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จุลนิติ

	 จุลนิติฉบับที่ผ่านมา	ท่านผู้อ่านคงได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไทย	โดยเฉพาะคดีครอบครัว
และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีดังกล่าว	โดย	นายอาเล็ก	จรรยาทรัพย์กิจ	 
ผูพ้พิากษาศาลฎีกา	และอดีตอธิบดศีาลเยาวชนและครอบครวักลาง	ตามทีไ่ด้น�าเสนอไปแล้วนัน้๒	ส�าหรบั 
ฉบับนี	้ทางผู้เขียนใคร่ขอน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและคดีมรดก	ข้อพิพาทอันเกิดจากพินัยกรรม	
และประเภทคดทีีส่ามารถประนอมหรอืไกล่เกลีย่ข้อพพิาทได้	รวมทัง้ตวัอย่างข้อพพิาทและการไกล่เกลีย่ 
ข้อพพิาทคดีดังกล่าว	โดย	ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กมัพสูริ ิคณบดสี�านกัวชิานติศิาสตร์ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง และอดีตอาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ตลอดจนประเด็น 
ข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดก	ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง	โดย	Mr. Francis Law, President 
of the Hong Kong Mediation Center	 ที่ได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นไว้ในการสัมมนา	
หัวข้อ	“แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและ
ฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong and Thailand Experience)” ซึง่มสีาระส�าคญั 
สรุปได้ดังนี้

 ๑จดัโดย	สถาบนัอนญุาโตตลุาการ	หรอื	ท	ีเอช	เอ	ซ	ี(Thailand	Arbitration	Center	:	THAC)	ในการสมัมนา	หวัข้อ	“แนวทาง 
ทีเ่หมาะสมต่อการประนอมข้อพพิาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (Family Mediation : The Hong Kong  
and Thailand Experience)” ในวนัพฤหสับดทีี ่๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ	สถาบนัอนญุาโตตลุาการ 
ชัน้	๒๖	อาคารอภรัิชทาวเวอร์	(เอ็มควอเทยีร์)	ถนนสขุมุวทิ	แขวงคลองตนัเหนอื	เขตวฒันา	กรงุเทพมหานคร.
 ๒โปรดดู	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.	“แนวทางที่เหมาะสมต่อการ 
ประนอมข้อพพิาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง (กฎหมายไทยเก่ียวกบัครอบครวัและมรดก ประเภทคดทีีส่ามารถ 
ประนอมข้อพิพาทได้	และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ส�าคัญ)”.	จุลนิติ.	ปีที่	๑๔	ฉบับที่	๒	เดือนมีนาคม	-	เมษายน	
พ.ศ.	๒๕๖๐.

๑

แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาท
ทางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง 
(Family Mediation : The Hong Kong and Thailand Experience)

$

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย
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จุลนิติ

   ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณบดีส�านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอดีต
อาจารย ์ประจ�าคณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 หลักการ
ประนอมข้อพพิาท	 (Conciliation)	 หรอืการไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาท	(Mediation)	นั้น	เป็นวิธีการระงับข้อพิพาท 
ทีถ่กูน�ามาใช้เพือ่เป็นทางเลอืกให้แก่คูพ่พิาท	นอกเหนอื 
จากการให้ศาลพจิารณาพพิากษาคดไีปตามขัน้ตอนปกต	ิ 
ทัง้นี	้เพื่อท�าให้คดีเสร็จสิ้นไปด้วยความรวดเร็ว	คู่ความ 
ได้รับความพึงพอใจ	 และท�าให้ปริมาณคดีที่จะต้อง 
เข้าสู่การพิจารณามีจ�านวนลดน้อยลง	 อย่างไรก็ตาม	
“ผูป้ระนีประนอม”	หรอื	“ผูไ้กล่เกลีย่”	ทีเ่ป็นคนกลาง 

คอยช่วยให้คู ่พิพาทเจรจาให้ได้ด้วยวิธีการระงับข้อพิพาทดังกล่าว	 จ�าเป็นต้องมีความรู ้ด้วยว่า 
มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายและประเภทคดีใดบ้างที่ก�าหนดให้สามารถด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้	 
ซึง่พจิารณาแล้วจะเหน็ว่า	กฎหมายทีก่�าหนดให้มกีารไกล่เกลีย่ข้อพิพาทไว้อย่างชดัเจนก็คอื	“พระราชบญัญติั 
ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓” โดยมาตรา	๑๔๖	 
และมาตรา	 ๑๔๘	 ได้วางหลักการส�าคัญว่า	 ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด�าเนินไปแล้วเพียงใด	 ให้ศาล
พยายามเปรยีบเทยีบให้คูค่วามได้ตกลงกันหรือประนีประนอมกันในข้อพพิาท	และก่อนเริม่พจิารณาคดี 
ให้ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ประนีประนอมกัน	 ดังน้ัน	 ในศาลเยาวชน 
และครอบครวักลาง	และศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวดัทกุจังหวดั	จะมผีูป้ระนีประนอมประจ�าศาล
และศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว	 เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ช่วยเหลือ	 และด�าเนินการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีครอบครัว	
	 รวมทั้งยังปรากฏใน	 “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐”	 โดยมาตรา	๑๕	และมาตรา	๑๖	ได้วางหลักการส�าคัญไว้ท�านองเดียวกันว่า	 ไม่ว่าการ
พจิารณาคดกีารกระท�าความรนุแรงในครอบครวัจะได้ด�าเนนิไปแล้วเพียงใด	ให้ศาลพยายามเปรยีบเทยีบ 
ให้คู ่ความได้ยอมความกัน	 และเพื่อประโยชน์ในการยอมความ	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล 
แล้วแต่กรณี	ต้ังผู้ประนปีระนอม	เพือ่ให้ค�าปรกึษาหรอืช่วยเหลอืในการไกล่เกลีย่ให้คูค่วามได้ยอมความกนั	 
ทั้งนี้	 โดยมี	 “ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”	 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์	เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานการปฏบิตัิ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	และยัง
ก�าหนดให้ม	ี“ศนูย์ปฏิบตักิารเพือ่ป้องกนัการกระท�าความรนุแรงในครอบครวั”	ขึน้ในกรมพฒันาสังคม 
และสวสัดิการ	กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์	เพือ่เป็นหน่วยงานซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็น
หน่วยปฏิบตักิารสนบัสนนุแก่พนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละศาล	โดยปฏบิตัหิน้าทีใ่นการรบัแจ้งเหต	ุประสาน
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พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุความรุนแรงในครอบครวั	รวมทัง้การให้ข้อเทจ็จรงิต่อพนกังานเจ้าหน้าที่
หรอืศาล	อนัเป็นข้อมลูต่าง	ๆ	เกีย่วกบัการกระท�าความรนุแรงในครอบครวั	เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการ 
และบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ๓

 ส�าหรบัประเภทคดีหรอืข้อพพิาททีส่ามารถด�าเนนิการประนปีระนอมหรอืไกล่เกลีย่ข้อพิพาทได้ 
ได้แก่
	 ๑.		คดีหรือข้อพิพาททางแพ่ง	 เช่น	 กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 ซื้อขาย	 เช่าทรัพย์	 ครอบครัว	 และมรดก	
เป็นต้น
	 ๒.		คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้	เช่น	ความผิดฐานบุกรุก	ยักยอก	ท�าให้เสียทรัพย์	
และหมิ่นประมาท	เป็นต้น
	 ๓.		ข้อพิพาททางแพ่งท่ีเกี่ยวกับคดีอาญา	 สามารถไกล่เกลี่ยได้ในส่วนคดีแพ่ง	 เช่น	 กรณีขับรถ 
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกาย	 หรือจิตใจ	 คดีที่สามารถตกลงประนีประนอม 
ยอมความได้ก็คือเรื่องค่าเสียหาย	 ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานั้น	 เจ้าพนักงานต�ารวจ
สามารถด�าเนินคดีต่อไปได้	
	 ๔.		คดีหรือข้อพิพาทอื่นที่ยุติโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 อาทิ	 คดีการกระท�าความรุนแรง 
ในครอบครัว	เป็นต้น

 ทัง้นี	้ในส่วนของ	“ประเภทคดีหรอืข้อพพิาทเกีย่วกบัครอบครวัและมรดก”	ทีเ่ข้าสูก่ารพิจารณา
ของศาลซึ่งสามารถด�าเนินการประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้	 มีเป็นจ�านวนมากตามล�าดับ	
ดังนี้

 ๑. การฟ้องเรียกค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น 
	 	 “การผิดสัญญาหมั้น”	 คือ	 การที่คู่หมั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมมาท�าการสมรสโดยไม่มีเหต ุ
อันจะอ้างได้ตามกฎหมาย	โดยทีก่ารหมัน้น้ันไม่เป็นเหตบัุงคบัให้ต้องท�าการสมรส	ทัง้จะก�าหนดเบีย้ปรบั 
เมือ่ผดิสญัญาหมัน้กไ็ม่ได้	ดงันัน้	ฝ่ายผดิสญัญาหมัน้จงึต้องชดใช้ค่าทดแทนให้แก่อกีฝ่ายหนึง่	ส่วนของหมัน้	 
ถ้าฝ่ายชายเป็นผูผ้ดิสญัญาหมัน้	ฝ่ายหญงิไม่ต้องคนืของหมัน้ให้แก่ฝ่ายชาย	แต่ถ้าฝ่ายหญงิผดิสญัญาหมัน้ 
ต้องคืนของหมั้นนั้นให้แก่ฝ่ายชาย	
	 	 ส�าหรับการเรียกค่าทดแทนความเสียหายเม่ือมีการผิดสัญญาหมั้นน้ันกฎหมายก�าหนดให ้
เรียกได้ในกรณีต่อไปนี้
	 	 (๑)	ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น
	 	 (๒)	ทดแทนความเสยีหายเน่ืองจากการทีคู่ห่มัน้	บดิามารดา	หรอืบคุคลผูก้ระท�าการในฐานะ
เช่นบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร
	 	 (๓)	ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สิน	 หรือการอื่นอันเก่ียวแก่
อาชีพหรือทางท�ามาหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส

 ๓กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.	คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในการช่วยเหลอืคุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั.	เอกสารเผยแพร่	(http://www.chiangmai.m-society.go.th/ 
media/topics/files/17-04-55-a.pdf).	หน้า	๕๕.
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 ๒. การฟ้องหย่า
	 	 “การหย่า”	เป็นวิธีการทีก่ฎหมายอนญุาตให้คูส่มรสสิน้สุดการสมรสลงได้	โดยการหย่าสามารถ 
กระท�าได้	๒	วิธี	คือ	การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรส	และการหย่าโดยค�าพิพากษาของศาลหรือ 
การฟ้องหย่า	ดงันัน้	การฟ้องหย่าจึงเป็นกรณทีีคู่่สมรสตกลงหย่ากันไม่ได้	โดยคู่สมรสสามารถฟ้องหย่าได้
เฉพาะเหตตุามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้เท่านัน้	จะยกเหตอุืน่นอกเหนอืจากทีก่ฎหมายก�าหนดมาฟ้องหย่าไม่ได้
	 	 ส�าหรบัเหตฟุ้องหย่าตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	๑๕๑๖	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	
มีทั้งสิ้น	๑๒	เหตุ	อาจแบ่งออกได้เป็น	๒	ลักษณะใหญ่	ๆ	คือ	 เหตุหย่าที่เกิดจากความผิดของคู่สมรส	
และเหตุหย่าที่ท�าให้ชีวิตสมรสสิ้นสุดลงหรือไม่สามารถด�าเนินต่อไปได้โดยปกติสุข
  -  เหตุหย่าที่เกิดจากความผิดของคู่สมรส	ได้แก่
	 	 		 (๑)	 สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี	 เป็นชู้หรือมีชู้	 หรือ 
ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ
	 	 		 (๒)	 สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว	 ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม	่ 
ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
	 	 		 	 	 		 (ก)	 ได้รบัความอบัอายขายหน้าอย่างร้ายแรง	เช่น	สามเีป็นชูก้บัภรยิาผูอ้ืน่	หรอืปลกุปล�า้ 
หรือท�าร้ายหญิงลูกจ้างในบ้าน	เป็นต้น
	 	 		 	 	 		 (ข)		ได้รบัความดูถกูเกลยีดชงัเพราะเหตทุีค่งเป็นสามหีรอืภรยิาของฝ่ายทีป่ระพฤตช่ัิว 
อยู่ต่อไป	เช่น	สามีมีอาชีพซื้อเด็กหญิงเพื่อน�าไปขายเป็นโสเภณีหรือรีดไถชาวบ้าน	หรือ
	 	 		 	 	 		 (ค)		ได้รบัความเสยีหายหรอืเดอืดร้อนเกนิควร	ในเมือ่เอาสภาพ	ฐานะและความเป็นอยู่ 
ร่วมกันฉันสามีภริยามาค�านึงประกอบ	 เช่น	 สามีติดยาเสพติดหรือภรรยาชอบเล่นการพนัน	 ถึงขนาด 
น�าทรัพย์สินไปจ�าน�าเอาเงินไปเล่นท�าให้เงินไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
	 	 		 (๓)		สามหีรอืภรยิาท�าร้าย	หรอืทรมานร่างกายหรอืจิตใจ	หรอืหมิน่ประมาทหรอืเหยยีดหยาม
อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างร้ายแรง
	 	 		 (๔)		สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน	๑	ปี	อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๕)	 สามีหรือภริยาต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	และได้ถูกจ�าคุกเกิน	๑	ปี	ในความผิด 
ทีอ่กีฝ่ายหนึง่มไิด้มส่ีวนก่อให้เกดิการกระท�าความผดิ	หรอืยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจในการกระท�าความผดิ 
นัน้ด้วย	และการเป็นสามภีรยิากนัต่อไปจะเป็นเหตใุห้อกีฝ่ายหนึง่ได้รบัความเสยีหายหรอืเดอืดร้อนเกนิควร	 
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๖)	 สามหีรอืภรยิาไม่ให้ความช่วยเหลอือุปการะเลีย้งดอีูกฝ่ายหน่ึงตามสมควร	หรอืท�าการ
เป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง	ทั้งนี้	ถ้าการกระท�านั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่ง 
เดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ	 ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาค�านึงประกอบ	 
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๗)	 สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ท�าให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ	 อีกฝ่ายหนึ่ง 
ฟ้องหย่าได้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  -  เหตุหย่าที่ท�าให้ชีวิตสมรสสิ้นสุดลงหรือไม่สามารถด�าเนินต่อไปได้โดยปกติสุข	ได้แก่
	 	 		 (๑)		สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได ้
โดยปกติสุขตลอดมาเกิน	 ๓	 ปี	 หรือแยกกันอยู่ตามค�าสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน	๓	 ปี	 ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๒)	 สามหีรอืภรยิาถกูศาลสัง่ให้เป็นคนสาบสญู	หรอืไปจากภูมลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่เป็นเวลา
เกิน	๓	ปี	โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร	อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๓)	 สามีหรอืภรยิาวิกลจรติตลอดมาเกนิ	๓	ปี	และความวกิลจรตินัน้มลีกัษณะยากจะหายได้	 
กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้	อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๔)	 สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหน่ึง	 และโรค 
มีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้	อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 	 		 (๕)	 สามหีรอืภรยิามสีภาพแห่งกายท�าให้สามหีรอืภรยิานัน้ไม่อาจร่วมประเวณไีด้ตลอดกาล	 
อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
	 	 		 ทัง้นี	้จากข้อมูลพบว่า	คูค่วามทีเ่ป็นโจทก์ฟ้องคดหีย่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝ่ายชาย	แต่หาก 
คดีนัน้มฝ่ีายหญงิเป็นโจทก์	เหตหุย่าทีน่�ามาฟ้องคดต่ีอศาลมกัจะเป็นเรือ่งเกีย่วกับการกระท�าความรนุแรง 
ในครอบครัว	อย่างไรก็ตาม	เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยความตาย	การหย่าโดยความยินยอม	หรือ
การหย่าโดยค�าพิพากษาของศาล	 ก็จะมีคดีหรือข้อพิพาทเก่ียวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดข้ึน 
ตามมาดังนี้

 ๓. ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สิน
	 	 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีหรือภรรยาที่เป็นคดีความที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การฟ้อง 
แบ่งแยกทรพัย์สนิ	ทัง้นี	้เมือ่มข้ีอพพิาทเก่ียวกับแบ่งแยกทรพัย์สนิดังกล่าวเกิดขึน้	จะด�าเนินการประนีประนอม
หรอืไกล่เกลีย่ข้อพพิาททนัทไีม่ได้	 เพราะความสมัพนัธ์ทางทรพัย์สนิระหว่างสามหีรอืภรรยาน้ันอาจจะ 
ก�าหนดไว้เป็นพิเศษโดยสัญญาก่อนสมรสหรือสัญญาระหว่างสมรสก็ได้	 และต้องพิจารณาด้วยว่า
ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส	
	 	 โดย	“สินส่วนตัว”	ได้แก่	ทรัพย์สินดังต่อไปนี้	
  (๑)  ทรัพย์สินทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส	หมายความถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่ชายหญิง
มีอยู่หรือได้มาก่อนวันจดทะเบียนสมรส
  (๒)  ทรพัย์สนิทีเ่ป็นเครือ่งใช้สอยส่วนตัว เครือ่งแต่งกาย หรอืเครือ่งประดับกายตามควร
แก่ฐานะ หรอืเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีจ่�าเป็นในการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีของคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
มข้ีอสงัเกตว่าเครือ่งใช้สอยส่วนตวั	 เครือ่งแต่งกาย	หรอืเครือ่งประดบักายจะต้องมรีาคาสมควรแก่ฐานะ	 
เช่นเดยีวกบัเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีใ่ช้ในการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีจะต้องจ�าเป็นจรงิ	ๆ	เช่น	ทองรปูพรรณ 
หรือเครื่องเพชรและเครื่องประดับอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นของภรรยามีราคาไม่มากนัก	ถือเป็นเครื่องประดับกาย
ตามควรแก่ฐานะ	แม้จะได้มาโดยสามเีป็นผูใ้ห้	หรอืภรรยาหามาเองในระหว่างสมรส	กย็งัคงเป็นสนิส่วนตัว 
ของภรรยา
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(Family Mediation : The Hong Kong and Thailand Experience)

จุลนิติ

  (๓)  ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้ 
โดยเสน่หา โดยที่การได้รับทรัพย์สินมาในลักษณะดังกล่าว	 ผู ้ให้และผู้รับย่อมมีความผูกพันกัน 
ทางสายโลหิตหรือทางมิตรไมตรี	 ดังนั้น	 หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในพินัยกรรมหรือหนังสือยกให ้
ผู้ให้คงมีเจตนาให้ผู้รับเพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
  (๔)  ทรพัย์สินทีเ่ป็นของหมัน้	เนือ่งจากของหมัน้จะตกเป็นสทิธิแก่หญงิเมือ่ได้ท�าการหมัน้แล้ว	 
และตกเป็นสิทธิแก่หญิงในฐานะที่เป็นสินส่วนตัว
	 	 ส่วน	“สินสมรส”	ได้แก่	ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
  (๑)  ทรัพย์สินที่คู ่สมรสได้มาระหว่างสมรส	 หมายความถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่คู ่สมรส 
ได้มาหลังวันจดทะเบียนสมรส	 ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน	 โบนัส	 เบี้ยเลี้ยง	 เงินรางวัลที่ได้จากการชิงโชค 
หรือการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล	เป็นต้น
  (๒)  ทรพัย์สนิท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ได้มาระหว่างสมรสโดยพนิยักรรมหรอืโดยการให้เป็นหนังสือ 
เมือ่พนิยักรรมหรอืหนงัสอืยกให้ระบวุ่าเป็นสนิสมรส	เน่ืองจากทรพัย์สนิในข้อน้ี	มกีารระบอุย่างชดัเจน
ให้ทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรส	ดังนั้น	จึงเป็นการเคารพเจตนาของผู้ยกทรัพย์สินให้นั่นเอง
  (๓)  ทรพัย์สินทีเ่ป็นดอกผลของสนิส่วนตวั	เน่ืองจากโดยปกติแล้วเจ้าของทรพัย์ย่อมมสีทิธิ 
ได้ดอกผลจากทรัพย์ที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่	 แต่การที่กฎหมายก�าหนดให้ดอกผลจากสินส่วนตัว 
เป็นสินสมรสนั้นเป็นเหตุผลทางสังคมที่ต้องการให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายสละส่วนเกินจากทรัพย์ส่วนตัว 
มาไว้เป็นกองกลางเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวร่วมกันอันจะท�าให้กองสินสมรสเพิ่มมากขึ้น

 ๔. การแย่งอ�านาจปกครองเหนือตัวบุตร
	 	 โดยปกติบิดาและมารดาจะต้องร่วมกนัใช้อ�านาจปกครองบตุร	แต่อย่างไรก็ตาม	อ�านาจปกครอง 
อาจสิน้สดุลงได้หากศาลมคี�าสัง่ถอนอ�านาจปกครอง	โดยในอดตีทีผ่่านมา	หากฝ่ายใดเป็นผูช้นะคดกีจ็ะ 
มีอ�านาจปกครองบตุรโดยอตัโนมติั	 แต่ส�าหรบัปัจจุบนั	 การแพ้ชนะคดมีไิด้ส่งผลต่ออ�านาจปกครองบตุร 
เพราะการที่ศาลจะมีค�าส่ังให้อ�านาจปกครองบุตรอยู่กับฝ่ายบิดาหรือมารดา	 ศาลจะต้องพิจารณา 
โดยค�านึงถึง	 “ประโยชน์สูงสุดของบุตร”	 เป็นส�าคัญ	 เช่น	 ศาลเคยตัดสินว่า	 แม้ว่าฝ่ายบิดาจะชนะคดี	 
แต่เมื่อได้ทิ้งบุตรสาวไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่เป็นทารกและไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูใด	ๆ 	ในขณะที่มารดาซึ่งแม้จะ 
แพ้คดีและมีอาชีพขายสินค้าและอุปกรณ์เก่ียวกับเพศสัมพันธ์ก็ตาม	 แต่เมื่อศาลได้พิจารณาถึง 
ประโยชน์สงูสดุของบตุรแล้ว	กล่าวคอื	มารดาได้ท�าหน้าทีเ่ป็นแม่ท่ีดีและดูแลเลีย้งดูบตุรสาวมาโดยตลอด	 
ประกอบกับบุตรสาวก็ต้องการจะอยู่กับมารดา	 ดังนั้น	 ศาลจึงมีค�าสั่งให้มารดามีอ�านาจปกครองบุตร	 
และไม่เสมอไปที่ศาลต้องตัดสินให้บุตรอยู่ในความปกครองหรือดูแลของบิดาหรือมารดาโดยเด็ดขาด	
เพราะอาจจะร่วมกนัดแูลเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบตุรกไ็ด้	เช่น	ในระหว่างปิดเทอมให้อยูใ่นความปกครอง 
ของบิดาที่จังหวัดเชียงใหม่	แต่ระหว่างเปิดเทอมให้อยู่กับมารดาที่กรุงเทพฯ	เป็นต้น

 ๕. การเปลี่ยนตัวผู้ใช้อ�านาจปกครอง
	 	 แม้ว่าศาลจะเคยมีค�าสั่งให้อ�านาจปกครองบุตรอยู่กับบิดาหรือมารดา	 แต่เมื่อมีข้อเท็จจริง
เปลีย่นแปลงไปหรอืมีการสมรสส้ินสุดลง	ศาลอาจมคี�าสัง่เปลีย่นแปลงตวัผูใ้ช้อ�านาจปกครองไปจากเดมิ 
ก็ได้	 ทั้งนี้	 อ�านาจปกครองจะมี	 ๒	 ลักษณะ	 คือ	 เหนือตัวบุคคลและทรัพย์สิน	 อาจจะถูกถอนทั้งหมด
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หรือเพียงบางส่วน	 เนื่องจากอ�านาจปกครองเป็นเรื่องเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันด ี
ของประชาชน	 ศาลเท่านั้นจะเป็นผู้ออกค�าสั่งถอน	 และอ�านาจปกครองอาจสิ้นสุดลงเมื่อผู้เยาว์บรรลุ
นิติภาวะหรือไปเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น	
	 	 นอกจากนี้	 ความปกครองเป็นสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา	 การที่ศาลมีค�าสั่งให้บุคคลอื่น 
มาใช้แทน	 ต้องเป็นไปเพ่ือปกป้องสวัสดิภาพและทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้อ�านาจปกครอง	 โดยบุคคล 
เช่นว่านีส่้วนใหญ่จะเป็นญาติพีน้่องของผูเ้ยาว์ซ่ึงเรยีกว่า	“ผูป้กครอง”	ในขณะที	่“ผูใ้ช้อ�านาจปกครอง”	
จะหมายถึงบิดามารดาเท่านั้น	 ดังนั้น	 การตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์นั้น	 จะกระท�าได้เฉพาะกรณีผู้เยาว์ไม่มี
บิดามารดา	 หรือบิดามารดาถูกถอนอ�านาจปกครอง	 การที่มารดาตาย	 ส่วนบิดายังมีชีวิตอยู่และมิได้ 
ถูกถอนอ�านาจปกครอง	 แม้บิดามารดาจะจดทะเบียนหย่าโดยตกลงให้มารดาเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครอง
แต่ฝ่ายเดียวก็ตาม	ดังนั้น	อ�านาจปกครองจึงกลับมาอยู่แก่บิดาฝ่ายเดียว	และไม่อาจร้องขอให้มีการตั้ง 
ผู้ปกครองได้

 ๖. คดีเกี่ยวกับฐานะความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  ความเป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของเดก็ทีเ่กดิมามไีด้หลายกรณ	ีทัง้กรณทีีเ่ป็นข้อสนันษิฐาน 
ของกฎหมาย	อาทิ	เดก็เกิดภายใน	๓๑๐	วนันับแต่วันทีส่ามีเดมิตายหรอืนบัแต่วนัหย่า	ให้สันนษิฐานว่า 
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามี	 อย่างไรก็ดี	 ความเป็นบุตรโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายดังกล่าว	 เป็นเพียงข้อสันนิษฐานไม่อาจจะถือเป็นเด็ดขาดว่าเป็นบุตรของชายผู้เป็นสามี
อย่างแท้จริง	กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ชายนั้นสามารถปฏิเสธว่าเด็กดังกล่าวไม่ใช่บุตรของตน	โดยการ
ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร	 ซึ่งการฟ้องเด็กกับมารดาร่วมกันเป็นจ�าเลยในคดีนั้น	 กฎหมายก�าหนดให ้
ชายจะต้องพิสูจน์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  (๑)  ตนไม่ได้อยูร่่วมกบัมารดาเดก็ในระยะเวลาตัง้ครรภ์ คือระหว่าง ๑๘๐ วนั ถงึ ๓๑๐ วัน 
ก่อนเด็กเกิด	 ข้อพิสูจน์ในกรณีนี้มีที่มาจากเหตุผลในทางการแพทย์ว่า	 หากชายร่วมประเวณีกับหญิง
ภายในระยะเวลาดังกล่าว	อาจจะมีการปฏิสนธิและหญิงตั้งครรภ์ได้	และเด็กจะต้องอยู่ในครรภ์มารดา
อย่างน้อยทีส่ดุ	๑๘๐	วนั	หรอื	๖	เดอืน	จึงจะคลอดออกมาได้ซ่ึงนับว่าเป็นระยะเวลาการคลอดทีเ่ร็วทีส่ดุ		
หากคลอดก่อนจะต้องเสียชีวิต	ประกอบกับเด็กจะอยู่ในครรภ์มารดาได้นานที่สุดไม่เกิน	๓๑๐	วัน	หรือ	
๑๐	เดือน
  (๒)  ตนไม่สามารถเป็นบิดาของเด็กได้เพราะเหตุอย่างอื่น	 เช่น	 พิสูจน์ว่าตนเองมีอวัยวะ 
สืบพันธุ์พิการ	เป็นหมัน	หรือพิสูจน์หมู่เลือด	เป็นต้น	
	 	 		 	 	ทั้งนี้	 เด็กก็มีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีเพื่อปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายได้ 
เช่นกนั	โดยจะต้องร้องขอต่ออยัการเพือ่ให้ฟ้องคดแีทน	เพราะกฎหมายก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดฟ้องบพุการี
ของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา	 เว้นแต่จะร้องขอให้อัยการยกคดีข้ึนว่ากล่าว	 ซึ่งการฟ้องคดีปฏิเสธ 
ความเป็นบุตรดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าตนมิได้เป็นบุตรสืบสายโลหิตของชายผู้เป็นสาม ี
ของมารดาตน	เช่น	พสูิจน์ว่าชายนัน้ไม่เคยร่วมประเวณกัีบมารดาตน	ชายเป็นหมนั	หรือพิสจูน์หมู่เลอืด	
เป็นต้น	
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	 	 		 	 	นอกจากนี้	 ยังมีกรณีฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิพากษาให้บิดารับเด็กเป็นบุตร	 หากปรากฏ 
ข้อเทจ็จรงิอย่างหนึง่อย่างใดตามกรณทีีก่ฎหมายก�าหนดไว้	ได้แก่	มกีารข่มขนืกระท�าช�าเรา	ฉดุคร่า	หรอื
หน่วงเหนีย่วกกัขงัหญงิมารดาโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลาซึง่หญงินัน้อาจตัง้ครรภ์ได้	มกีารลกัพา 
หญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงน้ัน 
อาจตั้งครรภ์ได้	มีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน	มีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิด 
หรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น	 บิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซ่ึงหญิงมารดา 
อาจตั้งครรภ์ได้	 มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซ่ึงหญิงน้ันอาจตั้งครรภ์ได้และมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น	และเมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร

 ๗. คดีเกี่ยวกับบุตรบุญธรรม
	 	 การรบับตุรบญุธรรมจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่ฎหมายก�าหนด	เช่น	บคุคล 
ที่จะเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมได้	 ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	 ๒๕	 ปี	 และมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 
อย่างน้อย	 ๑๕	 ปี	 หากมีคู่สมรสก็ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน	 เว้นแต่คู่สมรสไม่สามารถ 
ให้ความยนิยอม	หรอืไปเสยีจากภมูลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูแ่ละหาตวัไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๑	ปี	ต้องร้องขอ 
ต่อศาลให้มคี�าสัง่อนญุาตแทนการให้ความยนิยอมของคูส่มรสน้ัน	ส่วนผูท้ีจ่ะเป็นบตุรบญุธรรม	กฎหมาย
ไม่ได้ก�าหนดอายุขั้นต�่าหรือขั้นสูงไว้	 แต่ต้องมีอายุอ่อนกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมอย่างน้อย	 ๑๕	 ปี	 ทั้งน้ี	 
เพราะกฎหมายเหน็ว่าโดยทัว่ไปบดิามารดามกัจะมอีายมุากกว่าบตุรธดิา	๑๕	ปี	และไม่ควรจะให้บคุคล
ทัง้สองมวียัไล่เล่ียกนั	เพราะอาจจะท�าให้ขาดความเคารพนับถอืจากฝ่ายบตุรบญุธรรมหรอืเกิดความคดิ
ไปในทางชู้สาว	
	 	 นอกจากนี้	 ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม	 หากเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา 
และมารดาของตนเอง	 ถ้าบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึงตายหรือถูกถอนอ�านาจปกครองต้องได้รับ 
ความยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้มีอ�านาจปกครอง	 ถ้าบิดาและมารดาตายหรือไม่ตายแต่ไม่สามารถ
ให้ความยินยอมได้	 หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไร้เหตุผลและขัดต่อผลประโยชน์ของผู้เยาว์	 มารดา 
หรอืบิดาหรอืผู้ประสงค์จะขอรบับตุรบญุธรรมหรอือยัการจะขอให้ศาลมคี�าสัง่อนุญาตแทนการให้ความ
ยินยอมเพื่อรับบุตรบุญธรรมได้	 อย่างไรก็ดี	 หากผู้ท่ีจะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต�่ากว่า	 ๑๕	ปี	 ผู้น้ัน 
ต้องให้ความยินยอมด้วย

 ๘. คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก
	 	 การจดัการมรดกนัน้	ผูจ้ดัการมรดกจะมหีน้าทีใ่นประการทีส่�าคญั	คอื	การรวบรวมทรพัย์มรดก	 
ช�าระหนี้กองมรดก	และแบ่งทรัพย์มรดก	 โดยการรวบรวมทรัพย์มรดกและช�าระหนี้ของผู้ตาย	รวมทั้ง 
ติดตามทวงหนี้สิน	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ทรัพย์มรดกจ�านวนที่แท้จริงเป็นจ�านวนสุดท้าย	 ก่อนที ่
จะน�าไปแบ่งปันให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมต่อไป	 ซึ่งหลักเกณฑ์และข้อสันนิษฐาน 
ในการแบ่งมรดกนัน้	กฎหมายก�าหนดให้	“ทายาทมสีทิธิในฐานะเป็นเจ้าของร่วมกัน”	โดยให้ใช้กับกรณีที่ 
เจ้ามรดกท�าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ทายาทหลายคนโดยมิได้ก�าหนดไว้ชัดเจนว่าทายาทคนใด 
มีสิทธิส่วนใด	หรือกรณีที่เจ้ามรดกมิได้ท�าพินัยกรรมไว้	
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	 	 ทั้งนี้	 โดยทั่วไปแล้วบรรดาทายาทของผู้ตายจะเป็นผู้ด�าเนินการจัดการทรัพย์มรดก	 เว้นแต ่
กองมรดกมีมูลค่ามากหรือทายาทตกลงแบ่งปันกันไม่ได้	จึงต้องตั้ง	“ผู้จัดการมรดก”	เป็นผู้กระท�าการ
จัดการทรัพย์มรดกแทนทายาท	นอกจากนี้	 ผู้จัดการมรดกอาจต้ังขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยค�าสั่งศาล	
โดย	 “ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม”	 น้ัน	 ผู้ท�าพินัยกรรมอาจระบุช่ือผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรม	 
หรืออาจจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตั้งอีกทีก็ได้	 และอาจจะตั้งบุคคลคนเดียวหรือ 
หลายคนก็ได้	แต่หากมีผู้จดัการมรดกหลายคน	แต่ละคนจะจดัการตามล�าพงัไม่ได้	ต้องถอืเอาเสยีงข้างมาก	 
ถ้าเสียงเท่ากัน	ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
	 	 ส่วนการตัง้	“ผูจ้ดัการมรดกโดยค�าสัง่ศาล”	จะต้องพจิารณาว่าผูใ้ดเป็นผู้มสีทิธิร้องขอให้ศาล
ตั้งผู้จัดการมรดก	เหตุที่จะขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้แก่เหตุใดบ้าง	และศาลมีอ�านาจอย่างไรในการ
จัดตั้งผู้จัดการมรดก โดยผูม้สีทิธร้ิองขอให้ศาลตัง้ผูจ้ดัการมรดก กฎหมายก�าหนดไว้ ๓ ประเภท ได้แก่ 
  (๑)  ทายาท	หมายถึง	ทายาทโดยธรรม	หรือผู้รับพินัยกรรม
  (๒)  ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	บุคคลที่ไม่ใช่ทายาทแต่มีประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ในกองมรดก	
  (๓)  พนกังานอยัการ	มสิีทธิร้องขอตัง้ผูจั้ดการมรดกให้แก่ผูเ้ยาว์	กรณมีรดกตกทอดแก่ผูเ้ยาว์
ที่ไม่มีญาติและผู้ปกครอง	 รวมทั้งกรณีที่ทายาทเป็นบุคคลที่ไม่อาจจัดการมรดกได้เอง	และการร้องขอ 
ให้มรดกตกทอดแก่แผ่นดิน
  ส�าหรับเหตุที่จะร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกมีเพียง ๓ เหตุเท่านั้น ดังนี้
  (๑)  ทายาทโดยธรรมหรอืผูร้บัพนิยักรรมได้สญูหาย อยูน่อกราชอาณาจกัร หรอืเป็นผูเ้ยาว์  
โดยเหตุร้องขอในกรณีนี้	 แม้เป็นเรื่องเก่ียวกับทายาทเพียงบางคน	 ก็เพียงพอที่จะเป็นเหตุขอให้ต้ัง 
ผู้จัดการมรดกได้แล้ว	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ทายาททุกคน
  (๒)  ผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้อง 
ในการจดัการหรอืในการแบ่งปันมรดก	เช่น	ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ	วิกลจรติ	เป็นผู้เสมอืนไร้ความสามารถ	
ล้มละลาย	ต้องไปรับราชการต่างประเทศ	ชราภาพมากหูตาไม่ดี	หรือผู้จัดการมรดกที่ตั้งโดยพินัยกรรม
ปฏิเสธไม่รับเป็นผู้จัดการมรดก	เป็นต้น
  (๓)  เม่ือข้อก�าหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ 
เช่น	 พินัยกรรมตกเป็นโมฆะเพราะผิดแบบ	พินัยกรรมถูกเพิกถอน	หรือข้อก�าหนดที่ตั้งผู้จัดการมรดก
ตกไป	เป็นต้น
	 	 ทั้งนี้	 ค�าร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องเสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตศาล 
ในขณะถึงแก่ความตาย	 หากเจ้ามรดกไม่มีภูมิล�าเนาในราชอาณาจักร	 ก็ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดก 
อยู่ในเขตศาล	 เมื่อศาลได้รับค�าร้องขอแล้วจะด�าเนินการประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์และปิดประกาศ
หน้าศาลเป็นเวลา	 ๓๐	 วัน	 และนัดไต่สวน	 หากไม่มีผู้ใดคัดค้านก็จะด�าเนินคดีอย่างคดีไม่มีข้อพิพาท	 
แต่ถ้ามีผู้คัดค้าน	 ซึ่งผู้ท่ีจะคัดค้านได้ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกดังกล่าวด้วย	 ก็เป็นคดี 
มีข้อพิพาท	 โดยในการจัดต้ังผู้จัดการมรดก	 ศาลมีอ�านาจตั้งผู้จัดการมรดกได้โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับ 
ความยินยอมจากทายาททุกฝ่าย	 แต่ให้ตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยค�านึงถึง 
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(Family Mediation : The Hong Kong and Thailand Experience)

จุลนิติ

เจตนาของเจ้ามรดก	 รวมทั้งไม่จ�าต้องตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก	 แต่อาจตั้งผู้คัดค้านหรืออาจจะให้
จัดการมรดกร่วมกันก็ได้	 ตลอดจนจะพิจารณาก�าหนดจ�านวนและอ�านาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก 
ที่ศาลตั้งตามที่เห็นสมควร	หรือตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้
  นอกจากนี ้“การสละมรดก” ก็เป็นคดท่ีีมคีวามส�าคญั โดยการสละมรดกเป็นกรณีท่ีทายาท 
โดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมแสดงเจตนาระงับสิทธิในการรับมรดกของตนเอง และเมื่อได้สละ 
มรดกแล้วจะถอนการสละมรดกของตนไม่ได้ ทั้งนี้ การสละมรดกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายบัญญัติดังนี้
  (๑) จะกระท�าล่วงหน้าก่อนเจ้ามรดกตายไม่ได้	หากมกีารสละมรดกไว้ล่วงหน้าก่อนทีเ่จ้ามรดกตาย 
การสละมรดกนัน้ไม่มผีล	และเม่ือเจ้ามรดกตาย	ทายาททีเ่คยสละมรดกจะให้สตัยาบนักับการสละมรดก
ที่เคยท�าไว้ก่อนเจ้ามรดกตายไม่ได้เช่นเดียวกัน
  (๒) การสละมรดกจะสละบางส่วน สละโดยมีเงื่อนไข หรือสละโดยมีเงื่อนเวลาไม่ได้  
เพราะจะท�าให้เกิดข้อขัดข้องและก่อความไม่แน่นอนในการแบ่งมรดก	 รวมทั้งเกิดปัญหาความยุ่งยาก	
ไม่สามารถแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
  (๓) ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทายาทโดยธรรมอื่นทั้งหมด	 จะสละโดยเฉพาะเจาะจง 
ให้ทายาทคนใดคนหนึง่ไม่ได้	เพราะจะกลายเป็นเรือ่งให้หรอืแลกเปลีย่นทรพัย์มรดกระหว่างทายาท	ดงันัน้	 
การสละทรัพย์มรดกจึงต้องเป็นการสละโดยไม่ค�านึงว่าทรัพย์มรดกส่วนของตนจะตกทอดแก่ใคร 
เพราะเมื่อสละแล้วมรดกส่วนนั้นจะเข้าไปรวมอยู่ในกองมรดกเพื่อแบ่งให้ทายาทอื่นต่อไป
  (๔) ต้องท�าตามแบบ	กฎหมายก�าหนดแบบในการสละมรดกไว้	๒	แบบ	คือ
	 	 		 	 (๔.๑)	 ท�าเป็น	“หนงัสือมอบไว้แก่พนกังานเจ้าหน้าที”่	ซึง่ได้แก่	นายอ�าเภอหรอืผูอ้�านวยการเขต 
กรณีได้ท�าในกรุงเทพมหานคร	 โดยหนังสือนี้จะเขียนหรือพิมพ์	 และจะให้ใครเป็นผู้เขียนหรือพิมพ์ก็ได้	
แต่ผูส้ละมรดกต้องได้ลงลายมือช่ือไว้	และข้อความในหนังสอืจะต้องชดัแจ้งว่ามเีจตนาสละหรือไม่ขอรบั
มรดกใด	ๆ
	 	 		 	 (๔.๒)	 ท�าเป็น	“สัญญาประนีประนอมยอมความ”	ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	 ๘๕๐	 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 กล่าวคือ	 เป็นสัญญาระงับข้อพิพาทจากการแบ่งมรดกซึ่งมีอยู ่
หรือจะมีข้ึนให้เสร็จสิ้นไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน	 และต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 
ผู ้สละมรดกหรือตัวแทนของฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส�าคัญ	 มิฉะน้ัน	 จะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได	้ 
คือ	จะน�ามาอ้างใช้ยันผู้สละมรดกหรือผู้สืบสิทธิของผู้สละมรดกไม่ได้	
	 	 		 	 	 		 	 	 ทัง้นี	้การสละมรดกตามแบบน้ี	เป็นการแสดงเจตนาของทายาทอย่างน้อยสองฝ่าย 
ตอบแทนกัน	 มิใช่การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเหมือนการสละมรดกในแบบแรก	 ดังน้ัน	 หากทายาท 
แสดงเจตนาสละมรดกฝ่ายเดียว	แม้จะมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่ทายาทผูส้ละมรดกไว้	กไ็ม่ถอืว่า 
เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ	 ไม่เป็นการสละมรดก	 อย่างไรก็ดี	 ในกรณีที่มีทายาทหลายคน	 
ไม่จ�าเป็นต้องท�าสญัญากบัทายาทอืน่ทุกคน	แม้ท�ากับทายาทคนหน่ึง	ก็มผีลบงัคบัเป็นการสละมรดกแล้ว	
และประการทีส่�าคญัของการสละมรดกโดยวธินีี	้คอื	คูส่ญัญาต้องมีการประนปีระนอมกนัด้วย	มใิช่เพยีงแต่ 
ให้ทายาทผู้สละมรดกแสดงเจตนาสละมรดกเท่านั้น	 โดยต้องมีการตอบแทนทายาทผู้สละมรดก	 
แต่การตอบแทนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นการตอบแทนด้วยสิทธิหรือทรัพย์สินในกองมรดก
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

     อนึ่ง	 ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา	 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เพือ่เป็นข้อสรปุส่งท้ายว่า	จะมวิีธีการอย่างไรทีจ่ะช่วยส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนได้รบัทราบถงึ 
ประโยชน์และเหน็ความส�าคญัของการยตุหิรอืระงบัข้อพพิาทโดยวธิกีารประนปีระนอมหรอืไกล่เกล่ียข้อพพิาท	 
โดยเฉพาะในคดีครอบครัวและมรดก	 ซึ่งคู่พิพาทส่วนใหญ่เป็นสามีภรรยาหรือบุคคลในครอบครัว	 
หากสามารถด�าเนนิการไกล่เกล่ียข้อพพิาททีเ่กิดขึน้แล้ว	ก็จะช่วยรกัษาความสมัพนัธ์ทีต้่องมรีะหว่างกัน 
อกีเป็นเวลานานได้ต่อไป	รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่ไปว่า	ปัจจบุนัมผีูป้ระนปีระนอมประจ�าศาล	 
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว	และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	
รวมทั้งสถาบันไกล่เกลี่ยต่าง	 ๆ	 ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหรือหน่วยงานท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาหรือ 
ช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน	 ซ่ึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ	 และสามารถช่วย 
ด�าเนนิการให้ข้อพพิาทระงับลงได้ด้วยความรวดเรว็	ประหยดัค่าใช้จ่าย	และเกิดความพงึพอใจแก่ทกุฝ่าย	

 ส�าหรับการบรรยาย	 ในหัวข้อ	 “ประเด็นข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดก และตัวอย่าง 
การระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม : กรณีศึกษาจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง” โดย Mr. Francis Law, 
President of the Hong Kong Mediation Center	 น้ัน	 มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
ซึ่งถอดความและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย๔	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้	
	 การประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดกนั้น	 เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกท่ีส�าคัญ
วธิหีนึง่ทีส่ามารถช่วยรกัษาความรูส้กึหรอืความสมัพนัธ์ในครอบครวัซึง่เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนของบดิา	
มารดา	 และบุตร	 ซึ่งไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้โดยสิ้นเชิง	 รวมทั้งช่วยพัฒนาการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างอดีตคู่สมรส	 และลดความตึงเครียด	 ความเคียดแค้น	 และความขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากการ 
เผชญิหน้ากนัในระหว่างการต่อสูต้ามกระบวนการฟ้องร้องทางศาล	ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่าย	และปัญหา 
ความล่าช้าจากการด�าเนินกระบวนการทางศาลด้วย	ด้วยความส�าคัญและการตระหนักถึงการด�ารงอยู ่
ของสถาบันครอบครัวดังกล่าว	 จึงก�าหนดให้มีการประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดกได	้ 
ทั้งนี้	 เพื่อให้ครอบครัวได้มีโอกาสพบปะพูดคุย	 และหาหนทางประนีประนอมยอมความกัน	 รวมทั้ง 
ร่วมกันตัดสินใจในการก�าหนดกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูบุตร	 
ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดของบุตรและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของบิดามารดา
	 โดยผู้ที่จะท�าหน้าที่เป็นคนกลางคอยช่วยเหลือในการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทต่าง	 ๆ	 
ให้สิ้นสุดลงได้ด้วยดีนั้นก็คือ	 “ผู้ประนีประนอม” (Mediator)	 ซึ่งในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
จะแบ่งประเภทของผู้ประนีประนอมข้อพิพาทออกเป็น	๒	ประเภท	คือ
 ๑. ผู้ประนีประนอมข้อพิพาททั่วไป (General Mediator)	มีจ�านวนประมาณ	๑,๗๘๒	คน	
 ๒. ผูป้ระนปีระนอมข้อพพิาททางครอบครวั (Family Mediator)	มจี�านวนประมาณ	๒๓๙	คน	 
คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับจ�านวน	๑	ต่อ	๘	ของผู้ประนีประนอมข้อพิพาททั่วไป	
	 ทั้งนี้	 บุคคลใดจะเป็น	“ผู้ประนีประนอมข้อพิพาททางครอบครัว”	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการ
ประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัวและมรดกได้นั้น	ต้องมีคุณสมบัติตามที่	“Hong Kong Mediation  
Accreditation Association Limited	 เรียกโดยย่อว่า	“HKMAAL”	 ซึ่งเป็นสถาบันที่ฝึกอบรม

 ๔ผู้เขียน	ร่วมกับนางสาวสายใจ	เกษสุวรรณ	นิติกร	กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	ส�านักกฎหมาย	ได้ถอดความและเรียบเรียง 
เป็นภาษาไทยโดยสรุปจากค�าบรรยายและเอกสารภาษาอังกฤษที่ทางวิทยากรใช้ประกอบการสัมมนา.
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง  
(Family Mediation : The Hong Kong and Thailand Experience)

จุลนิติ

และรับรองมาตรฐานของผู ้ประกอบอาชีพด้านการไกล่เกลี่ยหรือเป็นผู ้ประนีประนอมข้อพิพาท 
ในเขตปกครองพเิศษฮ่องกงก�าหนด	กล่าวคอื	ต้องส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบตัรด้านสงัคมศาสตร์	
นิติศาสตร์	 จิตวิทยา	 ศึกษาศาสตร์	 และสาขาอ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ท�างาน 
เพือ่สงัคมและการให้ค�าปรกึษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๓	ปี	ตลอดจนผ่านการอบรมตามหลกัสตูรทีร่บัรอง
โดยสถาบัน	HKMAAL	ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อพพิาทและการค้นหาข้อเทจ็จรงิ	รวมทัง้ให้มทีกัษะในการเจรจาต่อรอง	ประนีประนอม	และสามารถ
ประสานความขัดแย้งและหาทางออกที่ท�าให้คู่กรณีต่างพึงพอใจได้
	 ส�าหรับข้อพิพาทที่ส�าคัญในคดีครอบครัว	 ได้แก่	“การหย่าร้าง”	 (Divorce)	และ	“การจัดการ 
ดูแลบุตร”	 (On-going	 arrangement	 for	 their	 children)	 ดังน้ัน	 ผู้ประนีประนอมข้อพิพาท 
ทางครอบครัวจ�าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษ	 โดยสามารถสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือคูส่มรสทีจ่ะหย่าร้างหรือแยกทางกันอยูไ่ด้ตามแนวทางท่ีทัง้สองฝ่ายแสดงความประสงค์	 
หรือตอบสนองความต้องการของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้อย่างเป็นที่พึงพอใจ	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบุตรเป็นส�าคัญด้วย	
	 นอกจากนี้	 ในการท�าหน้าที่ของผู้ประนีประนอมข้อพิพาททางครอบครัว	 ต้องมีข้อปฏิบัติ 
หรอืเทคนคิบางประการทีส่ามารถช่วยให้การเจรจาด�าเนนิไปได้ด้วยดยีิง่ขึน้	 อาท	ิ“ต้องรบัฟังความคดิเหน็ 
ของคูก่รณ”ี	หากผูป้ระนปีระนอมข้อพิพาทมุง่แต่จะยดัเยยีดความรู้สกึนึกคดิและความเห็นของตนให้แก่ 
คู่กรณี	 หรือมุ่งแต่จะใช้วิธีการของตนเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 และไม่พร้อมที่จะท�าความเข้าใจ
ในความรูค้วามเข้าใจและความต้องการของคูก่รณฝ่ีายหน่ึงฝ่ายใดแล้ว	โอกาสทีก่ารเจรจาข้อขดัแย้งนัน้ 
ให้ประสบความส�าเรจ็กจ็ะเป็นไปได้ยาก	เพราะไม่สามารถค้นหาความต้องการทีแ่ท้จริงของคูก่รณ	ีและ	
“ต้องมุง่ประสานผลประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย”	โดยผูป้ระนปีระนอมข้อพพิาทต้องแสวงหาแนวทางอืน่ 
หรอืขยายทางเลือกต่าง	ๆ 	เพือ่ตอบสนองความต้องการแก่คูก่รณทีัง้สองฝ่ายไม่มากก็น้อย	แล้วพยายาม
ประสานผลประโยชน์	และเลือกทางออกที่เหมาะสมซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายมากที่สุด
	 อนึง่	การประนอมข้อพพิาทในคดคีรอบครวัของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง	มกีารน�ามาใช้ในระบบ
ศาลยติุธรรมตัง้แต่ปี	ค.ศ.	๒๐๐๐	(พ.ศ.	๒๕๔๓)	โดยมกีารจัดตัง้	“ศูนย์ผูป้ระสานงานด้านการประนอม
ข้อพิพาท” (A Mediation Co-ordinator’s Office) ขึ้นในศาลครอบครัว (Family Court)  
เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัว	 รวมทั้งจัดเตรียม
ข้อมูลต่าง	ๆ	ส�าหรับการประชุมเพื่อเจรจาหรือประนอมข้อพิพาทในศาลครอบครัว

 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว	 ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า	 แม้ว่าการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
พจิารณาพพิากษาโดยศาล	จะเป็นวิธีการทีไ่ด้ผลแน่นอนว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผดิหรอืถกู	หรอืต้องชดใช้เงนิ 
ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่	 เพียงใด	 และข้อพิพาทจะถูกระงับไปอย่างแน่นอนโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด
ก็ตาม	แต่กระบวนการทางศาลก็มีปัญหาและอุปสรรคในประการที่ส�าคัญคือ	“ความล่าช้า”	เนื่องจาก
จ�านวนคดีที่มีเป็นปริมาณมาก	 และความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มย่ิงขึ้น	 จึงต้องอาศัยระยะเวลา 
ในการพจิารณา	และกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด	คูค่วามอาจอทุธรณ์	ฎกีา	หรือต้องต่อสูค้ดกีนัถงึสามศาล	รวมทัง้	 
“มีขั้นตอนที่ต้องด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด”	 ต้ังแต่การย่ืนฟ้องคดี	 การยื่น 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ค�าให้การ	 บัญชีระบุพยาน	 และการน�าพยานหลักฐานต่าง	 ๆ	 เข้าสืบ	 ซึ่งบางครั้งคู่ความอาจจะต่อสู ้
และแพ้ชนะกันด้วยประเด็นทางเทคนิคเก่ียวกับกระบวนพิจารณา	 นอกจากน้ี	 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ	 
“ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี”	อาทิ	ค่าธรรมเนียมศาล	ค่าทนายความ	และที่ปรึกษากฎหมาย	เป็นต้น	
รวมทั้ง	“ส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่พิพาท” กล่าวคือ	บรรยากาศของกระบวนการ
พิจารณาของศาลมีลักษณะเป็นการเผชิญหน้าหรือเป็นปรปักษ์ต่อกัน	 และจะพยายามหาทุกวิถีทาง 
เพือ่เอาชนะซึง่กนัและกนั	โดยในทีส่ดุจะมฝ่ีายหนึง่รูส้กึว่าตนเองชนะ	ส่วนอีกฝ่ายจะรูส้กึแพ้และสญูเสยี 
ผลประโยชน์
 ดงันัน้ “การประนีประนอมหรอืไกล่เกลีย่ข้อพพิาท” จึงเป็นวธีิการระงบัข้อพพิาทท่ีช่วยแก้ไข
ปัญหาและอปุสรรคของกระบวนการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการทางศาล รวมท้ังก่อให้เกดิผลดี 
หรือเป็นประโยชน์แก่คู ่ความ ตามที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลและยกตัวอย่างให้เห็น 
อย่างชัดเจน ดังนี้
 ๑. ความสะดวก	เนือ่งจากการประนีประนอมหรือไกล่เกลีย่ข้อพพิาทเป็นวธิกีารระงบัข้อพพิาท 
ที่ไม่มีแบบพิธีหรือขั้นตอนมากนัก	 และค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากกว่าการพิจารณาคดีในศาล	 รวมทั้ง
สามารถด�าเนินการ	ณ	 สถานที่ใดก็ได้ตามความเหมาะสม	 ตลอดจนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีสิทธิระงับ 
ข้อพิพาทโดยการประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในขั้นตอนใดหรือเมื่อใดก็ได้
 ๒. ความรวดเร็ว	 เนื่องจากการไกล่เกลี่ยใช้เวลาในการด�าเนินการไม่มากก็สามารถทราบได้ว่า 
คูพ่พิาทจะตกลงกันได้หรอืไม่	อย่างไร	หากตกลงกันได้คดีก็จะเสรจ็สิน้ลงอย่างรวดเรว็กว่าการด�าเนนิการ 
ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางศาลโดยปกติ
 ๓. การประหยดัค่าใช้จ่าย	เน่ืองจากการไกล่เกลีย่ใช้ระยะเวลาไม่มาก	จึงช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการต่าง	ๆ	เช่น	ค่าเดินทางมาศาลในแต่ละนัด	ค่าป่วยการทนายความ	และค่าด�าเนินการ
ในชั้นอุทธรณ์	ฎีกา	รวมตลอดถึงชั้นบังคับคดี
 ๔. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคู่พิพาท	 เมื่อคู่พิพาทสามารถตกลงระงับข้อพิพาทกันได้	 
ย่อมท�าให้ลดข้อขัดแย้งหรือข้อโต้เถียงระหว่างกัน	 และสามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้ต่อไป	 
เช่น	สามภีรรยาอาจปรบัความเข้าใจกลบัคนืดกัีนและสามารถอยูร่่วมกันต่อไป	หรอืหากไม่อาจกลบัคืนดี 
หรืออยู่ร่วมกันได้	ก็สามารถแยกทางกันโดยสันติ
 ๕. การสร้างความพงึพอใจแก่คูค่วาม	เนือ่งจากข้อยตุขิองคดมีาจากความสมคัรใจหรอืการเจรจา 
ร่วมกันของทุกฝ่าย	 และคู่พิพาทยินยอมลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่กันโดยไม่มีการช้ีขาด	 จึงท�าให้ไม่เกิด
ความรู้สึกว่ามีฝ่ายใดแพ้ชนะ	 สูญเสียผลประโยชน์	 หรือเสียศักดิ์ศรีแต่อย่างใด	 เช่น	 สามารถตกลง 
ในการเล้ียงดบูตุร	การใช้อ�านาจการปกครองบตุร	การได้พบบตุร	การจ่ายค่าอปุการะเลีย้งดทูีเ่หมาะสม	 
การแบ่งสินสมรสที่เป็นธรรม	 หรือการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายจ�าเป็นในการเลี้ยงชีพที่เป็น 
ที่พึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	 การประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัวยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุตร	 
โดยบุตรจะได้อยู่กับบิดามารดาซึ่งจะช่วยให้มีความอบอุ่น	 ไม่ถูกทอดทิ้ง	 หรือได้อยู่ในความปกครอง 
ของบดิาหรอืมารดาซึง่จะท�าให้ได้รับการดแูล	ห่วงใย	และเตบิโตเป็นพลเมอืงทีด่	ีรวมทัง้ได้รบัการศกึษา 
และอุปการะเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม.	
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