกลี่ย

ขอพิพาทโดยเฉพาะได 
(a) คูพิพาทรองขอตอสถาบัน  หรือบุคคล  เพื่อแนะนําบุคคลที่เหมาะสมจะเปนผู

ไกลเกลี่ยขอพพิาท  หรือ 
(b) คูพิพาทตกลงจะแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทคนหนึ่งหรือหลายคนโดยตรง  

(ad hoc) 
(4) การแนะนําหรอืการแตงตั้งบคุคลใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  สถาบัน หรือผูสรรหา

ควรพิจารณาสรรหาจากผูที่มคีวามอิสระ  มีความยุติธรรม  และเหน็เปนการสมควรจะ
พิจารณาใหคําแนะนําหรือแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนบุคคลที่มีสัญชาติอ่ืน
นอกเหนือจากสัญชาติของคูพิพาท 

(5) เมื่อไดแตงตั้งบุคคลชายซึ่งอาจเปนชายหรอืหญิง ใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทตองเปดเผยขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความบริสุทธิ์
ยุติธรรม  และความเปนอิสระ  และนับแตเวลาที่ไดรับการแตงตั้ง ตลอดจนระยะเวลาที่

                                                           
c   -ขอความตอไปนี้เปนแนวทางเพื่อแตละรัฐจะนําไปพัฒนาบทบัญญัติ เกี่ยวกับอายุความ 
 มาตรา X  การชะลออายุความ (อายุความสะดุดหยุดลง) 

(1) เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเริ่มตน  การดําเนินของอายุความโดยคํานึงถึงขอเรียกรอง
อันเปนประธานในการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหสะดุดหยุดลง 

(2) เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทยุติลงโดยปราศจากการตกลงตามสัญญาประนีประนอม  
อายุความดําเนินตอไปนับแตเวลาที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทยุติลง 
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ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเชนวานั้นตอ
คูพิพาท  โดยไมชักชา  เวนแตจะไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 

 
มาตรา   6     การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

(1) คูพิพาทเปนอสิระที่จะตกลง  การอางอิงกฎเกณฑ  หรือธรรมเนียมปฏิบัติ  อันเกี่ยวกบั
การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพพิาท 

(2) ความตกลงของการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีขอบกพรอง  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
จะดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามสมควร  โดยคํานึงถึงพฤติการณในคดีที่
คูพิพาทแสดงใหเห็น  ทั้งนี้เพื่อใหยุติขอพิพาทไดอยางรวดเรว็ 

(3) ในการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองรักษาไวซ่ึง
การปฏิบัติที่ยตุิธรรมตอคูพิพาท   โดยพจิารณาถึงพฤติการณของคดี 

(4) ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถจัดทําขอเสนอแนะในการระงับขอพิพาทได 
 
มาตรา  7     การติดตอระหวางผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและคูพิพาท 
 ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะพบหรือติดตอกับคูพิพาททั้งสองฝาย  หรือทีละฝายก็ได 
 
มาตรา  8     การเปดเผยขอมลู 
 เมื่อผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดรับขอมูลของขอพิพาทจากคูพิพาทแลว  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
อาจเปดเผยขอมูลเหลานั้นแกคูกรณีอ่ืนได   แตเมื่อคูพพิาทใหขอมูลที่เปนขอมูลเฉพาะแกผูไกลเกลีย่
ขอพิพาท  ผูไกลเกลี่ยขอพพิาทตองรักษาเปนความลบั  ตองไมเปดเผยขอมูลนั้นแกคูพพิาทฝายอื่น 
 
มาตรา  9     การรักษาความลับ 
 เวนแตความตกลงของคูพิพาท  ขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทตองเก็บ
รักษาเปนความลับนอกจากจะเปดเผยภายใตกฎหมายบังคับ   หรือภายใตอํานาจบังคับของสัญญา
ประนีประนอมยอมความ 
 
มาตรา  10     การรับฟงพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาอื่น 

(1)    คูพิพาทในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  และบุคคลที่สาม      
          รวมถึงผูมีสวนเกีย่วของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท ตองไมอยูในกระบวนการ   

                        อนุญาโตตุลาการ    กระบวนการทางศาลยุติธรรม    หรือกระบวนการอื่นที่คลายคลึง     
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                        กัน  ทั้งจะตองไมเปนพยาน  หรือใหการเปนพยาน    หรือไมอางหรือนําเอกสารหรอื 
                       ขอมูลตอไปนี้เปนพยานในกระบวนพิจารณาอื่นๆเชนวานั้น 

 ( a )   คําเชิญโดยคูพิพาททีเ่กีย่วของในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท    หรือ  
                                     ขอเท็จจริงที่คูพิพาทประสงคจะมีสวนรวมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอ                     
                                     พิพาท 

 ( b )   ทรรศนคติหรือขอคิดเห็นของคูพิพาทที่จะระงับขอพิพาทในทางที่เปนไปได 
 ( c )   คําแถลง  หรือคํารับ  ของคูพิพาทในระหวางดําเนนิการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 ( d )   ขอเสนอของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 ( e )   ขอเท็จจริงที่คูพิพาทแสดงใหเห็นถึงการยอมรับขอเสนอของผูไกลเกลี่ยขอ 

                                      พิพาท 
 ( f )   พยานเอกสารเฉพาะที่เจตนาจะใชในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
( 2 )     ใน (1)  หมายรวมโดยไมคํานึงถึงรูปแบบของขอมูล  หรือพยานหลักฐานในขอนั้น 
( 3 )     การเปดเผยขอมูลตาม ( 1 )   ไมอยูในบังคับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ศาล   
            หรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจ     และหากขอมูลไดถูกเสนอเปนพยานหลักฐานอัน 

             เปนการกระทําที่ตองหามตาม  ( 1 )    พยานหลักฐานนั้นเปนอนัรับฟงไมได       แต 
                         ขอมูลอาจถูกเปดเผยหรือนาํไปเปนพยานหลักฐานในอํานาจบังคับของกฎหมาย      
                         หรือ  ภายใตบังคับของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 ( 4 )     บทบัญญัติใน  ( 1 ), ( 2 ), ( 3 )   ไมใชบังคับกับการอนุญาโตตุลาการ     ศาล    และ 
                         กระบวนการอื่นที่คลายคลึงกัน 
 ( 5 )     ส่ิงที่กําหนดใน  ( 1 )  นี้    พยานหลักฐานอันรับฟงไดที่มาจากการอนุญาโตตุลาการ   

            ศาล    หรือ    กระบวนการอื่นที่คลายคลึงกันนัน้ใหรับฟงได     เสมือนไดใชในการ 
           ไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 
มาตรา  11     การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ้นสุดโดย   
  ( a )    โดยการยุติขอพิพาทตามความตกลงของคูพิพาท      ใหนับแตวนัทําสัญญา 
                                       ประนีประนอมยอมความ 

( b )    โดยการประกาศของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทหลังจากใหคําปรึกษาแกคูกรณี  
            และสามารถ ยุติลงในเวลาที่กําหนด  ใหนับแตวนัที่ประกาศ 

  ( c )    โดยการประกาศของคูพิพาทตอผูไกลเกลี่ยขอพิพาทวา กระบวนการ 
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                                      ไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนผลสําเร็จการไกลเกลี่ยขอพิพาทยุติลงในวันทีป่ระกาศ 
   ( d )    โดยการประกาศที่มีการนัดหมายของคูพิพาทตอฝายอ่ืนๆ ที่มิใชคูกรณี และ 
                                       ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ถึงความสําเร็จในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท    
                                       การไกลเกลี่ยขอพพิาทยุติลงในวนัที่ประกาศ 
 
มาตรา  12     ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเสมือนอนุญาโตตุลาการ 
 เวนแตความตกลงของคูพิพาท ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไมพงึเปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาท
เดียวกันหรือขอพิพาทอื่นที่เกิดขึ้นจากสัญญาเดี่ยวกันหรือจากนิติสัมพนัธเดียวกันหรือจากนิตกิรรม
หรือนิติสัมพนัธอ่ืน 
 
มาตรา  13     การนําคดีสูอนุญาโตตุลาการ  หรือศาล 
 เมื่อคูพิพาทตกลงตามที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทและยังมไิดเร่ิมการรับรองในระหวางชวงเวลา
นั้นหรือพฤติการณนั้น   ปรากฏวามีการอนญุาโตตุลาการหรือศาล  เกีย่วของกับขอพพิาทที่มีอยูหรือ
ขอพิพาทที่จะมีขึ้นในอนาคตและการรับรองนั้นจะไดรับความยินยอมนอกจากขอบเขตความจําเปน
ของคูพิพาท  ความเห็น  การคุมครองสิทธิ  การเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือศาล  ไม
จําตองพิจารณาตามขอตกลงของการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 
มาตรา  14     การบังคับตามความตกลง 
   หากคูพิพาทตกลงทําสัญญาประนีประนอมเพื่อระงับขอพิพาท สัญญาประนีประนอมยอม
ความนี้มีผลผูกพันและใชบงัคับได  (ในพระราชบัญญัติรัฐควรแทรกคาํอธิบายเกี่ยวกบัวิธีการบังคับ
ตามความตกลงหรือมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอํานาจบังคับ)  .  

                                                           
. d.   เพื่อจะสนับสนุนใหมีการบังคับตามความตกลง  พระราชบัญญัติแหงรัฐควรจะพิจารณาถึงความเปนไปได
ของพฤติการณของประเทศที่ไดรับการบังคับใช 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในบทที ่ 3 
 

ขอบังคับแมแบบ  
UNCITRAL ค.ศ. 1980 

กฎหมายแมแบบ 
UNCITRAL ค.ศ. 2002 

Uniform Mediation Act  หรือ UMA
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

Law for Conciliation of Civil Affairs
ของประเทศญี่ปุน 

1.ขอบเขตการบังคับใช 
มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
(1)ขอบังคับนี้ใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่
เกิดขึ้นหรือจากสัญญา หรือนิติสัมพันธอื่น  
เมื่อคูพิพาทตองการจะระงับขอพิพาท  โดย
รักษามิตรภาพอันดี 
( 2 )คู พิ พ า ท อ า จ ต ก ล ง กั น จํ า กั ด  หรื อ
เปลี่ยนแปลงกฎไดในเวลาใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา  1   การบังคับใช และนิยามศัพท 
(1) กฎหมายนี้ใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ทางการคาระหวางประเทศ    
(6) กฎหมายนี้ใชบังคับในการไกลเกลี่ยทาง
การคาระหวางประเทศ     เมื่อคูพิพาทตกลง
กันวาการไกลเกลี่ยนี้ เปนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทระหวางประเทศหรือตกลงใหใช
กฎหมายนี้บังคับ  
(7) คูพิพาทมีอิสระในการตกลง  หรือ กีดกัน
การบังคับใชกฎหมายนี้ 
(9)  กฎหมายนี้  ไมบังคับถึง 
( a )กรณีที่ศาล  หรืออนุญาโตตุลาการ  ซึ่งใน
ระหวางกระบวนพิจารณาของศาล  หรือ
อนุญาโตตุลาการไดใชความพยายามเพื่อที่จะ
ระงับขอพิพาทใหงายและ สะดวก 

 
มาตรา 3 ใหใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่
เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่คูความที่
ตองการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามกฎขอบังคับ
ของกฎหมายหรือศาลหรือกฎขอบังคับของ
ตัวแทนฝายบริหารหรือการอางอิงถึงการไกล
เกลี่ยขอพิพาทโดยศาล ตัวแทนฝายบริหาร 
หรืออนุญาโตตุลาการ  แตจะไมใชกับ การ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง 
การเจรจาตอรอง การบริหารงาน หรือการ
สิ้นสุดของความสัมพันธในวิธีการเจรจา
ตอรอง  หรือขอพิพาทที่เกี่ยวของกับขอ
พิพาทซึ่งคางอยูภายใตการเจรจาตอรองหรือ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่จัดตั้งโดย
ขอตกลงในเชิงการเจรจาตอรองและขอ
พิพาทในการดําเนินการภายใตความอุปถัมภ  

 
มาตรา  1 ถึงมาตรา  3  ใชในการระงับขอ
พิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับ ขอพิพาทในทางแพง  
และ คูความที่เกี่ยวของอาจจะพิจารณารอง
ขอใหมีการไกลเกลี่ยกับศาลไดคดีที่ตองการ
ไกลเกลี่ยโดยขอพิพาทที่รองขอใหไกลเกลี่ย
นั้นควรจะอยูภายใตเขตอํานาจศาลของศาล
ชั้นตนที่มี เขตอํ านาจศาลตามภูมิลํ า เนา 
สถานที่อยูอาศัย  สถานที่ทางธุรกิจ  หรือ
สํานักงาน หรือศาลแขวง หรือศาลชั้นตนที่
คูความทั้งสองฝายระบุไวในขอตกลง 
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ขอบังคับแมแบบ  

UNCITRAL ค.ศ. 1980 

 
กฎหมายแมแบบ 

UNCITRAL ค.ศ. 2002 

 
Uniform Mediation Act  หรือ UMA

ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
Law for Conciliation of Civil Affairs

ของประเทศญี่ปุน 
  ของ  โรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

ถาคูความทั้งหมดเปนนักเรียน หรือสถาบัน
คุมประพฤติสําหรับเยาวชนถาคูความทั้งหมด
เปนผูอาศัยอยูในสถาบันคุมประพฤตินั้น 

 

2. การเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาท 
มาตรา  2    กําหนดเกี่ยวกับการเริ่มตนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไววา 
(1)  คูพิพาทเริ่มการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยสง
คําเชิญเปนลายลักษณอักษรอันอยูในบังคับ
ของขอบังคับแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง โดยสรุป
สาระของขอพิพาท 
(2)  กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  เริ่มตน
เมื่อคูพิพาทอีกฝายไดรับคําเชิญใหไกลเกลี่ย
ขอพิพาท   กรณีตอบรับดวยปากเปลา  หาก
เห็นสมควรอาจใหยืนยันเปนลายลักษณ
อักษร 

 
มาตรา  4   การเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท 
(1)กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท เริ่มตน
โดยคูพิพาทกําหนดวันในการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท 
(2)หากคูพิพาทมีคําเชิญคูพิพาทอื่นๆ เขารวม
ไกลเกลี่ยขอพิพาท หากไมไดรับการตอบ
รับคําเชิญดังกลาวใน  30  วัน  นับแตวันสง
คําเชิญ   หรือภายในพฤติการณพิเศษอื่นใน
การสงคําเชิญสิ้นสุดลง  คูพิพาทอาจเลือกวิธี
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่นเสมือนไดรับการ
ปฏิเสธคําเชิญใหไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา 3 และมาตรา 4   คูพิพาทอาจยื่นคํา
รองตอศาลที่มีเขตอํานาจเหนือขอพิพาทเพื่อ
ขอระงับขอพิพาทของตนโดยการไกลเกลี่ย  
เมื่อที่ศาลเห็นวาคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาท
นั้นอยูภายใตเขตอํานาจศาลก็มีอํานาจรับไว
แตหากเห็นวาเหมาะสมตองจําหนายคดีหรือ 
โอนคดีบางสวนหรือทั้งหมดไปยังศาลอื่นที่มี
อํานาจพิจารณาก็ได 
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(3)หากคูพิพาทปฏิเสธการเชิญชวน ไมอาจมี
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 (4) ถาคูพิพาทผูเชื้อเชิญไมไดรับคําตอบใน  
30  วัน นับแตวันสงคําเชิญ หรือพฤติการณ 
พิเศษ  ผูนั้นมีสิทธิเลือกที่จะปฏิบัติเชนการ
ตอบปฏิเสธ    หากเลือกเชนนั้นใหผูเลือกแจง
ใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบ 

   

3. จํานวนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
มาตรา 3 ใหมีผูไกลเกลี่ยหนึ่งคน  เวนแต  
คูพิพาทตกลงใหมีผูไกลเกลี่ยสองหรือสาม
คน   กรณีมีผูไกล เกลี่ยหนึ่งคนใหใชหลัก
ทั่วไปในการรวมกันเปนผูไกลเกลี่ย    
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา  5 (1)  กําหนดใหมี  ผูไกล เกลี่ยขอ
พิพาท หนึ่ง คน  เวนแตคูพิพาทตกลงใหมี 
สองคน  หรือกวานั้น   

 
- 

 
มาตรา 5 ถึงมาตรา  7    
     คณะกรรมการไกล เกลี่ ยขอพิพาทจะ
ประกอบดวยประธาน 1 คนที่ถูกกําหนดมา
จาก ผูพิพากษาหลายทานในศาลแขวงและ
สมาชิกที่ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงจํานวน 
2 คนหรือมากกวานั้นซึ่งสมาชิกที่ไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางแพงในคณะกรรมการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทจะถูกกําหนดเฉพาะแตละคดีโดย
ศาลจะเปนผูกําหนดใหเอง 
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4. การแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
มาตรา 4   (1)  คูพิพาทแตงตั้งผูไกลเกลี่ย 
หนึ่งคน หรือ สองคน หรือสามคนเปนผูไกล
เกลี่ยขอพิพาท 
 (2)   คูพิพาทอาจรองขอตอสถาบันเพื่อจัดหา 
หรื อ แนะนํ า บุ ค ค ลห รื อ คณะบุ ค ค ลที่
เหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

มาตรา  5   (3) คูพิพาทอาจแตงตั้งผูไกลเกลี่ย
ขอพิพาทไดโดยตรง (ad hoc)  หรืออาจรอง
ขอตอสถาบัน เพื่อแนะนําบุคคลที่เหมาะสมที่ 
จะเปนผูไกลเกลี่ยขัอพิพาท 

- 
 

มาตรา  5  ถาเห็นวาเปนการเหมาะสมศาล
อาจจะใหมีการไกล เกลี่ยขอพิพาทโดยผู
พิพากษาเทานั้น 

 

5.หนาที่ของผูไกลเกลี่ยและการดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 
มาตรา  7  หนาที่ของผูไกลเกลี่ย  
ผูไกลเกลี่ยพึงชวยเหลือคูพิพาทดวยความ
อิสระและยุติธรรม  ใหขอพิจารณาตางๆ  
รวมทั้งสิทธิและหนาที่ของคูพิพาท  ประเพณี
เกี่ยวกับการคา และพฤติการณแวดลอมขอ
พิพาทและผูไกลเกลี่ยอาจจัดทําขอเสนอแนะ
ในการระงับขอพิพาทได      
มาตรา  11  คูพิพาทพึงสุจริตเปนอยางยิ่งใน 

 
 
มาตรา 6 (3)  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและคณะผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาทจะตองดํารงไวซึ่งการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรมตอคูกรณี 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรา  9 (7)  ผูไกล เกลี่ยจะตองเปนคน
ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
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การใหความรวมมือกับผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  
และเขียนขอเรียกรองเปนหนังสือ  กําหนด
พยานหลักฐานและวันนัดไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6. การติดตอระหวางผูไกลเกลี่ยและคูพิพาท
มาตรา 9 (1)ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจเชิญ
คูพิพาทมาพบหรืออาจติดตอดวยวาจาหรือ
หนังสือ  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจพบหรือ
ติดตอคูพิพาทพรอมกันทุกฝาย  หรือแยกพบ
คูพิพาททีละฝาย 

 
มาตรา  7   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะพบหรือ
ติดตอกับคูพิพาททั้งสองฝาย  หรือทีละฝายก็
ได   

 
- 

 
- 

7. การเปดเผยขอมูล 
มาตรา  10    เมื่อผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดรับ
ขอเท็จจริงของขอพิพาทจากคูพิพาทแลว  ผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจเปดเผยขอเท็จจริงนั้น
แกคูพิพาทอีกฝาย  เพื่อใหโอกาสที่จะแสดง
เหตุผลโดยผู ไกล เกลี่ ยขอพิพาทจะตอง
พิจารณาตามควร  แตเมื่อคูพิพาทใหขอมูลที่
เปนขอมูลเฉพาะแกผูไกล เกลี่ยขอพิพาท  
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองรักษาเปนความลับ 

 
มาตรา 8 เมื่อผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดรับขอมูล
ของขอพิพาทจากคูพิพาทแลว  ผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทอาจเปดเผยขอมูลเหลานั้นแกคูกรณีอื่น
ได    แต เมื่อคู พิพาทใหขอมูลที่ เปนขอมูล
เฉพาะแกผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาทตองรักษาเปนความลับ  ตองไมเปดเผย
ขอมูลนั้นแกคูพิพาทฝายอื่น 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 
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ตองไมเปดเผยขอมูลนั้นแกคูพิพาทฝายอื่น และมาตรา  5 (5)  เมื่อไดแตงตั้งบุคคลชายซึ่ง
อาจเปนชายหรือหญิง ใหเปนผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาท   ผูไกล เกลี่ยขอพิพาทตองเปดเผย
ขอเท็จจริงซึ่งอาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึง
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม  และความเปนอิสระ  
และนับแตเวลาที่ไดรับการแตงตั้ง ตลอดจน
ระยะเวลาที่ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเชน
วานั้นตอคูพิพาท  โดยไมชักชา    เวนแตจะ
ไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 

มาตรา  9  (3)  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะตอง
เปดเผยถึงคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
ตอการไกล เกลี่ ยที่ เปนขอพิพาทนั้น เมื่อ
คูพิพาทรองขอ 

 

- 

8. การรักษาความลับ 
มาตรา  14  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและคูพิพาท
จํ าต อ งรั กษาข อมู ลทั้ งหลายที่ เ กี่ ย ว กับ
กระบวนการไกลเกลี่ยไวเปนความลับ เวนแต
จําเปนตองเปดเผยโดยเจตนาจะนําไปใช  
และใหมีสภาพบังคับ 
 
 

 
มาตรา 9  เวนแตความตกลงของคูพิพาท  
ขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยตอง
เก็บรักษาเปนความลับนอกจากจะเปดเผย
ภายใตกฎหมายบังคับ     หรือภายใตอํานาจ
บังคับของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 
 

 
มาตรา 8   ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและผูมีขอ
พิพาทไมตองเปดเผยการสื่อสารที่ไดทําขึ้น
ในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท    และใน
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวของกับการสืบพยาน  
เวนแตไดรับความยินยอมจากคูพิพาททั้งหมด
ใหเปดเผยได  หรือถูกจํากัดโดยขอตกลงของ
คูพิพาทในการเปดเผยความลับ  หรือภายใต 

 
- 
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  บทบัญญัติของกฎหมาย หรือคําสั่งศาล  แตผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจเปดเผยถึง ขอมูลการ
ไกล เกลี่ยไดยอมรับถึงการสละเอกสิทธิ์
คุมครองความลับหรือขอมูลการไกลเกลี่ย
เปนหลักฐานการกลาวราย การเพิกเฉย การ
ละทิ้ง หรือการแสวงประโยชนของบุคคลคน
หนึ่ งตอ ตัวแทนสาธารณะที่ รับผิดชอบ
คุมครองบุคคลทั้งหลาย 

 

9. การรับฟงพยานหลักฐาน 
มาตรา  20   การรับฟงพยานหลักฐานใน
กระบวนพิจารณาอื่น โดยคูพิพาทไมสามารถ
นําขอเท็จจริงดังตอไปนี้เขาเปนพยานหลัก 
ฐานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และ
การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับขอ
พิพาทที่เรียกรอง 
(a)ทรรศนคติ  หรือขอคิดเห็นของคูพิพาท
ฝายอื่นที่จะระงับขอพิพาทในทางที่เปนไปได 
 (b) คํารับของคูพิพาทฝายอื่นในกระบวนการ 

 
มาตรา  10  การรับฟงพยานหลักฐานใน
กระบวนพิจารณาอื่น 
(1)คูพิพาทในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและบุคคลที่สาม  รวมถึง
ผูมีสวนเกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ตองไมอยูในกระบวนการ อนุญาโตตุลาการ 
กระบวนการทางศาลยุติธรรมหรือกระบวน 
การอื่นทั้งจะตองไมเปนพยาน  หรือใหการ
เปนพยาน    หรือไมอางหรือนําเอกสารหรือ 

 
มาตรา 4 เอกสิทธิ์คุมครองตอการเปดเผย
ขอมูล การยอมรับ กระบวนการเปดเผยขอมูล
พยานหลักฐานที่จะนําสืบในคดี  คูพิพาท
อาจจะปฏิเสธตอการเปดเผยขอมูลและอาจจะ
ปองกันบุคคลภายนอกจากการเปดเผยของผู
ไกลเกลี่ยได  
   มาตรา  5คูพิพาทสามารถแสดงเจตนาใน
การสละเอกสิทธคุมครองได โดยบันทึกลาย
ลักษณอักษรหรือบอกปากเปลาในระหวาง  

 
- 
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ไกลเกลี่ย 
( c )ขอเสนอของผูไกลเกลี่ย 
( d)ขอเท็จจริงที่คูพิพาทฝายอื่นไดยอมรับ
ขอเสนอของผูไกลเกลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลตอไปนี้เปนพยานในกระบวนพิจารณา
อื่นๆ ไดแก คําเชิญโดยคูพิพาทที่เกี่ยวของใน
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือขอเท็จ      
จริงที่คูพิพาทประสงคจะมีสวนรวมใน
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท   ทรรศนคติ
หรือขอคิดเห็นของคูพิพาท   คําแถลง  หรือ
คํารับ  ของคูพิพาท  ขอเสนอของผูไกลเกลี่ย 
พยาน เอกสาร เฉพาะที่ เ จตนาจะใช ใน
กระบวนการไกล เกลี่ ยขอพิพาทโดยไม
คํานึงถึงรูปแบบของขอมูลและหากขอมูลได
ถูกเสนอเปนพยานหลักฐานอันเปนการ
กระทําที่ตองหามพยานหลักฐานนั้นเปนอัน
รับฟงไมได   แตขอมูลอาจถูกเปดเผยหรือ
นําไปเปนพยานหลักฐานในอํานาจบังคับของ
กฎหมาย     หรือ  ภายใตบังคับของสัญญา
ประนีประนอมยอมความ   

กระบวนการการพิจารณาไดถาการสละสิทธิ์
แสดงออกโดยคูความทั้งหมดในการไกล
เกลี่ยขอพิพาท     
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10. หนาที่ของผูไกลเกลี่ยในกระบวนการอื่น 
มาตรา  19  คูพิพาทและผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
รับรองวาผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะไมทําหนาที่
อนุญาโตตุลาการ  หรือตัวแทน      หรือที่
ป รึ ก ษ า ข อ ง คู พิ พ า ท ในก ร ะบ วนก า ร
อนุญาโตตุลาการ      หรือศาล     อันเกี่ยวดวย
ขอพิพาทในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
นี้      คูพิพาทรับรองวาจะไมเสนอผูไกลเกลี่ย
ขอพิพาทเปนพยานบุคคลในกระบวนการใด
ทั้งสิ้น 

 

 
มาตรา  12   เวนแตความตกลงของคูพิพาท   
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไมพึงเปนอนุญาโตตุลา - 
-การในขอพิพาทเดียวกันหรือขอพิพาทอื่นที่
เ กิ ดขึ้ นจากสัญญา เดี่ ย วกันหรือจากนิ ติ
สัมพันธเดียวกันหรือจากนิติกรรมหรือนิติ
สัมพันธอื่น 
 
 
 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ย 
มาตรา   1 5   ได กํ าหนดจุ ดสิ้ นสุ ดของ
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไว  ดังนี้   
(a)  โดยการลงลายมือชื่อของคูพิพาทใน
สัญญาประนีประนอม      ใหนับแตวันทํา
สัญญาประนีประนอม  หรือ  

 
มาตรา  11   กระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุด
โดย   
( a )    โดยการยุติขอพิพาทตามความตกลง
ข อ ง คู พิ พ า ท ใ ห นั บ แ ต วั น ทํ า สั ญ ญ า
ประนีประนอมยอมความ 

 
- 
 
 
 
 

 
มาตรา 13 และมาตรา  14   ใหคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทพิจารณาความเหมาะสม
ของขอพิพาทที่จะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทโดยพิเคราะหจากลักษณะของคดี  
เมื่อมีความเห็นวาคดีไมมีความเหมาะสมหรือ 
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ขอบังคับแมแบบ 
UNCITRAL ค.ศ. 1980 

 
(b)   โดยการประกาศเปนหนังสือของผูไกล
เกลี่ยหลังจากไดใหคําปรึกษาแกคู พิพาท  
และสามารถยุติขอพิพาทลงในเวลาที่กําหนด  
ใหนับแตวันที่ประกาศ   หรือ 
(c)   โดยการประกาศเปนหนังสือของคูพิพาท
ตอผูไกลเกลี่ยวากระบวนการไกลเกลี่ยเปน
ผลสํา เร็ จ    การไกล เกลี่ ยยุ ติลงในวันที่
ประกาศ   หรือ 
(d)   โดยการประกาศเปนหนังสือตอคูพิพาท
อีกฝาย   และผูไกล เกลี่ยขอพิพาท  แจงวา
กระบวนการไกลเกลี่ยสําเร็จลงแลว   การ
ไกลเกลี่ยยุติลงในวันที่ประกาศ 
 
 

กฎหมายแมแบบ 
UNCITRAL ค.ศ. 2002 

 
( b ) โดยการประกาศของผูไกลเกลี่ยหลังจาก
ใหคําปรึกษาแกคูพิพาทและสามารถยุติลงใน
เวลาที่กําหนด  ใหนับแตวันที่ประกาศ 
( c ) โดยการประกาศของคูพิพาทตอผูไกล
เกลี่ยวา กระบวนการไกลเกลี่ยเปนผล 
สําเร็จ   การไกลเกลี่ยยุติลงในวันที่ประกาศ 
 ( d ) โดยการประกาศที่มีการนัดหมายของ
คูพิพาทตอฝายอื่นๆ ที่มิใชคูพิพาท   และ ผู
ไกล เ กลี่ ยข อ พิพาท  ถึ งความสํ า เ ร็ จ ใน
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  การไกล
เกลี่ยยุติลงในวันที่ประกาศ 

 
 
 
 

 

Uniform Mediation Act  หรือ UMA
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
- 
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มีความเห็นวาคูความรองขอใหมีการไกล
เกลี่ยอยางไมมีเหตุผล  คณะกรรมการไกล
เกลี่ยขอพิพาทอาจจะสิ้นสุดคดีโดยปราศจาก
การเขารวมในการไกลเกลี่ยขอพิพาทได  
และในกรณีที่ไมมีความเปนไปไดของการตก
ลงกันระหว า งคู ค ว ามทั้ งสองฝ า ยหรื อ
ขอตกลงที่สรุปกันไว เห็นวาไมเหมาะสม
คณะกรรมการไกล เกลี่ยขอพิพาทอาจจะ
สิ้นสุดคดีโดยพิจารณาวาไมควร กําหนดใหมี
การไกลเกลี่ยขอพิพาทขึ้น 
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12. การนําคดีสูอนุญาโตตุลาการหรือศาล 
มาตรา  16   คูพิพาทที่ยังไมไดเริ่มหรืออยูใน
ระหวางการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท       กรณีมีการดํ า เนินคดี ในการ
อนุญาโตตุลาการ    หรือในการดําเนินคดีของ
ศาลอันเกี่ยวดวยขอพิพาทในการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท  เ วนแตคู กรณีได เ ริ่ มดํ า เนินการ
อนุญาโตตุลาการ  หรือดําเนินคดีของศาลไว
แลว    กระบวนการทั้งหลายลวนจําเปนเพื่อ
คุมครองสิทธิ 
 

 
มาตรา  13    เมื่อคูพิพาทตกลงตามที่ไกล
เกลี่ยและยังมิไดเริ่มการรับรองในระหวาง
ชวงเวลานั้นหรือพฤติการณนั้น   ปรากฏวามี
การอนุญาโตตุลาการหรือศาล  เกี่ยวของกับ
ขอพิพาทที่มีอยูหรือขอพิพาทที่จะมีขึ้นใน
อนาคตและการรับรองนั้นจะไดรับความ
ยินยอมนอกจากขอบเขตความจําเปนของ
คูพิพาท  ความเห็น  การคุมครองสิทธิ  การ
เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือศาล  
ไมจําตองพิจารณาตามขอตกลงของการไกล
เกลี่ย 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. ความตกลงระงับขอพิพาท  และการ
บังคับตามสัญญาประนีประนอม 
มาตรา  13   
 (1)   เมื่อปรากฎตอผูไกลเกลี่ยวามีขอตกลง
เบื้องตนที่คูพิพาทสามารถยอมรับไดให ผู
ไกลเกลี่ยกําหนดขอสัญญาในสัญญาประนี  

 
 

มาตรา  14      หากคูพิพาทตกลงทําสัญญา
ประนีประนอมเพื่อระงับขอพิพาท สัญญา
ประนีประนอมยอมความนี้มีผลผูกพันและใช
บังคับได 

 
- 
 
 
 

 
- 
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ประนอม    และเสนอตอคู พิพาทเพื่อให
คูพิพาทปฏิบัติตาม  หากคูพิพาทปฏิบัติตาม
ขอสัญญานั้นแลว  ใหผูไกลเกลี่ยกําหนดขอ
สัญญาในสัญญาประนีประนอมอีกครั้งตามที่
ผูไกลเกลี่ยแลเห็นจากการปฏิบัติของคูพิพาท 
(2)   หากคูพิพาทบรรลุขอตกลงในการระงับ
ขอพิพาทใหยุติการพิพาทและลงลายมือชื่อไว
ในสัญญาประนีประนอม  กรณีเปนความ
ประสงคของคู พิพาท   ใหผู ไกล เกลี่ยยุ ติ  
หรือแนะนําใหยุติการไกลเกลี่ย 
(3)   คูพิพาทที่ลงลายมือชื่อในสัญญา
ประนีประนอมนั้น  ยอมเปนอันระงับขอ
พิพาทและจําตองผูกพันตามสัญญา 
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ประวัติผูเขียน 
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