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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบันในสังคมเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้ นมากมายอันเน่ืองมาจากปัจจัย 

ต่างๆ ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินกระบวนพิจารณาทางศาลให้คดีเสร็จไปอย่าง

รวดเรว็ได้ ลักษณะคดีมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน และเพ่ิมปริมาณข้ึนอย่างเหน็ได้ชัด ข้อพิพาทที่

มีลักษณะเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศเกิดข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก การไกล่เกล่ียข้อพิพาทจึงเป็น

กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพดีที่วิธีหน่ึงที่สามารถน าคู่กรณีไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นที่

ยอมรับร่วมกนัได้ และรักษาสมัพันธภาพของคู่พิพาท 

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นศาลช านัญที่มีบทบาท

ส าคัญในการรองรับข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ เ พ่ิมพูนข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

กระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดีย่อมเกิดความล่าช้า ขาดความสะดวกคล่องตัวในการที่

คู่ความหรือพยานจะเดินทางมาศาล จึงน าระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ใน

ข้อก าหนดศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 4 ก าหนดเกี่ยวกับ

การด าเนินกระบวนพิจารณาตามที่ คู่ความตกลงกัน คู่ความจึงสามารถเลือกก าหนดแนวทาง

กระบวนการที่จะน ามาใช้ในการระงับข้อพิพาทของตนได้ รวมทั้งระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทฉบับ พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่า

ด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 ในส่วนคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ประนีประนอมที่ด ารงต าแหน่งผู้

พิพากษาสมทบด้วยอกีหน่ึงต าแหน่ง การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบดังกล่าวยังเกิดปัญหาและ

ข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง โดยเฉพาะกระบวนการไกล่เกล่ียคดีที่เป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ 
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 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 โดยระบุเกี่ยวกับการน าระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ในการระงับ 

ข้อพิพาทให้ชัดเจน และก าหนดประเภทคดีที่ต้องผ่านกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาก่อน 

แก้ไขระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทในการก าหนดรูปแบบและวิธีการไกล่เกล่ียให้มีความหลากหลายและทันสมัย เพ่ือ

ลดทอนอุปสรรคที่เป็นข้อจ ากัด ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยองค์

คณะผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะพิจารณาคดี และการแต่งต้ังข้าราชการศาลยุติธรรมให้ปฏบัิติหน้าที่

ผู้ประนีประนอม ก าหนดหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติเฉพาะ รวมทั้งก าหนด

ลักษณะคดีที่ที่สามารถท าหน้าที่ไกล่เกล่ียได้ เพ่ือยกระดับและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการศาล

ยุติธรรม และยังเป็นการช่วยคัดกรองคดีที่จะท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้สามารถท าได้เร็วขึ้ น  

อีกทั้งช่วยประหยัดงบประมาณในเร่ืองค่าตอบแทน ส่วนกรณีข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

ว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 เร่ืองการก าหนดคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของ 

ผู้ประนีประนอม ข้อ 51(12) และข้อ 69 ที่ห้ามด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบด้วยอีกหน่ึง

ต าแหน่งโดยให้มีผลใช้บังคับในอีกเจด็ปี นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาจส่งผลกระทบต่อผู้

จะมาด ารงต าแหน่งผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง เน่ืองจากประเภทคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นคดี 

ที่มีลักษณะพิเศษ ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลางจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศในระดับที่ดีพอสมควร มากกว่าทักษะด้านการเจรจาไกล่เกล่ีย จึงควรยกระดับ

มาตรฐานผู้ประนีประนอมให้มีลักษณะเป็นวิชาชีพดังเช่นในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพียงจิตอาสา 

เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ีมีทางเลือกที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่เช่ียวชาญเฉพาะ รวมถึง

การก าหนดค่าตอบแทนผู้ประนีประนอมประจ าศาลอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ  

ในการปฏิบัติหน้าที่ และประการสุดท้ายควรแก้ไขระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

  

1. บทน า 
  ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศที่เพ่ิมจ านวนข้ึนก่อให้เกิดปริมาณคดี

ที่ล้นศาล ด้วยปัจจัยหลายประการท าให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างล่าช้า แม้การใช้สิทธิทางศาล

เป็นการระงับข้อพิพาทที่มีมาตรฐานน่าเช่ือถือที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง แต่การระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธี

พิจารณาทางศาลมีข้อด้อยหลายประการ คู่พิพาทต้องการให้ข้อพิพาทในคดีที่เกิดข้ึนน้ันยุติลง

โดยเรว็ เพ่ือกลับมาด าเนินธุรกิจระหว่างกันต่อไปได้ การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกล่ียเป็น

กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพดีที่วิธีหน่ึงที่สามารถน าคู่กรณีไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นที่

ยอมรับร่วมกนัได้ และรักษาสมัพันธภาพของคู่พิพาทไว้ได้ 
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 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลช านัญพิเศษมีเขต

อ านาจในการพิจารณาคดีที่ทลัีกษณะเป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศน าระบบไกล่เกล่ียมาใช้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีรูปแบบและแนวทางการไกล่เกล่ียข้อพิพาทแตกต่างจากคดีของศาลอื่นอยู่

บ้าง เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพและลักษณะคดีซ่ึงมีลักษณะเฉพาะมีความยุ่งยากและซับซ้อนโดยมี

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ ระงับข้อพิพาทด้วยความรวดเรว็ สะดวก เป็นธรรม และเป็นการวินิจฉัย

ไปโดยถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

แต่อย่างไรกต็าม บทบัญญัติของกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ท าให้เกิดปัญหาและข้อขัดข้องเกี่ยวกับ

ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึง

จ าเป็นต้องมีแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปในยุคปัจจุบัน 

 
2. ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัระบบไกล่เกลีย่ขอ้พิพาทพาณิชยร์ะหว่างประเทศใน

ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

  สงัคมประกอบด้วยบุคคลที่มีที่มาหลากหลาย การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่มีความ

แตกต่างกันย่อมเกิดปัญหาการกระทบกระทั่ง เกิดความขัดแย้งขึ้ นได้ แต่ละสังคมจึงต้องสร้าง

กฎเกณฑ์ข้ึนมาเพ่ือควบคุมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ออกมาควบคุม

ความประพฤติของคนในสังคมและมีจุดมุ่งหมายแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นตรงที่กระบวนการ

บังคับที่เป็นกจิลักษณะ การใช้กระบวนการทางกฎหมายในการบังคับน้ันใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปและ

อาจมีผลกระทบที่เป็นปัญหาสงัคมตามมาได้เช่นกนั 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีความเป็นมาของระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาท ทั้งต่างประเทศ 

และในประเทศไทยพบว่า การไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่

เกิดข้ึนโดยมีบุคคลที่สามหรือคนกลางมาท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้คู่พิพาท 

เพ่ือให้คู่พิพาทตัดสนิใจหาทางออกร่วมกนั โดยคนกลางไม่มีอ านาจในการช้ีขาดข้อพิพาทที่เกดิข้ึน ซ่ึง

แตกต่างจากการช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือการพิจารณาคดีในศาล  

 ในประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลเกิดข้ึน เพราะปัญหา

คดีที่เข้ามาสู่ศาลมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน และผู้พิพากษามีจ านวนจ ากัดท าให้เกิดแนวคิดที่จะจัดการ

และบริหารคดี ดังน้ัน จึงมีการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาคดี โดยส านักงานศาลยุติธรรมเหน็ 

ถึงความส าคัญเกี่ยวกับวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในฐานะที่ เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้าง

ประสทิธภิาพการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้มีอรรถคดีและประชาชนทั่วไป จึงมีนโยบายให้ศาล

ยุติธรรมน าระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ควบคู่กบัการพิจารณาคดีของศาล โดยมีผู้ประนีประนอม

ซ่ึงเป็นคนกลางท าหน้าที่ช่วยเหลือคู่พิพาทในการเจรจาหาข้อยุติและประนีประนอมกัน แต่การน า

กระบวนการดังกล่าวมาใช้กยั็งมีอุปสรรคอยู่ เพราะแม้จะมีข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วย

ด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 ออกให้เป็นแนวทางในการด าเนินการไกล่เกล่ียในแต่ละศาลกต็าม 

แต่ทุกศาลกต้็องออกระเบียบเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไว้ใช้บังคับในศาล ซ่ึงทางปฏบัิติยังมี
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ความแตกต่างกันอยู่ ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางได้ออกข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และ

ระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หากใช้กระบวนการระงับข้อ

พิพาททางศาลจ าเป็นต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลากหลายมาปรับใช้แก่คดี การระงับข้อพิพาท

ด้วยการไกล่เกล่ียจึงมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิง โดยเฉพาะในกระบวนการไกล่เกล่ียเพ่ือระงับข้อ

พิพาทระหว่างประเทศ แต่อย่างไรกต็าม กฎหมายวิธีพิจารณาคดี ข้อก าหนดคดี และระเบียบ

ดังกล่าวยังมีความไม่สมบูรณ์และมีข้อบกพร่องอยู่บางประการ ซ่ึงส่งผลทางปฏิบัติในการน าคดี

เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่ได้อย่างเตม็ที่ ดังมีปัญหาต่อไปน้ี                                                            

 2.1 ปัญหารูปแบบและวิธีการไกล่เกลีย่ทีเ่กิดจากขอ้กฎหมาย 

     2.1.1 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 19 

 ในมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้อ านาจศาลในการสั่ง

คู่ความมาศาลด้วยตนเอง เพ่ือการไกล่เกล่ียข้อพิพาทน้ันได้ แต่ในทางปฏบัิติการสั่งให้คู่ความมาศาล

โดยพร้อมเพรียงกนัในคดีพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศน้ันเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในกรณี

ที่มีคู่ความจ านวนมาก และกรณีผู้มีอ านาจตัดสินใจในการยุติข้อพิพาทในเร่ืองน้ันๆ อยู่ต่างประเทศ

 กรณีทีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทุกฝ่ายเป็นนิติบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคลหรือ

คู่ความแต่ละฝ่ายมีจ านวนมาก การใช้อ านาจตัดสินใจอาจไม่สามารถกระท าได้เพียงคนเดียวต้อง

ขึ้ นอยู่กับคณะกรรมการ ตัวความจะแต่งตั้งทนายความในการด าเนินคดีและมอบอ านาจให้

ทนายความและหรือผู้รับมอบอ านาจมีอ านาจในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วย หากในคดีน้ันคู่พิพาท

แต่ละฝ่ายมีจ านวนมากซ่ึงประกอบไปด้วยนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยแล้ว ความยุ่งยากซับซ้อน

ในการพิจารณาเง่ือนไขหรือข้อเสนอของอกีฝ่าย และจะนัดให้คู่พิพาททุกคนมาไกล่เกล่ียข้อพิพาท

โดยพร้อมเพรียงย่อมท าได้ยากย่ิงขึ้น 

 ดังน้ัน การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีการค้าระหว่างประเทศที่ มี คู่พิพาทเป็น 

นิติบุคคลหรือเป็นกลุ่มคนหรือคู่พิพาทแต่ละฝ่ายมีหลายคนจะสัมฤทธิ์ผลหรือบรรลุข้อตกลงได้

ยากย่ิงข้ึนหากไม่มีเคร่ืองมือที่มีประสิทธภิาพเข้ามาช่วยในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  

 กรณีตัวความผู้มีอ านาจตัดสินใจอยู่ต่างประเทศ อาจเป็นการยากที่ศาลจะใช้อ านาจ 

สั่งให้ตัวความมาไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่ศาลด้วยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 19 การสั่งให้ตัวความในคดีประเภทน้ีมาศาลเพ่ือการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 19 อาจจะใช้ไม่ได้ผลเต็มที่ จึงจ าเป็นต้องลดข้ันตอน

บางอย่างและเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบางประการเพ่ือเสริมให้ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่าง

ประเทศมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของคู่พิพาทในการระงับข้อพิพาทได้

อย่างทนัทว่งท ี 
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  2.1.2 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 20 

        จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 บทบัญญัติมาตราน้ีมีความ 

มุ่งหมายที่จะเหน็คู่ความได้รอมชอมกัน คดีทุกประเภทสามารถน าเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ 

แม้แต่ศาลกม็ีอ านาจเรียกให้คู่พิพาทมาศาลเพ่ือท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วยตนเอง หากผู้

พิพากษาเจ้าของส านวนท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียคดีในห้องพิจารณาด้วยตนเอง แต่ไกล่เกล่ียคดี 

ไม่ส าเร็จกลับเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลต่อไปโดยผู้พิพากษาเจ้าของส านวนยังท าหน้าที่

พิจารณาคดีต่อ อาจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจจากคู่พิพาทว่าจะมีผลถึงการพิจารณาพิพากษาคดี

โดยผู้พิพากษาเจ้าของส านวนที่ท  าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยึดหลักคดีที่ เข้าสู่การ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทข้ึนอยู่กับความสมัครใจของคู่พิพาทเป็นส าคัญ โดยออกระเบียบศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 ข้อ 13 วรรค

หน่ึง ก าหนดให้เป็นความสมัครใจของคู่พิพาทในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท แต่การ

อาศัยแต่เพียงความสมัครใจของคู่พิพาทน้ันส่งผลให้มีเข้าคดีเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทน้อยเมื่อ

เทียบกับปริมาณคดีที่มีการฟ้องร้องมายังศาลที่เพ่ิมจ านวนข้ึนมาก แต่จากหลักของกฎหมาย

ดังกล่าว ยังไม่สามารถก าหนดประเภทของคดีหรือวางหลักเกณฑ์ในการน าคดีเข้าสู่การไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาทว่าคดีประเภทใดควรเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนมีการด าเนินกระบวนพิจารณา  

 ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 เป็น

บทบัญญัติที่ก  าหนดไว้เป็นแนวทางหน่ึงในการด าเนินคดี โดยให้อ านาจศาลในการไกล่เกล่ีย

คู่พิพาทก่อนที่จะก าหนดแนวทางในการด าเนินคดี การปล่อยให้คดีที่มีข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่าง

ประเทศทุกคดีไหลเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีโดยศาลโดยอิสระไม่มีการคัดกรอง หรือวาง

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคดีเพ่ือเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อน ท าให้คดีค้างอยู่ใน

ระบบนัดความส่งผลกระทบให้ทุกคดีตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ การรอให้ถึงวันนัดตาม

ระบบนัดพิจารณาคดี จึงควรมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกคดีเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อน

ด าเนินกระบวนพิจารณา การก าหนดหลักเกณฑ์หรือการคัดเลือกคดีที่ข้ึนสู่ศาลเพ่ือเข้าสู่การไกล่

เกล่ียข้อพิพาทอาจน าหลักผู้ประเมินข้อพิพาทเบ้ืองต้นดังเช่นสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ในการ

ก าหนดหรือคัดเลือกคดีให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีของ

ศาลโดยออกเป็นข้อก าหนดหรือระเบียบ โดยอาจกระท าในลักษณะเชิญชวนหรือกึ่งเชิงบังคับให้มี

การไกล่เกล่ียก่อนด าเนินการกระบวนพิจารณา  

 จากสถิติคดีไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเพ่ิมจ านวนมากขึ้ น การใช้ระบบพิจารณาคดีของศาล

อย่างเดียวไม่สามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงท ีเพราะคดีประเภทน้ีเวลาเป็นสิ่งส าคัญ ย่ิงใช้

เวลามากกจ็ะย่ิงเกดิความเสยีหายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท าให้การท าธุรกิจหยุดชะงักไปด้วย และส่งผล

โดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  การน ากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้จึงมีความจ าเป็น
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อย่างย่ิง เพราะสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ท าให้คู่พิพาทมีเวลากลับไปบริหารดูแลธุรกิจ หาก

เป็นคดีความกันอยู่อาจท าให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ นอกจากน้ีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทยังช่วยให้

กระบวนการในการด าเนินการในศาลสั้นลง คู่พิพาทสามารถรักษาสัมพันธภาพและด าเนินธุรกิจ

ร่วมกันต่อไปได้ในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ และการยังสามารถเยียวยาความเสียหายทางด้าน

จิตใจได้อีกด้วย หากสามารถตกลงกันได้บางส่วนหรือแม้ตกลงกันไม่ได้เลยกต็าม กยั็งสามารถ

ช่วยคล่ีคลายสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างคู่ความให้มีแนวโน้มที่ดีข้ึน ซ่ึงอาจเป็นพ้ืนฐานในการ

ยุติข้อพิพาทที่อาจเกิดข้ึนต่อไป คดีในกลุ่มการค้าระหว่างประเทศน้ีส่วนใหญ่มีแนวโน้มของการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทส าเรจ็ค่อนข้างมาก โดยส่วนหน่ึงกเ็น่ืองมาจากกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

มีความสะดวก และรวดเร็ว คดีประเภทน้ีหากปล่อยให้เน่ินช้ากจ็ะย่ิงก่อความเสียหายให้ระบบ

เศรษฐกิจ จึงควรก าหนดให้อยู่ในประเภทคดีที่ให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนด าเนินกระบวน

พิจารณา  

 ดังน้ัน การน าคดีเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยอาศัยแต่เพียงความสมัครใจของ

คู่ความหรือเมื่อคู่ความร้องขอเพียงอย่างเดียวในข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศอาจไม่เพียงพอ

ในการอ านวยความยุติธรรมแก่การพิจารณาคดีในภาพรวม เพราะข้อพิพาทประเภทน้ีส่วนใหญ่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม หากกระบวนพิจารณาคดี

เป็นไปโดยล่าช้า การไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นกลไกลที่ส าคัญที่จะช่วยเยียวยาสถานการณ์ให้ดีข้ึนได้ 

เพียงแต่ต้องน าระบบบริหารการไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่มีประสทิธภิาพมาใช้  

  2.1.3 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ทวิ 

      ในการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง น้ัน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

จะแต่งต้ังผู้ประนีประนอมเพ่ือท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ผู้ประนีประนอมจะต้องเดินทางมาศาล 

ทุกนัด หากมีวิธกีารให้ผู้ประนีประนอมสามารถด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ โดยที่ไม่จ าเป็นต้อง

เดินทางมาที่ศาล โดยท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ กจ็ะ

สามารถนัดหมายคดีไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้สะดวก และรวดเรว็มากย่ิงข้ึน  

 2.2 ปัญหารูปแบบและวิธีการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท 

  2.2.1  การน าระบบสื่อสารผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์มาใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

 การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เป็นการไกล่เกล่ียแบบเผชิญหน้ากัน ท าให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในแต่ละคดีไม่สามารถยุติลงได้ 

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคดีพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศหรือคดีการค้าระหว่างประเทศ 

เน่ืองจากคดีประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ค่อนข้างสูงและกระทบกับธุรกิจหลายส่วน 

หากปล่อยให้คดีเน่ินช้าไปทั้งผู้เสยีหาย ผู้ก่อให้เกดิความเสยีหาย รวมถึงบุคคลภายนอกที่อาจต้อง

เสียหายจากข้อพิพาทน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่มีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจ านวนมากเป็นไปได้ยากที่

จะหาวันนัดให้ลงตัวและตรงกับวันว่างของผู้ประนีประนอมด้วย การน าระบบสื่อสารผ่านทาง

654



7 

อิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทร่วมกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทแบบปกติในคดีที่เป็น

ข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศน้ัน จะเป็นประโยชน์ต่อคู่พิพาท และผู้ประนีประนอมที่ไม่ต้อง

เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางมาศาล และประหยัดเวลาในการเดินทาง หากสามารถน ามาใช้ใน

ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะสามารถ

ช่วยแก้ปัญหา และยังช่วยพัฒนากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลให้เป็นสากลและเป็นที่

ยอมรับของนานาประเทศด้วย  

  ตามข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2540  

ข้อ 33-36 ยอมให้มีการรับฟังข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ทั้งน้ีรวมถึงการรับฟัง

ข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือมาจากไมโครฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทอื่นๆ ด้วย และตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 32 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการสืบพยานผ่านระบบประชุมจอภาพ (Video 

Conference) โดยให้คู่พิพาทฝ่ายที่ อ้างพยานดังกล่าวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และการสืบพยาน

ดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล ซ่ึงอาจน ามาปรับใช้กับการไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ  

 นอกเหนือไปจากรูปแบบที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

น าระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพมาใช้ในการสบืพยานแล้ว การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นหรือที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเสียง หรือทั้ง

ภาพเคล่ือนไหวและเสียงที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณและสื่อสารกันได้โดยทันที หรือการสื่อสาร

ด้วยการส่งข้อความ วิธีการต่างๆ เหล่าน้ี หากน ามาปรับใช้กับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์

ระหว่างประเทศจะท าให้ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาไกล่เกล่ีย ลดการ

สญูเสยีเวลาจากการเดินทาง ลดอันตราย ซ่ึงการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมีความยืดหยุ่นกว่าการด าเนิน

กระบวนพิจารณาทางศาล  

 ดังน้ัน แนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ในการท าธุรกรรมจะมีมาก

ขึ้ น จากการค้าขายข้ามพรมแดน จนกระทั่งเรียกได้ว่าไร้มีพรมแดน ปัจจุบันมีแนวโน้มในการ

ปรับเปล่ียนวิธีการติดต่อสื่อสารให้มีช่องทางหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการประเทศ

ไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจพ่ึงพาการค้าขายระหว่างประเทศเป็นหลักจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ที่

จะต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมาย เทคนิควิธีการต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง

กบัธรรมเนียมปฏบัิติระหว่างประเทศ เมื่อกรณีมีข้อพิพาทเกดิขึ้นและมีการน าคดีเข้ามาสู่ศาล การ

น าระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ควบคู่กับกระบวนพิจารณาจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง เพราะ

ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินกระบวนพิจารณา ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ตลอดจนสามารถ

สร้างสมัพันธภาพอนัดีระหว่างคู่ความให้ท าธุรกิจกันต่อไปได้ การด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียข้อ
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พิพาทแบบเดิมๆ กจ็ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเพ่ืออ านวยความสะดวก และรองรับการระงับข้อพิพาท

ต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วด้วย การน าระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทระบบสื่อสารผ่านทาง

อิเลก็ทรอนิกส์มาปรับใช้กับคดีที่เป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศน้ี นับว่ามีความเหมาะสม

อย่างย่ิง โดยควรน าเอาวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทระบบสื่อสารผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ีใช้ควบคู่ไป

กับกระบวนการการไกล่เกล่ียข้อพิพาทปกติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งน้ี การเลือกใช้ข้ึนอยู่กับความ

เหมาะสมและตามความประสงค์ของคู่พิพาท ซ่ึงในระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553 กยั็งมิได้มีการก าหนดเกี่ยวกบัการไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยใช้ระบบการสื่อสารผ่านทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ รวมถึงการก าหนดค่าใช้จ่ายในการไกล่เกล่ียโดยใช้ระบบสื่อสารผ่าน

ทางอเิลก็ทรอนิกสด้์วย 

       2.2.2 ภาษาที่ใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

  เมื่อพิจารณาข้อก าหนดคดีทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ข้อ 4
 
 

จะเหน็ได้ว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีวิธีพิจารณาคดีที่ยืดหยุ่น

และเปิดกว้างให้คู่ความมีโอกาสร้องขอต่อศาลในการก าหนดกระบวนพิจารณาคดีให้เป็นไปตามที่

คู่ความตกลงกนัได้ หากศาลเหน็ว่าการด าเนินกระบวนพิจารณาจะเป็นไปโดยสะดวก รวดเรว็ และ

เที่ยงธรรม ทั้งน้ี ต้องไม่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดกับศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ประกอบกับในร่างกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท (UNCITRAL Model Law on 

International Conciliation) ข้อ 12 ได้บัญญัติเกี่ยวกับภาษาที่ ใช้ในการระงับข้อพิพาททาง

ออนไลน์ไว้ด้วยว่า กรณีที่ที่มีภาษาในกระบวนการมากกว่าหน่ึงภาษา สามารถใช้ภาษาใดภาษา

หน่ึงของภาษาเหล่าน้ันในการสื่อสารได้ รวมทั้งการแนบเอกสาร หรืออ้างพยานหลักฐานใน

กระบวนการสามารถย่ืนภาษาดั้งเดิมได้ หากคู่พิพาทไม่ได้โต้แย้งในเน้ือหาของเอกสารห รือ

พยานหลักฐานน้ัน ดังน้ัน คู่พิพาทจะเลือกใช้ภาษาใดกไ็ด้ในการไกล่เกล่ียออนไลน์ตามที่ตกลงกัน 

เช่นน้ี ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศซ่ึงต้องการความคล่องตัวและรวดเรว็ใน

การยุติข้อพิพาท ประกอบกบัการน าเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารโดยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทผ่าน

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ หากคู่พิพาทสามารถใช้ภาษาใด ๆ ตามที่คู่ความตกลงกันในการไกล่

เกล่ียข้อพิพาท รวมทั้งหากผู้ประนีประนอมมีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษา จะส่งผลให้

บรรยากาศในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมีความผ่อนคลายและอาจส่งผลให้บรรลุข้อตกลงได้เรว็ย่ิงขึ้ น 

ซ่ึงในระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาท พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ยังไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับเร่ืองภาษาที่

คู่ความใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไว้โดยเฉพาะ  
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  2.2.3 การท าค าแปลและการรับรองเอกสารของศาล 

  เม่ือคู่พิพาทสามารถตกลงเร่ืองภาษาที่ใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ หากคู่พิพาท

สามารถไกล่เกล่ียกันได้และบรรลุข้อตกลงจนน าไปสู่การท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน 

การท าเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาที่คู่ความเข้าใจ โดยคู่ความแต่ละฝ่ายไม่โต้แย้งในเน้ือหาและ

รับรองเอกสารน้ัน แต่กรณีที่คู่พิพาทเลือกภาษาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นภาษาท้องถิ่นในการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท และจัดท าค าแปลเอกสารเหล่าน้ันเป็นภาษาอังกฤษไว้ หากสามารถท าได้ดังน้ี 

ในส่วนของศาลเพ่ืออ านวยความยุติธรรมและเพ่ือให้คดีที่คู่พิพาทสามารถตกลงกันได้สัมฤทธิ์ผล 

เอกสารของศาลที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ค าพิพากษา

ตามยอม และรายงานกระบวนพิจารณา ควรมีฉบับค าแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยรับรองความ

ถูกต้องจากศาลด้วยหากคู่ความต้องการ ซ่ึงเอกสารสองฉบับน้ีโดยปกติแล้วไม่มีเน้ือหาที่แตกต่าง

ไปจากเดิม เพ่ือให้คู่ความทุกฝ่ายเข้าใจถึงเน้ือหาสาระในเอกสารของศาลโดยเรว็ และสามารถน า

เอกสารดังกล่าวไปใช้อ้างองิได้ ทั้งน้ี อาจก าหนดให้คู่ความเสยีค่าใช้จ่ายในการแปลและการรับรอง

เอกสารดังกล่าว ซ่ึงในระเบียบศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับ

เร่ืองการท าค าแปลและการรับรองเอกสารเอกสารของศาลไว้เช่นกนั  

 2.3 ปัญหาการก าหนดคุณสมบติัในการคดัเลือกผูป้ระนีประนอมประจ าศาลทรพัยสิ์น

ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

  2.3.1 การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยองค์คณะผู้พิพากษา 

  ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 หมวด 3 

การไกล่เกล่ียข้อพาทโดยองค์คณะผู้พิพากษา ข้อ 11 “องค์คณะผู้พิพากษาอาจไกล่เกล่ียด้วย

ตนเองหรือให้ผู้พิพากษาคนหน่ึงหรือหลายคนในองค์คณะด าเนินการไกล่เกล่ียกไ็ด้” น้ัน เมื่อ

พิจารณาข้อก าหนดดังกล่าวแล้วการพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาไม่น้อยกว่าสองคน ซ่ึงเป็นผู้พิพากษาอาชีพโดยเป็น  

ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนหน่ึงคน และผู้พิพากษาองค์คณะอีกหน่ึงคน และผู้พิพากษาสมทบอีกหน่ึง

คน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีได้ ส่วนการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลน้ันจะต้อง

บังคับตามเสยีงฝ่ายข้างมาก เหน็ว่า เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลแล้ว ผู้พิพากษาเจ้าของ

ส านวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะอาจประเมินลักษณะคดีแล้วเหน็ว่าคดีมีแนวโน้มที่จะสามารถไกล่

เกล่ียข้อพิพาทให้ยุติลงได้ อาจท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียคดีน้ันด้วยตนเองไม่ว่าคดีจะเพ่ิงเร่ิมต้นเข้า

สู่กระบวนการพิจารณาหรือได้พิจารณาไปบ้างแล้วและมีแนวทางที่คู่ความจะสามารถตกลงกันได้ 

การที่ผู้พิพากษาท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเอง ข้อดีคือบางคร้ังคู่ความจะรู้สึกมีความ

เช่ือม่ันในการท าหน้าที่ของผู้พิพากษาที่อาจช่วยช้ีแนะให้คู่ความเหน็ถึงประโยชน์และผลที่คู่พิพาท
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ทั้งสองฝ่ายจะได้รับหากคดีสามารถไกล่เกล่ียส าเรจ็ ส่วนข้อเสียคู่พิพาทอาจมองเป็นการแทรกแซง

และเป็นการโน้มน้าวให้คู่พิพาทต้องยอมรับในผลของการไกล่เกล่ียทั้งที่ฝ่ายตนอาจต้องเสียเปรียบ  

 กรณีที่ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนหรือองค์คณะไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่ส าเรจ็และกลับมา

ท าหน้าที่พิจารณาคดีน้ันต่อไป คู่ความอาจรู้สึกกังวลไม่สบายใจและไม่ม่ันใจในผลของคดีว่า  

หากด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปผลของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่ส าเรจ็ว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่

ส่งผลต่อการวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษาในท้ายที่สดุ  

 ดังน้ัน ผู้ เขียนเห็นว่า การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยองค์คณะผู้พิพากษามีความ

จ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียไว้ด้วย ในกรณีที่ ผู้พิพากษาไม่

สามารถไกล่เกล่ียคดีได้ส าเร็จในคดีที่เป็นเจ้าของส านวนเองหรือเป็นผู้พิพากษาองค์คณะในการ

ไกล่เกล่ียว่าไม่สามารถกลับมาท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีน้ันต่อไปได้อกี  

  2.3.2 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ที่ท  าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอม 

 เน่ืองจากคดีที่เป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางมีอ านาจในการพิจารณา เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ ในการคัดเลือก 

ผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 15 มี

หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกที่ มีมาตรฐานท าให้ได้ผู้ที่ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์มาท าหน้าที่ในศาล ผู้ประนีประนอมที่เป็นผู้พิพากษาสมทบจะสามารถช่วยในการไกล่

เกล่ียข้อพิพาทให้เป็นผลส าเรจ็มากข้ึน อีกทั้งท าให้คู่ความมีความเช่ือถือและไว้วางใจที่จะให้เป็น

คนกลางช่วยในการเจรจา เพราะถ้าหากว่าผู้ประนีประนอมไม่มีความช านาญ หรือไม่มีประสบการณ์

ทางด้านคดีพิเศษเลยการเจรจาจะท าให้เกิดความยากล าบาก การหาวิธีการ เทคนิคต่างๆ กไ็ม่

สามารถช่วยน าเสนอความคิดให้คู่พิพาทได้ คู่พิพาทเกิดความไม่ม่ันใจ และกังวลว่าผู้ท าหน้าที่ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาททราบข้อมูลรายละเอียดเข้าใจเร่ืองที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายพิพาทกันหรือไม่ การ

ใช้เพียงเทคนิคการเจรจาที่ได้มีการอบรมมายังไม่เพียงพอที่จะสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างคู่พิพาท

ได้อย่างแท้จริง บางคร้ังไม่สามารถทราบถึงต้นเหตุของปัญหาเพราะไม่เข้าใจในเน้ือหาของคดี การ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทก็ส าเร็จได้ยาก คู่พิพาทไม่พอใจในตัวผู้ไกล่เกล่ีย และเกิดความกังวล 

ในความสามารถ ท าให้เบ่ือหน่ายที่จะเจรจาสดุท้ายกต้็องส่งส านวนกลับคืนสู่กระบวนพิจารณาของ

ศาลท าให้เสยีเวลาเสยีค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้ประโยชน์ใดๆ  

 ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 หมวด 7 

ทะเบียนผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การขึ้ นทะเบียน ข้อ 51 ประกอบ หมวด 11 บทเฉพาะกาล 

ข้อ 69 ก าหนดให้ผู้ขอขึ้ นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

(1)-(12) ซ่ึงใน (12) ระบุว่าไม่เป็นผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
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ประเทศ พ.ศ. 2539 โดยมิให้น า ข้อ 51 (12) มาใช้บังคับภายในเจด็ปี นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาตาม ข้อ 69 โดยผู้เขียนเหน็ว่า เมื่อบทเฉพาะกาล ข้อ 69 ตามข้อก าหนดดังกล่าว

สิ้นสดุลงในปี พ.ศ. 2561 ย่อมส่งผลกระทบต่อการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลางอย่างแน่นอน เพราะผู้พิพากษาสมทบที่ ข้ึนทะเบียนเป็น 

ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถและมีความเข้าใจในหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงต้องผ่านการเรียนรู้

และประสบการณ์การท างานในหน้าที่ที่สั่งสมมานานนอกเหนือไปจากความรู้และเทคนิคการ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ทั้งยังมีจิตอาสาในการช่วยเหลือศาลในการท าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมด้วย

อีกหน่ึงต าแหน่ง แม้ว่าผู้ประนีประนอมที่เป็นผู้พิพากษาสมทบอาจไม่ได้รับค่าป่วยการหรือ

ค่าตอบแทนการท าหน้าที่ เน่ืองจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมไว้กับ

ส านักระงับข้อพิพาท เพียงแต่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง  

  อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่าแม้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ 

ในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจ าเป็นต้องมีผู้ประนีประนอมที่มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะคดีด้วยจึงจะท าให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องอาศัย

ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างมากเพ่ือให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาท

บรรลุได้ตามความประสงค์ของคู่พิพาทกต็ามหากบทเฉพาะกาลตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา

ว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 หมวด 7 ทะเบียนผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การข้ึนทะเบียน ข้อ 51 

ประกอบ หมวด 11 บทเฉพาะกาล ข้อ 69 สิ้ นสุดลง ซ่ึงองค์คณะผู้พิพากษาตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 19 หมายรวมถึงผู้พิพากษาสมทบด้วย และตาม

ระเบียบศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 

2545 ข้อ 4 “ผู้ประนีประนอม” หมายความว่า ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ข้าราชการศาลยุติธรรม และบุคคลอื่นซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้

เป็นผู้ประนีประนอม ผู้พิพากษาสมทบซ่ึงเป็นองค์คณะผู้พิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าวซ่ึงเป็น 

ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ จึงท าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมได้แม้ไม่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้

ประนีประนอมที่ได้รับการแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกกต็าม  

 ดังน้ัน หากบทเฉพาะกาล ข้อ 69 ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้ วยการ 

ไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 สิ้นสุดลง ผู้วิจัยเหน็ว่า ควรมีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2540 และระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ. 2553 เพ่ือระบุเร่ืองดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาการก าหนดคุณสมบัติของ 

ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง   

  2.3.3 ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

 หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการ  

ไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ประกอบกับระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2553 ข้อ 31-35 ที่ก  าหนดให้คัดเลือกผู้ประนีประนอมโดยเป็นดุลพินิจของผู้รับผิดชอบราชการ

ศาลที่ได้รับความเห็นชอบขอคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกล่ียประจ าศาล จึงต้องมีความ 

สามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

รวมทั้งอาจต้องมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้ประนีประนอมในศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ได้รับการแก้ไขให้มีความเหมาะสมเกี่ยวกับ

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ นอกเหนือไปจากคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ประนีประนอมที่ข้ึนทะเบียนไว้กับส านักงาน

ศาลยุติธรรมที่ได้ก าหนดหลักสูตรและช่วงเวลาในการอบรมส าหรับผู้ประนีประนอมประจ าศาล 

ทุกศาล ซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอส าหรับการด ารงต าแหน่งผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่จ าเป็นต้องผ่านการอบรมความเช่ียวชาญพิเศษ 

กฎหมาย และเทคนิคในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเมื่อเทียบกับต่างประเทศพบว่า ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญเร่ืองการอบรมเป็นอย่างมากผู้ไกล่เกล่ียทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม

ให้เกิดความช านาญและมีความรู้เร่ืองวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท เน้นให้ผู้ไกล่เกล่ียที่ผ่านการ

คัดเลือกฝึกอบรมเกี่ยวกบัเทคนิค ความเช่ียวชาญพิเศษต่างๆ เร่ืองจริยธรรมของผู้ไกล่เกล่ีย รวมทั้ง

บทบาทหน้าที่ของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทผู้ไกล่เกล่ียจะต้องผ่านการอบรมจนมีความเช่ียวชาญ 

โดยจะประเมินจากระดับของการฝึกอบรม ประสบการณ์ และมาตรฐานทางอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

มีการตรวจสอบประวัติภมิูหลัง ซ่ึงคุณสมบัติต้องมีก่อนที่จะปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ีย ซ่ึงต่างกับ

ประเทศไทยที่ให้เข้ามาเป็นผู้ไกล่เกล่ียก่อนถึงให้ศาลคัดเลือกและส่งไปอบรม และหลักสูตร 

เน้นเร่ืองทฤษฎีเทคนิคการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นหลักไม่เน้นกฎหมายหรือความเช่ียวชาญใน

เน้ือหาของข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษในศาลช านัญพิเศษ เช่น คดีทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น  

 ผู้เขียนเห็นว่า การอบรมความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การไกล่เกล่ียข้อพิพาท และ

มาตรฐานของหลักสูตรในการอบรมผู้ประนีประนอมโดยทั่วไปในประเทศไทยยังไม่เพียงพอกับ

ความต้องการเร่ืองความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้ประนีประนอม

ประจ าศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงควรพัฒนาหลักสูตรการอบรม

ให้เหมาะสมกับความจ าเป็นตามคุณสมบัติของผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญา
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และการค้าระหว่างประเทศกลาง เพ่ือให้ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทมีมาตรฐานในระดับสากลจนเป็น

ที่ยอมรับจากคู่พิพาทในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ 

   2.3.4 การแต่งต้ังข้าราชการศาลยุติธรรมปฏบัิติหน้าที่ผู้ประนีประนอม 

   ตามระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่าด้วยการ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 ข้อ 4 ในระเบียบน้ีถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น  

“ผู้ประนีประนอม” หมายความว่า ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง ข้าราชการศาลยุติธรรม และบุคคลอื่นซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น  

ผู้ประนีประนอม 

  จากระเบียบฯ ข้อ 4 ข้างต้นที่ได้ให้อ านาจอธิบดีผู้พิพากษาสามารถแต่งต้ังให้

ข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นผู้ประนีประนอมไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ แต่ระเบียบดังกล่าวไม่ได้

ก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของข้าราชการศาลยุติธรรมที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอม 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รวมทั้งไม่ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรมส าหรับผู้

ประนีประนอมที่แต่งต้ังจากข้าราชการศาลยุติธรรม และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท าหน้าที่ 

ผู้ประนีประนอม และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อพิพาทที่ข้าราชการศาลยุติธรรมสามารถไกล่เกล่ียได้

ดังเช่น การการคัดเลือก และแต่งตั้งผู้ประนีประนอมซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก จากระเบียบฯ 

ดังกล่าวส่งผลให้ในทางปฏบัิติ ผู้บริหารไม่สามารถตัดสนิใจให้เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏบัิติหน้าที่

เป็นผู้ด าเนินการไกล่เกล่ียได้  

  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคดีที่เป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศแม้จะมีความ

ยุ่งยากซับซ้อน แต่ลักษณะคดีที่เข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทกมี็ความยากง่ายหลายระดับ ผู้เขียน

เหน็ว่า หากส านักงานศาลยุติธรรมเหน็ถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการศาล

ยุติธรรมโดยการก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมโดย

แต่งต้ังจากบุคลากรภายในศาล และก าหนดประเภทคดีที่ข้าราชการศาลยุติธรรมสามารถไกล่เกล่ีย

ได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมผู้ประนีประนอมส าหรับข้าราชการศาลยุติธรรม รวมถึงส่งเสริมโดยการ

จัดอบรมให้ข้าราชการศาลยุติมีความสามารถทางด้านภาษาหลาย ภาษา เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ทางอาชีพของข้าราชการศาลยุติธรรม ทั้งยังเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสามารถช่วยเหลือศาลใน

การท าหน้าที่ผู้ประนีประนอมโดยเฉพาะคดีที่พิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาล

ยุติธรรมในระดับสากลได้ 

 ดังน้ัน หากแต่งต้ังข้าราชการศาลยุติธรรมให้สามารถปฏิบั ติหน้าที่ ผู้ประนีประนอม 

ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่

ก  าหนดกจ็ะสามารถช่วยในการเป็นผู้ประเมินคดีเบ้ืองต้นหรือสามารถไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีข้อ

พิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศไม่มีความยุ่งยาก หรือในคดีทุนทรัพย์พิพาทไม่สูงมาก ช่วยบรรเทา
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ให้จ านวนคดีที่พิพาทในศาลสามารถยุติได้รวดเรว็ขึ้น และช่วยอ านวยความยุติธรรมในระดับสากล

 2.4 ค่าตอบแทนผูป้ระนปีระนอมในศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

 ตามข้อก าหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพาท พ.ศ. 2554 ข้อ 40  

ผู้ประนีประนอมที่ข้ึนทะเบียนตามหมวด 7 มีสิทธิได้รับค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด และในการจ่ายค่าป่วยการให้ผู้ประนีประนอมให้คิดเป็นรายคดี คดีละ 

1,000 บาท ตามประกาศส านักงานศาลยุติธรรม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและ

ค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ. 2556 การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และ

วิธกีารน้ีให้จ่ายเฉพาะผู้ประนีประนอมที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมตามข้อก าหนด

ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554  เทา่น้ัน 

  ปัญหาที่ปรากฏคือ ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางส่วนใหญ่เป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยอีกต าแหน่งที่มีจิตอาสามาท าหน้าที่ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท และไม่ได้รับค่าป่วยการ เน่ืองจากไม่สามารถต่อทะเบียนผู้ประนีประนอมกับ

ส านักระงับข้อพิพาทได้ผู้ประนีประนอมต้องเสียสละเพราะใช้ระยะเวลา ความรู้ความเช่ียวชาญ

พิเศษ ความสามารถ ความอดทน และความพยายามอย่างสงู เน่ืองจากคดีส่วนใหญ่ไม่สามารถตก

ลงกันได้ภายใน 1-2 นัด การเดินทางมาหลายคร้ังเพ่ือไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้ส าเรจ็ต้องค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางสูง และอาจพบกับอุปสรรคกรณีที่ไม่อาจก้าวล่วงได้เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกนัดกะทนัหันท า

ให้เสียเวลาเดินทางมาและเสียค่าใช้จ่าย แม้ท่านทั้งหลายเหล่าน้ันมีจิตอาสายินดีช่วยเหลือแต่ถือ

เป็นความสญูเสยีประการหน่ึงที่รัฐจ าเป็นต้องตอบแทน  
 อย่างไรกต็าม ส าหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ประนีประนอมประจ า 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ แต่ไม่ได้ 

เป็นผู้พิพากษาสมทบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีเป็น 

ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางน้ัน แตกต่างไป

จากการคัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ถ้าหากค่าตอบแทนไม่เอื้ ออ านวย

เพียงพอก็จะไม่สามารถจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมในระบบ  

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง การตอบแทน

ส าหรับการเสียสละในการท าหน้าที่ผู้ประนีประนอมที่อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลืองานศาลอันเป็นการ

สร้างขวัญและก าลังใจตามสมควรจะช่วยให้ผู้ประนีประนอมมีก าลังใจที่จะท าหน้าที่ต่อไป มิฉะน้ัน

ในอนาคตศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะมีผู้ประนีประนอมเสียสละ

มาท าหน้าที่ให้น้อยลง รวมถึงการเฟ้นหาบุคคลที่มาท าหน้าที่ผู้ประนีประนอมให้ได้มาตรฐานตาม

คุณสมบัติที่ก  าหนดไว้เฉพาะย่ิงท าได้ยากข้ึน มาตรฐานของระบบไกล่เกล่ียข้อพาทในศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอาจลดระดับลง เพราะไม่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่

พร้อมจะเสยีสละมาท าหน้าที่ผู้ประนีประนอมได้ 
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3. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

    3.1 บทสรุป 

    ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลช้ันต้นซ่ึงเป็นศาล

ช านัญพิเศษในระบบศาลยุติธรรมที่มีบทบาทส าคัญในการรองรับข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่าง

ประเทศที่เพ่ิมจ านวนข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ กระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดความ

ล่าช้า อีกทั้งปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกลางมีเขตอ านาจ

พิจารณาพิพากษาคดีทั่วราชอาณาจักร แม้วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศจะมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้คล่องตัวในกระบวนพิจารณาคดีกว่ากระบวนพิจารณาคดีทั่วไป

แล้วกต็าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี

พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 แต่อย่างไรกต็ามแม้วิธี

พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางแตกต่างจากการพิจารณา

คดีในศาลอื่น เพราะวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กฎหมายมุ่งที่จะให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็วและให้มีการน่ังพิจารณาโดยต่อเน่ืองหรือ

ติดต่อกัน และกฎหมายจัดตั้งศาลให้อ านาจแก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางโดยอนุมัติของประธานศาลฎีกาสามารถออกข้อก าหนดคดีทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ เรียกว่า “ข้อก าหนดคดี

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540” โดยสาระส าคัญของข้อก าหนดน้ี

มุ่งเน้นในเร่ืองเกี่ยวกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานเป็นส าคัญ 

 พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ 

วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 บัญญัติ 

ไว้ว่า “กระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติและข้อก าหนดตามมาตรา 30 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและ

ข้อก าหนดดังกล่าว ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา

ในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม” นอกจากน้ีข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ข้อ 4 ยังได้ก าหนดเกี่ยวกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาตามที่คู่ความ

ตกลงกัน ถ้าศาลเหน็สมควรเพ่ือให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเรว็ และ

เที่ยงธรรมจะอนุญาตตามค าร้องน้ันกไ็ด้ เว้นแต่การด าเนินกระบวนพิจารณาที่คู่ความขอร้องเป็น

การไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จาก

ข้อก าหนดดังกล่าวน้ีคู่ความจึงสามารถเลือกก าหนดแนวทางกระบวนการที่จะน ามาใช้ในการระงับ

ข้อพิพาทของตนได้ 

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางน าระบบไกล่เกล่ียมาใช้ 

ตั้งแต่ปี 2540โดยในข้อก าหนดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 
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ข้อ 4 ได้ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่า “คู่ความอาจตกลงกันย่ืนค าร้องต่อศาลขอให้ด าเนินกระบวน

พิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกัน ถ้าศาลเหน็สมควรเพ่ือให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไป

โดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม จะอนุญาตตามค าร้องน้ันกไ็ด้ เว้นแต่การด าเนินกระบวน

พิจารณาที่คู่ความร้องขอเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย” จึงมีการออกระเบียบศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2543 โดยถูกยกเลิก

ระเบียบศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ฉบับ 

พ.ศ. 2545 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นฉบับที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาล จึงมีรูปแบบและ 

แนวทางการไกล่เกล่ียข้อพิพาทแตกต่างจากคดีของศาลอื่นอยู่บ้าง ทั้งน้ี เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ

และลักษณะคดีซ่ึงมีลักษณะเฉพาะที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ 

ระงับข้อพิพาทด้วยความรวดเร็ว สะดวก เป็นธรรม และเป็นการวินิจฉัยไปโดยถูกต้องตามหลัก

กฎหมาย มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะท าให้การประกอบ

ธุรกิจ และการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการในทั้งประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง

และมั่นใจในระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย 

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพยายามแก้ไขปัญหา 

เร่งพิจารณาคดีให้เสร็จไปโดยเร็วโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพิจารณาคดี  

อีกวิธีการหน่ึงซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

น ามาใช้เพ่ือลดปริมาณหรือเร่งระบายคดีได้อย่างมีประสทิธภิาพคือ การน าการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

มาใช้เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่คู่พิพาทและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจที่สามารถบรรลุ

ข้อตกลงร่วมกนัได้ฉันมิตร เมื่อมีข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นคู่พิพาทย่อมต้องการให้

มีเคร่ืองมือที่มีประสทิธภิาพที่จะช่วยให้ข้อพิพาทเหล่าน้ันสามารถยุติไปอย่างสะดวก รวดเรว็ และ

ประหยัด อีกทั้งต้องเป็นกลไกที่มีมาตรฐานเป็นสากล น่าเช่ือถือได้ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทจึงเป็น

กลไกส าคัญ แต่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศจะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีระบบ

การไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่ดีสามารถรองรับกับพลวัตของการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ด าเนิน

ต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง และสามารถพัฒนารูปแบบให้เป็นสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศได้ 

อาทิ การน าระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปรับปรุง

รูปแบบและวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพโดยลดทอนอุปสรรคในการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทให้เหลือน้อยที่สุดทั้งในด้านภาษาที่คู่ความใช้ในการไกล่เกล่ีย การท าค าแปลและการ

รับรองเอกสารของศาลเพ่ือน ามาใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง การก าหนดมาตรการทางกฎหมายกรณีที่ 

ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนหรือองค์คณะท าหน้าเป็นผู้ไกล่เกล่ียคดีน้ันเอง แต่ไม่สามารถไกล่เกล่ีย

ได้ส าเร็จจะสามารถพิจารณาคดีน้ันต่อได้หรือไม่ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ประนีประนอม 
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ในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อก าหนด

ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 รวมถึงการก าหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทน

ของผู้ประนีประนอมประจ าศาลให้มีความเหมาะสมกับความทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ

ทางและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการศาลยุติธรรมให้สามารถ

ปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมได้ได้กจ็ะช่วยให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ

ในประเทศไทยเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
 3.2 ขอ้เสนอแนะ  

 จากการวิจัยปัญหาทางกฎหมายการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาล

ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงได้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

  3.2.1 ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการน าระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ในการระงับข้อพิพาทให้

ชัดเจน และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเภทคดีที่ต้องผ่านกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมา

ก่อน 

  3.2.2 ควรแก้ไขระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่า

ด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้สามารถก าหนดรูปแบบและวิธีการไกล่เกล่ียให้มีความหลากหลาย

โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโดยผ่านระบบสื่อสารทางอิเลก็ทรอนิกส์เข้ามาใช้กับการไกล่

เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศเพ่ือลดทอนอุปสรรคเกี่ยวกับระยะทางในการเดินทางมา

ศาล และระยะเวลาในการก าหนดวันนัดให้ตรงกนัทั้งคู่พิพาทและผู้ประนีประนอม  

  3.2.3 ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 ก าหนด

คุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ประนีประนอม ข้อ 51(12) และข้อ 69 ที่ห้ามด ารง

ต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยให้มีผล

ใช้บังคับในอกีเจด็ปี นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา น้ัน เน่ืองจากประเภทคดีของศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ ผู้ประนีประนอมประจ าศาล

ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบด้วยอีกหน่ึง

ต าแหน่งจะไม่สามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ อาจเป็นผลเสียหายกับศาลศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางที่จ าเป็นต้องมีบุคคลากรที่มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมาท าหน้าที่เป็นคนกลางคอยเจรจาไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทจึงจะท าให้สามารถที่จะช่วยเหลือคู่พิพาทให้ตกลงกันได้ เพราะมิฉะน้ันแล้วบุคลากร

เหล่าน้ีอาจเลือกที่จะสมัครเข้าคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ จึงควรยกระดับ

มาตรฐานผู้ประนีประนอมให้มีลักษณะเป็นวิชาชีพดังเช่นในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพียงจิตอาสา 

เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ีมีทางเลือกที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่เช่ียวชาญเฉพาะ รวมถึง

การก าหนดค่าตอบแทนผู้ประนีประนอมประจ าศาลอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจใน

การปฏบัิติหน้าที่ 
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  3.2.4 ในระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทควรระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการท าหน้าที่ เป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

โดยองค์คณะผู้พิพากษาที่พิจารณาคดี และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งต้ังข้าราชการ 

ศาลยุติธรรมให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประนีประนอม ก าหนดหลักสูตรการอบรมที่ เกี่ยวข้องตาม

คุณสมบัติเฉพาะ รวมทั้งก าหนดลักษณะคดีที่ผู้ประนีประนอมที่แต่งต้ังจากข้าราชการศาลยุติธรรม

สามารถท าหน้าที่ไกล่เกล่ียได้ เพ่ือยกระดับและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการศาลยุติธรรม และ

ยังเป็นการช่วยคัดกรองคดีที่จะท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้สามารถท าได้เร็วขึ้ น อีกทั้งช่วย

ประหยัดงบประมาณในเร่ืองค่าตอบแทน เพราะเป็นการปฏบัิติหน้าที่ราชการด้วย 
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