หนังสือและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คู่มือ “การระงับข้อพิ พาททางเลือกสาหรับประชาชน” รวบรวมความรู้
เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
ยุติธรรม อันจะช่ วยส่งผลต่ อการที่ประชาชนจะเลือกใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในศาล และช่ วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกมากยิง่ ขึน้

คู่มือ “การจัดระบบไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทในศาลตามข้อ ก าหนดของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554” กล่าวถึงความเป็ นมาและ
ความสาคัญของการไกล่ เกลี่ย ข้อพิพาทในศาล การวางระบบการไกล่ เกลี่ย
ข้อ พิพ าทในศาล เพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการพัฒ นางานด้า นการไกล่ เ กลี่ย
ข้อพิพาทในศาลให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อีกทัง้ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีของศาลอีกด้วย

หนังสือ “การไกล่เกลี่ยให้เป็ น…ผล” เป็ นหนังสือทีบ่ อกเล่าถึงเหตุการณ์
และวิธีการที่จะใช้ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมถึงเทคนิคต่ าง ๆ
ตัง้ แต่เริม่ กระบวนการไปจนสิน้ สุดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันจะทาให้
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเกิดผลสาเร็จ ซึง่ ผูอ้ ่านสามารถนาข้อคิดและเทคนิคทีไ่ ด้
ไปปรับใช้กบั การทางานและในชีวติ ประจาวันได้
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หนังสือรวมบทความการระงับข้อพิพาททางเลือก “คุยเฟื่ อง...เรื่องไกล่
เกลี่ย” เป็ นหนังสือทีร่ วบรวมบทความทีน่ ่าสนใจจากวารสาร ADR Today ตัง้ แต่
อดีตจนถึงปจั จุบนั ไม่ว่าจะประสบการณ์ในการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท นานาทัศนะ
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ป นั ความคิดเกี่ยวกับ การไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท และ
บทบาทของทนายความกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
ทีส่ นใจโดยทัวไป
่

หนังสือ “การไกล่เกลี่ ยในสถานศึกษา” ได้กล่าวถึงวิธีการที่จะใช้ใน
การจัด การความขัด แย้ ง อัน เกิด ขึ้น ในสถานศึก ษา ตัง้ แต่ เ ริ่ม ต้ น จนสิ้น สุ ด
กระบวนการ ประโยชน์และขัน้ ตอนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา
ขัน้ ตอนการดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในโรงเรียน โครงสร้างและ
ขัน้ ตอนการดาเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโรงเรียน นอกจากนี้ ได้มี
การยกตัวอย่างโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อความร่มเย็นในโรงเรียนของ
ั หาที่เ กิด ขึ้น ได้ มี
ประเทศนิ ว ซีแ ลนด์ เพื่อ ผู้ อ่ า นจะได้ น าไปปรับ ใช้ ก ับ ป ญ
ประสิทธิภาพมากขึน้ และทาให้ปญั หาได้รบั การแก้ไขอย่างยังยื
่ น

หนังสือ “คาแนะนาสาหรับผู้ไกล่เกลี่ย” จัดทาขึน้ เพื่อให้ผปู้ ระนีประนอม
ใช้เ ป็ น คู่ มือ ในการปฏิบ ัติง าน เนื้ อ หาประกอบด้ว ยเทคนิ ค ในการไกล่ เ กลี่ย
คุณลัก ษณะที่สาคัญของผู้ไกล่ เกลี่ย ตลอดจนขัน้ ตอนการไกล่ เกลี่ย เป็ น ต้น
นอกจากนี้ ยังให้คาแนะนาในการปฏิบตั หิ น้าที่ และใช้ประกอบกับ “สิง่ ทีพ่ งึ ปฏิบตั ”ิ
(Check list) ก่อนหรือระหว่างการไกล่เกลีย่ อีกด้วย
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หนังสือ “การไกล่เกลี่ยสไตล์เปปเปอร์ไดน์ ” ได้รวบรวมเนื้อหาในการ
ฝึ กอบรม หลักสูตร "การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท" ณ Straus Institute for Dispute
Resolution มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็ นการสรุป
เนื้ อ หาที่ไ ด้ร ับ ในระหว่ างการอบรม วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของกระบวนการ
เทคนิค และวิธกี ารไกล่เกลีย่ รวมทัง้ เปรียบเทียบการไกล่เกลีย่ สไตล์เปปเปอร์ไดน์
กับการไกล่เกลีย่ ทีใ่ ช้อยู่ในระบบของศาลยุตธิ รรม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ส่ี นใจ
เรื่องการไกล่เกลีย่ ได้เป็ นอย่างยิง่

หนัง สือ “กฎหมายกับ การไกล่เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท” จัด ทาขึ้น เพื่อ ใช้
ประกอบการทางวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครัง้ ที่ 8 (The 8th
ADR SYMPOSIUM (2016)) เรื่อง “กฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลีย่ จาเป็ น
จริงหรือ” อันจะทาให้ทราบถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
และนามาปรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้เป็ น
อย่างดี

หนังสือ “การจัดการความขัดแย้งทางสิ่ งแวดล้อม” จัดทาขึน้ เพื่ออธิบาย
ถึงวิธกี ารและแนวทางแก้ไขเยียวยาปญั หาข้อพิพาททางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การความขั ด แย้ ง
ทางทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม อันจะช่วยให้สามารถนาเอาวิธีการ
และแนวปฏิบตั ิดงั กล่า ว มาประยุกต์ใช้กบั การแก้ไขเยียวยาปญั หาข้อพิพาท
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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หนังสือ “สิ ทธิ ผบู้ ริโภค” จัดทาขึน้ เพื่อเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
สิทธิต่าง ๆ อันพึงมีพงึ ได้ของผูบ้ ริโภค ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการดาเนินคดีแบบกลุ่ม
การค้ าประกัน จานอง ความรับ ผิดต่ อความเสียหายที่เ กิดขึ้น จากสินค้าที่ไ ม่
ปลอดภัย การดาเนิ นคดีผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า ข้อสัญญาที่ไม่เป็ น
ธรรม การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา และการขายตรงและการตลาดแบบ
ตรง เป็ นต้น ซึ่งผู้อ่านจะได้รบั ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้ าที่ของตน
สามารถปกป้องสิทธิและปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้

หนัง สือ “หลัก ศาสนากับ การไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท : ทางออกสู่ การ
แก้ปัญหา” ได้กล่าวถึงการนาหลักคาสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ หรือ
ศาสนาอิสลาม มาใช้เป็ นเครื่องมือในการเจรจาหรือยุ ติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
อันจะท าให้ผู้ป ฏิบ ัติ หน้ า ที่ด้า นการไกล่ เกลี่ยข้อ พิพาทสามารถน าไปใช้เป็ น
แนวทางในการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่

หนังสือ “การจัดการความขัดแย้ง” รวบรวมบทความเกีย่ วกับการจัดการ
ความขัดแย้งข้อพิพาททัวไป
่ การวิเคราะห์ความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง
ทางการเงิน ตลอดจนการจัดการความขัดแย้งในชุมชน อันจะทาให้ผู้อ่านได้มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการความขัดแย้งและสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านด้านการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

เมื่อมีเหตุ บงั เอิญ ให้ต้องขึ้นโรงขึน้ ศาล หลายคนอาจจะกังวลใจที่ต้องมา
ปะทะคะคานกันในศาล แต่การมาศาลไม่จาเป็ นต้องมาเพื่อต่อสูห้ าผูแ้ พ้ผชู้ นะกัน
เสมอไป “ลองเลือก...ไกล่เกลี่ยในศาล” จะทาให้เข้าใจทางเลือกที่เรียกกันว่า
“การไกล่เกลี่ย” ว่ามีแนวทางการดาเนินการอย่างไร และผลจาก “คาตัดสิ น”
ของศาลกับผลจากการ “ไกล่เกลี่ย” มีความแตกต่างกันอย่างไร

กระบวนการพิจารณาในแต่ละชัน้ ศาลอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าคดีจะ
“ถึงที่สุด” ทาให้เสียทัง้ เวลาและเสียค่าใช้จ่ายมากยิง่ ขึน้ “เร็วทันใจ...ไกล่เกลี่ย
ในศาล” จะอธิบายวิธกี ารทีส่ ามารถย่นระยะเวลาในการแก้ไขปญั หาการขึน้ โรง
ขึน้ ศาลให้สนั ้ ลงได้ดว้ ยวิธกี ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในศาล

“ถูกใจ...ไกล่เกลี่ยในศาล” เมื่อมีการฟ้องร้องคดีข้นึ สู่ศาล คาตัดสินถือ
เป็ นแนวทางสุดท้ายทีก่ าหนดว่า ...หนทางข้างหน้าจะเป็ นอย่างไร เราจะปฏิเสธ
หรือไม่ยอมรับก็ไม่สามารถทีจ่ ะกระทาได้ การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในศาล จึงเป็ น
อีกหนทางหนึ่งที่จะทาให้คู่กรณีสามารถเลือกแนวทางอันเป็ นที่ยอมรับได้ทงั ้
สองฝา่ ยได้ดว้ ยตนเอง

“ประหยัดถึงใจ...ไกล่เกลี่ ยในศาล” จะดีสกั เพียงใดถ้าหากการขึ้นโรง
ขึน้ ศาลทาให้มโี อกาสได้พดู คุยและหาข้อตกลงทีแ่ ต่ละฝ่ายยอมรับได้โดยคู่ความ
ไม่ ต้ อ งเสีย ค่ า ใช้จ่ า ยในการดาเนิ น การ ศาลจะเป็ น ผู้ร ับ ภาระค่ า ใช้จ่ า ยและ
ค่าตอบแทนให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องเอง นับว่าเป็ นช่องทางหนึ่งที่ทาให้ค่กู รณีประหยัด
เงินและประหยัดเวลาทีอ่ าจจะต้องเสียไปได้อกี มาก
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