
                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.4  No.1  January – June  2010           . 32 

 

การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยของประชาชน 
ผ่านกระบวนการไกล่เกล่ียทางกฎหมาย 

A  Development of Democracy among Thai Citizen through  Mediation Process. 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย
ของประชาชนผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ทางกฎหมาย  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของความเป็น
ประชาธิปไตยของประชาชน ที่เป็นอยู่ใน
ปั จ จุบั นในสั งคมไทย  และก า รพัฒนา
กระบวนการประชาธิปไตยผ่านกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย เพื่อท าความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการใช้
ประชาธิปไตย  อันจะน าไปสู่การลดปัญหา
สังคมในระยะยาว  ที่เป็นการพัฒนาคนใน
ท้องถิ่น ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม 
ที่ ยึ ดถื อ ในหลักการของหลัก เศรษฐกิ จ
พอเพียง  ผู้วิจัยท าการศึกษาโดยใช้วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
ระดับลึก การเข้าสนามการวิจัยท าโดยการ
เป็นส่วนหนึ่งของผู้อยู่ในกระบวนการไกล่
เกลี่ย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือน
มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2553 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพความเป็น
ประชาธิปไตยของประชาชนในวิถีชีวิตที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน สังคมไทยมีการพัฒนา
ความเป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องในทุก
ระดับ  แต่ เป็นไปอย่างช้ าๆ  ความเป็น
ประชาธิปไตยเป็นไปตามการรับรู้ผ่านผู้น าใน
ระดับต่างๆ ความเป็นประชาธิปไตยเป็นเพียง
ความรู้สึก ยังไม่ใช่สิ่งที่มีการปฏิบัติในการ
ด ารงชีวิตร่วมกันของคนในสังคม  ดังนั้น
เมื่ อใดที่มีความขัดแย้งทางความคิด จะ
น าไปสู่ความคิดในการเอา   ชนะต่อกัน 
มากกว่าการใช้เหตุผล อย่างประชาธิปไตย  
เมื่อใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
พบว่า  ด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ย ที่ใช้
หลักการบริหารความขัดแย้ง ที่มีแต่ผู้ชนะ  
และการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตย และ
หาทางออกอย่างประนีประนอม ไม่ได้มุ่งเน้น
การตัดสินที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหรือแพ้ ท า
ให้ประชาชนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย

รายงานการวิจยั 

1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนครราชสีมา 
2  รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ทางกฎหมาย   มี ก า รพัฒนาความ เป็ น
ประชาธิปไตยของตนเพิ่มขึ้น ทั้งในข้อพิพาท  
ระดับประเทศ ระดับแขวง ระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ ดังนั้น หากมีการใช้กระบวนการ
ดั ง ก ล่ า ว  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ กั บ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับชุมชน ให้ใช้
กระบวนการไกล่ เกลี่ยทางกฎหมาย เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนา จะเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย ของ
ประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ย่ังยืนต่อไป 
 
ค าส าคัญ :  ความเป็นประชาธิปไตยของ
ประชาชน    การไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย 
 
ความเป็นมา 

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกลุ่ม
ขอ งมนุ ษ ย์  มี ก า ร รวมตั วกั น ใน ระดั บ
ครอบครัวจนขยายขึ้นเป็นสังคมขนาดใหญ่ 
ด้วยบริบทของการอยู่ร่วมกันดังกล่าวย่อม
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลแต่ละบุคคลเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัย ดังนั้น 
เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์เป็นไป
อย่างสงบสุข คนทุกคนต้องเคารพสิทธิและ
เส รีภาพของแต่ละคน  ภายใต้หลักการ
ประชาธิปไตย 

การใช้สิทธิและเสรีภาพในสังคมการ
ท างาน มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งได้มาก 
แม้ว่าความขัดแย้งไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเสมอไป 
แต่หากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง Filley ได้
เสนอกระบวนการของความขัดแย้งว่ามี 
ขั้นตอนที่ส าคัญคือ ขั้นตอนสภาพก่อนเกิด

ความขัดแย้ง เป็นลักษณะของสภาพการณ์ที่
อาจปราศจากความขัดแย้ง แต่จะน าไปสู่การ
ขัดแย้ง ขั้นตอนความขัดแย้งที่รับรู้ได้ เป็น
การรับรู้จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นของฝ่ายต่าง 
ๆ ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น  ขั้นตอนความ
ขัดแย้งที่รู้สึกได้ โดยอาจมีความรู้สึกว่า ถูก
คุกคาม ถูกเกลียดชัง กลัว หรือไม่ไว้วางใจ  
ขั้นตอน พฤติกรรมที่ปรากฏชัด ที่อาจแสดง
ความก้าวร้าว การแข่งขัน การโต้เถียงหรือ
การแก้ปัญหา  ขั้นตอน การแก้ปัญหาหรือ
ระงับความขัดแย้ง  โดยวิธีการที่ใช้แก้ไข
ความขัดแย้งมี  4 วิธี ได้แก่ วิธีชนะ-แพ้  วิธี
แพ้ทั้งคู่ วิธีการที่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะ และ 
วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หรือแบบชนะทั้ง
คู่  
 การแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการให้

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะหันหน้าเข้า  

หารือกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นวิธีที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด จากวิธีการแก้ปัญหา

ความขัดแย้งทั้งหมด เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดใน

การช่วยกันบริหารความขัดแย้งใน  การ

ร่วมมือกันเป็นการท าความตกลงกันใน

ลักษณะของการบรรลุถึงข้อยุติโดยวิธีการซึ่ง

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

และยินยอมพร้อมใจ รวมทั้งยอมที่จะปฏิบัติ

ตามผลของข้อยุตินั้น อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้

จ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลามากในการจัดการ

แก้ไขปัญหา แต่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับ

บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งทุกฝ่ายที่มี

สัมพันธภาพในการท างานอยู่ร่วมกันในระยะ

ยาว ข้ อดี เป็นการ ยุติ ข้อขั ดแ ย้งที่ บรรลุ
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ข้อตกลงด้วยดีมีผลยาวนาน แม้ว่าจะเป็นการ

ยากที่จะท าให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจ และ

พร้อมใจร่วมมือกันก็ตาม  

วิธีการดังกล่าวเป็นหลักการส าคัญของ
กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  การ
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางอาญา เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่ ลดความ
ขัดแย้งในชุมชน ลดงบประมาณภาครัฐ และ
ลดภาระในการพิจารณาของศาล นอกจากนั้น
ยังเป็นการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อ านวยความยุติธรรมเสริมสร้างให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่ต้องมีการต่อสู้ในเชิง
คดี ไม่ต้องมีการแพ้ การชนะ แต่จะตกลงกัน
โดยสันติวิธี  

จากหลักการในการร่วมมือกันในการ
แก้ปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สร้าง
ความเป็นประชาธิปไตย ทางสังคม ด้วยการ
เร่ิมจากการช่วยกันหล่อหลอม สร้างค่านิยม 
วิถีชีวิตที่ เป็นประชาธิปไตยและค านึงถึ ง
ประโยชน์ของส่วนรวมทั้งในครอบครัว 
โรงเรียน ที่ท างาน ชุมชน เพื่อช่วยให้เยาวชน
และประชาชนมีทัศนคติค่านิยมแบบเช่ือมั่น
ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ท าให้
เข้าใจว่าการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนเป็นเร่ือง
ที่ให้ประโยชน์กับทุกคนในระยะยาวมากกว่า
การมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้น เป็น
การสร้าง ความเป็นประชาธิปไตยอย่างย่ังยืน 

จากแนวคิดและสภาพปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการศึกษาว่า ด้วยการใช้
หลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทางกฎหมาย  ที่
ใช้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่
ดี  นอกจากจะเป็นวิธีการหนึ่ งในการใช้

หลักการบริหารความขัดแย้ง เพื่อใช้แก้ปัญหา
ความขัดแย้งแล้ว และอีกสิ่งหนึ่งที่อาจเกิดขึ้น
ได้คือความเป็นประชาธิปไตยของคนใน
สังคมได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาบริบทความเป็นประชาธิปไตย
ของประชาชน  ที่ เป็นอ ยู่ ในปั จ จุบันใน
สังคมไทย และการพัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยทาง
กฎหมาย เพื่อท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอันเกิดจากการใช้ประชาธิปไตย  อัน
จะน าไปสู่การลดปัญหาสังคมในระยะยาว  ที่
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม  
 
การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการ
ยุติธรรมว่า การด า เนินคดีอาญาสมัยใหม่ 
ยอมรับว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ร่วมในคดีที่มี
สิท ธิพื้ นฐ าน  บนพื้ นฐ านใน เ ร่ื อ งสิท ธิ
มนุษยชน  วิธีพิจารณาความจึงเปลี่ยนมาเป็น
การด าเนินการที่ค านึงถึงทั้งผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และสิทธิเสรีภาพของบุคคลควบคู่
กันไป  วิธีพิจารณาความสมัยใหม่ที่ดีจึงแสดง
ถึงคุณลักษณะสามประการคือ มีลักษณะของ
ความเป็นเสรีนิยม  มีลักษณะของความเป็น
ประชาธิปไตย  และมีลักษณะเพื่อสังคม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีดังนี้ 
สมเกียรติ  แพทย์คุณ (2548) ได้ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการประนอมข้อพิพาทของ
พนักงานอัยการ พบว่า ปัจจัยที่ท าให้การ
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ประนอมข้อพิพาทส า เ ร็จคือ  การแสดง
ทัศนคติของอัยการ ความสามารถของอัยการ 
ข้อมูลสารสนเทศ ความร้อนแรงทางอารมณ์
ของคู่กรณี และประสบการณ์ของอัยการ 
ส่วนปัจจัยที่ท าให้การประนอมไม่ส าเร็จ คือ 
ค่านิยมของคู่กรณี ความซับซ้อนของคดี และ
การโน้มน้าวจากสื่อมวลชน 

อุไรวรรณ ศิริโยธาและคณะ (2549)  
ได้ศึกษา การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท โดยผ่าน
มิติทางวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวล าพู 
พบว่า มิติทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการไกล่เกลี่ย
กรณีพิพาทสร้างความพึงพอใจและรักษา
สัมพันธภาพให้แก่คู่กรณี ตอบสนองต่อคน
ในชุมชน ให้ด าเนินชีวิตไปอย่างดีมีเหตุผล 
ท าให้เกิดความสงบสุขและมีความย่ังยืน 
  
ระเบียบวิธีวิจัย  

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้
ข้อมูลหลัก 

ประชากร  การ วิ จัยนี้ ศึกษากับ
ประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทาง
กฎหมาย  ในพื้ นที่ ของสภาทนายความ 
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมกราคม -
เมษายน  พ.ศ. 2553  และบุคลากรของสภา
ทนายความ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่ ม ตั วอ ย่ า ง  คื อ ผู้ ใ ห้ข้ อมู ลหลั ก 
ประกอบด้วยอุปนายกฯสภาทนายความ และ
เจ้าหน้าที่ของสภาทนายความ 2 คน และ
คู่กรณีในการไกล่เกลี่ย รวมทั้งส้ิน 17 คน การ
สุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
คืออุปนายกฯสภาทนายความ ผู้น าฝ่ายโจทย์ 

และผู้น าฝ่ายจ าเลย  และสุ่มตัวอย่างอื่นๆโดย
ใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือความเป็น
ประชาธิปไตยของประชาชนผ่านกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ในก า ร เก็ บข้ อมู ล
ประกอบด้วย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง  แบบบันทึก  ผู้ วิ จัยและ
อุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล      

ผู้วิจัย เข้าสู่สนามด้วยการเป็นส่วนหนึ่ง
ของผู้ที่อ ยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ยทาง
กฎหมาย ในบริเวณพื้นที่เป็นที่ตั้งของสภา
ทนายความ กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือน
มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2553 เก็บข้อมูลจาก
การสังเกต ในระยะแรกเป็นการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม  แต่ในระยะหลังที่ได้ รู้ จัก
คุ้นเคยกันมากขึ้น ได้ เก็บข้อมูลด้วยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม ส าหรับการหาผู้ให้
ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้วิธีการแบบสโนว์บอล 
เมื่อได้ ผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ผู้ วิ จั ยท าการ
สัมภาษณ์ระดับลึก  ประเด็นที่ ใช้ในการ
สัมภาษณ์คื อ  1 )  บ ริบทของความ เป็ น
ประชาธิปไตยของประชาชน ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันในสังคมไทย  2) กระบวนการไกล่
เกลี่ยทางกฎหมาย ในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง และ 3) การใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย
ท า ง ก ฎ ห ม า ย ไ ป พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตยของประชาชน 4) แนวทางใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการใช้
ประชาธิปไตย ข้อมูลที่ได้มีการบันทึก และ
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น าข้อมูลที่บันทึกไว้มาท าการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า จากนั้นน าข้อมูลที่ผ่าน
การตรวจแล้วมาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษา สรุปได้ เป็น สี่ ส่วนที่
ส า คั ญ  คื อ  1 )  บ ริ บ ท ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตยของประชาชน ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันในสังคมไทย  2) กระบวนการไกล่
เกลี่ยทางกฎหมาย 3) การใช้กระบวนการไกล่
เกลี่ ยทางกฎหมายไปพัฒนาความ เป็น
ประชา ธิปไตยของประชาชน  และ  4 ) 
แนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. บริบทของความเป็นประชาธิปไตย
ของประชาชน  ที่ เป็นอ ยู่ ในปั จ จุบันใน
สังคมไทย  สภาพความเป็นประชาธิปไตย
ของประชาชนในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
สั ง ค ม ไ ท ย มี ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ แต่
เป็นไปอย่างช้าๆ  ความเป็นประชาธิปไตย
เป็นไปตามการรับรู้      ผ่านผู้น าในระดับ
ต่างๆ ความเป็นประชาธิปไตยเป็นเพียง
ความรู้สึก ยังไม่ใช่สิ่งที่มีการปฏิบัติในการ
ด ารงชีวิตร่วมกันของคนในสังคม  ดังนั้น
เมื่ อใดที่มีความขัดแย้งทางความคิด จะ
น า ไปสู่ ความคิ ดในการ เอ าชนะต่อกัน 
มากกว่าการใช้เหตุผล อย่างประชาธิปไตย 
ความเห็นที่ส าคัญเช่น  “ก็เห็นๆกันอยู่ อะไร
ยอมกันได้ก็ยอมยอมกันไป” หรือ “แล้วแต่
ผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่เห็นว่ายอมกันได้ก็ไม่ว่ากัน”  
“ก็ไม่อยากเถียงกันหรอก คนเราก็มีความ

อดทน  อดทนได้ก็อดทน อดทนไม่ได้ก็ต้อง
ว่ากันหน่อย” หรือ “ไม่ใช่จะมารังแกกันอยู่
ข้างเดียว ถ้ารังแกกัน ก็ต้องสู้กันนะ” หรือ 
“เราบอกว่าเรามีเสรีภาพทางความคิด และ 
สิทธิที่เท่าเทียมกัน  แต่ในความเป็นจริง เรา 
คิด พูด และแสดงออก ได้เพียงเล็กน้อย  ก็ถูก
ต าหนิ ถูกห้ามปราม เร่ืองความเท่าเทียมกันยัง
มองไม่เห็น   ท าอะไรก็มุ่งหวังเพื่อประโยชน์
ส่วนตนกันทั้งนั้น ไม่เห็นโปร่งใสสักเร่ือง” 

2. กระบวนการไกล่เกลี่ยทาง กฎหมาย
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง   ด้วยหลักการ
ของระบบการไกล่เกลี่ย ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปเกิดข้อพิพาทซึ่งไม่สามารถที่จะเจรจา
หาข้อยุติด้วยกันเองได้  ตกลงให้บุคคลที่ 3 
เป็นผู้ท าการหาข้อยุติเพื่อระงับข้อพิพาท โดย
ผู้ไกล่เกลี่ยจะท าหน้าที่ชักจูงให้คู่กรณีตกลง
ยอมรับข้อเสนอแนะโดยสมัครใจจนถึงขั้นท า
ข้ อ ตกลงระงั บข้ อพิพ าทโดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย  หลักการขั้นพื้นฐานของการไกล่
เกลี่ย  ประกอบด้วย หลักการว่าด้วยความ
สมเหตุสมผลและชอบด้วยกฎหมาย หลักการ
สมัครใจบนพื้นฐานที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
และหลักการให้ความเคารพในสิทธิร้องขอ
ของบุคคลอื่น  แนวทางไกล่เกลี่ย ประกอบ 
ด้วย การสอนให้เกิดการเรียนรู้   การสร้าง
สายสัมพันธ์ด้วยเย่ือใย   การรู้ส านึกใน
มารยาท  และการเข้าใจในข้อกฎหมาย 
ความเห็นที่ส าคัญ เช่น  “การพูดคุยกันนี้  
พูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ปัญหา สิ่งที่พูดคุยกัน
นี้จะไม่เอาไปอ้างในการฟ้องคดี ยกเว้นแต่
เมื่อได้ข้อยุติแล้ว ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง” หรือ  “ไม่ได้หาว่าใครเป็นผู้ท า
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ผิด หรือใครท าถูก แต่จะช่วยกันหาทางออก 
ว่าจะตกลงกันได้อย่างไรบ้าง ที่เป็นธรรมกับ
ทุกคนทุกฝ่าย” หรือ  “ต้องคุยกัน  ระหว่างที่
ฝ่ายหนึ่งเสนออยู่นั้น อีกฝ่ายต้องฟัง มีอะไร
ไม่เห็นด้วย เก็บเอาไว้ก่อน เมื่อถึงคราวเราพูด
เราค่อยพูด จึงจะเข้าใจกัน”   

3. การใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยทาง
กฎหมายไปพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย
ของประชาชน การใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย
ใน ก ารแก้ ปั ญห าค ว าม ขั ด แ ย้ งที่ เ ข้ า สู่
กระบวนการทางกฎหมาย มีข้อค้นพบดังนี้  

3.1 ความอิสระในการตัดสินใจ  คู่กรณี
ไ ด้ มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ด้ ว ย ข้ อ มู ล ที่ มี ก า ร
แลกเปลี่ยนกัน อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไม่มี
การบีบบังคับ เป็นการยินยอมพร้อมใจทั้ง
สองฝ่าย เกิดการพัฒนาในเร่ืองการตัดสินใจ
อย่างอิสระ 

3.2  การใ ช้สิทธิในการตรวจสอบ
ถ่วงดุล    คู่กรณีสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเ ร่ือ งราว  และ เงื่ อนไขทาง
กฎหมาย โดยมีคนกลางที่ไม่มีผลได้ผลเสีย 
แต่ละฝ่ายจึงได้พัฒนาการใช้สิทธิในการ
ตรวจสอบได้อย่างเสรี  

3.3 ความยุติธรรมโปร่งใสมีเหตุมีผล
อธิบายได้  ในการตกลงหาข้อยุติ ร่วมกัน 
คู่กรณีได้เกิดการพัฒนาว่า ต้องเป็นไปบน
ความโปร่งใส ที่อธิบายได้ว่า เร่ืองใด ใคร
เสียหาย เสียหายอย่างไร มากน้อยเพียงใด 
ความเสียหายที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะโดยเหตุผลใด
ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม  เมื่อมีความ
เสียหายเกิดขึ้น หากกระทบต่อส่วนรวมในวง
กว้างก็ต้องแสดงความรับผิดชอบให้เป็น

ธรรมกับทุกส่วนที่เสียหาย  แต่ก็ต้องไม่เอารัด
เอาเปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินไป   

3.4 การใช้กฎเกณฑ์เพื่อประโยชน์กับ
คนส่วนใหญ่อย่างเสมอภาค ในกระบวนการ 
การไกล่เกลี่ย คู่กรณีได้พัฒนาว่า การเรียกร้อง
ใดๆ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มีการก าหนด
ไว้ จะเรียกร้องเกินกว่าที่ก าหนดไว้ หรือ
เ รี ยก ร้อ งใน เ ร่ื อ งที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ไ ด้ 
นอกจากนั้นได้เรียนรู้ว่าการใช้สิทธิใดๆ ก็
ต้องเป็นไปบนกฎเกณฑ์พื้นฐานของการอยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข ของคนส่วนใหญ่ ต้อง
ไม่ให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน 

3.5 ความอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น  คู่กรณีได้เกิดการพัฒนา ในการแสดง
ความคิดเห็น ทั้งการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นปัญหาในทางคดี 
ท าให้เปิดใจคุยกันในทุกเร่ืองที่ยังไม่เข้าใจกัน 
นอกจากนี้ยังได้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอีกด้วย 

3.6 การพัฒนาทางความคิดเศรษฐกิจ
และสังคม การแสดงความคิดเห็นของคู่กรณี 
ท าให้คู่กรณีเกิดการพัฒนาทางความคิด เข้าใจ
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งในมุมมองของ
เศรษฐกิจเช่น ค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลา ค่าเสีย
โอกาส และในมุมมองทางสังคม ที่ต้องอยู่
ร่วมกัน  ในพื้ นที่ เ ดี ยวกัน  มี ก ารพัฒนา
ความคิดต่อยอดไปถึงความเสียหาย และผลดี
ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในระยะยาวด้วย 

4.  แนวทางในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอันเกิดจากการใช้ประชาธิปไตย ด้วย
กระบวนการไกล่เกลี่ย ที่ใช้หลักการบริหาร
ความขัดแย้ง ที่มีแต่ ผู้ชนะ  และการเปิด
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โอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นประชาธิปไตย และหาทางออกอย่าง
ประนีประนอม ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการตัดสินให้มี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหรือแพ้ ท าให้ประชาชนที่
ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย มี
การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย เพิ่มขึ้น  

ความเป็นประชาธิปไตยของประชาชน
ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น จากการศึกษา
พบว่า ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งใน ระดับประเทศ 
ระดับแขวง ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ หากมี
การใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยที่ถูกต้อง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ระดับชุมชน ให้ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยทาง
กฎหมาย เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา  จะเป็น
แนวทา งหนึ่ ง ในก า รพัฒนาความ เป็ น
ประชาธิปไตย ของประชาชน  ซึ่งเป็นการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้ศึกษากับประชาชนที่เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย ในพื้นที่

ของสภาทนายความ กรุงเทพมหานคร ในช่วง
เดือนมกราคม-เมษายน  พ.ศ. 2553  และ
บุคลากรของสภาทนายความ ประจ าสภา 
กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ใช้ คือ ควรมีการศึกษาบริบททางความคิด  
แตกต่ างกันในเ ร่ือง   ความร้อนแรงทาง
อารมณ์ของคู่กรณี ค่านิยมของคู่กรณี ความ
ซับซ้อนของคดี  และการโน้มน้ า วจาก
สื่อมวลชน  ทัศนคติของ ผู้ไกล่ เกลี่ ย  
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ผู้ ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย  แ ล ะ 
ประสบการณ์ของผู้ไกล่เกลี่ย  เพิ่มเติม 
ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยต่อไป ผู้วิจัย
พบว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย 
เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น ที่ ต้ อ ง ใ ช้
ประสบการณ์ในการท างานของผู้ไกล่เกลี่ย
มากกว่าการใช้ความรู้เพียงอย่างเดียว  หากมี
การน าผู้ไกล่เกลี่ยที่มีความสามารถสูงๆ มา
จัดท าคู่ มือการไกล่ เกลี่ ยพ ร้อมตั วอ ย่า ง
ประกอบ และศึกษาผลการใช้คู่มือดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการมากขึ้น 
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