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การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 

 
 

โดย วรวุฒิ ศรีศศิ 
 
 ประมาณ 2 -3 ปที่ผานมา หลายทานคงจะเคยไดยินกับคําวา อนุญาโตตุลาการมาบาง และทานผูอานทราบหรือไมวาการ
อนุญาโตตุลาการก็สามารถนํามาประยุกตใชในเรื่องของขอพิพาทที่เกิดขึ้นกับตราสารหนี้ไดเชนกัน ดังนั้นในสัปดาหนี้ผูเขียนอยากจะขอนํา
ทานผูอานเขาสูประโยชนของ การอนุญาโตตุลาการวา มีขอดีอยางไร แตกอนที่จะเราคุยกันถึงในรายละเอียดตาง ๆ ผูเขียนจะขอกลาวถึง
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการสักเล็กนอยนะครับ 
 

กอนอื่นเรามาทําความรูจักกับคําวา อนุญาโตตุลาการกันกอนนะครับ อนุญาโตตุลาการ คือวิธีการระงับขอพิพาทที่คูกรณีตกลงกัน
เสนอขอพิพาทที่เกิดขึ้นแลวหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหบุคคลภายนอก ซึ่งเรียกวาอนุญาโตตุลาการ ทําการพิจารณาชี้ขาด โดยคูกรณีผูกพัน
ที่จะปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  

 

เอาหละครับ ทั้งผมและก็ทานผูอานก็ไดรูเกี่ยวกับความหมายของ อนุญาโตตุลาการกันไปแลว   ทีนี้เรามาดูกันวา ทําไมจึงตองใช
หรือตองมีกระบวนการอนุญาโตตุลาการ สาเหตุที่ตองมีหรือใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ นั้นก็หลายเหตุผลแลวแตสถานการณ ที่
แตกตางกันออกไป แตในสัปดาหนี้ผูเขียนขออนุญาตรวบรวมเหตุผลตาง ๆ แลวนํามาสรุป ใหเหลือเพียง 4 เหตุผลก็แลวกันนะครับ เพื่อให
มองเห็นถึงภาพรวมของวิธีการดังกลาว 
 

เหตุผลแรกที่ผมจะกลาวถึงก็คือ เหตุผลดานความรวดเร็วของคดีความในกรณีที่มีการพิพาทกันเกิดขึ้น   เนื่องจากการฟองคดีตอ
ศาลนั้นมีขั้นตอนมากและคูความยังสามารถอุทธรณฎีกาตอไปไดทําใหเสียเวลามาก แตกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดรวดเร็วและ
ไมมีขั้นตอนยุงยาก   เหตุผลที่สอง คงจะเปนเรื่องความยุงยากและสลับซับซอนของคดี กลาวคือ โดยปรกติผูที่เปนอนุญาโตตุลาการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อนุญาโตตุลาการที่คูกรณีเลือกมักจะเปนผูที่มีความรูมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทเปนอยางดี ทําใหเขาใจเรื่องที่
พิพาทและพยานหลักฐานตาง ๆ ไดรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหการชี้ขาดขอพิพาททําไดรวดเร็วและยุติธรรม ในขณะที่ถาเปนการดําเนินคดีในศาล
คูความไมสามารถเลือกผูพิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาพิจารณาคดีใหตนได ซึ่งก็ตองมีการใชพยานผูเชี่ยวชาญมาเบิกความ 
ทําใหการพิจารณาคดีเปนไปอยางยากลําบากและลาชา และอาจมีปญหาในการรับฟงพยานหลักฐาน เพราะตองขึ้นอยูกับวาพยาน
ผูเชี่ยวชาญเบิกความอธิบายไดชัดเจนถูกตองมากนอยเพียงใด 
 

เหตุผลที่สาม การรักษาชื่อเสียงและความลับ เนื่องจากหลักการพิจารณาคดีของศาลตองทําโดยเปดเผย ประชาชนทั่วไปสามารถ
เขาฟงการพิจารณาของศาลได ส่ือมวลชนก็อาจรับฟงและนําเสนอขาวไดงายซึ่งอาจสงผลเสียตอภาพพจนทางธุรกิจและการรักษาความลับ
ของคูกรณี เวนแตวาจะมีการพิจารณาคดีเปนการลับ ซึ่งก็จะมีเปนบางคดีเทานั้น แตหลักการดําเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
นั้นกระทําเปนความลับ เฉพาะคูกรณีและผูที่เกี่ยวของเทานั้นที่มีสิทธิเขารวมการพิจารณา บุคคลภายนอกไมมีโอกาสรูขอเท็จจริงโดยตรง จึง
ไมรูวาคูกรณีมีขอพิพาทกันหรือไม หรือมีกันอยางไร จึงเปนการรักษาชื่อเสียงของคูพิพาทและความลับทางธุรกิจของคูกรณีไดเปนอยางดีและ
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เหตุผลสุดทายที่ผูเขียนสรุปได เหตุผลที่ส่ี นั้นก็คือ การรักษาความสัมพันธระหวางคูพิพาท   เนื่องจากแนวทางการพิจารณาคดีของศาลนั้น
เปนการตอสูกันยาวนาน เพราะคดีสามารถอุทธรณ ฎีกาตอไปไดซึ่งสงผลเสียตอความสัมพันธทางธุรกิจ แตกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้น
เปนการระงับขอพิพาทที่เปดโอกาสใหคูกรณีพบปะเจรจาปญหาที่พิพาทกันโดยตรง บรรยากาศในการพิจารณามีลักษณะเปนกันเอง ไม
เครงเครียดอีกทั่งไมมีระบบที่ใหคูกรณีโตแยงเอาแพชนะกัน จึงสามารถรักษาความสัมพันธระหวางคูพิพาทซึ่งอยูในวงการธุรกิจ ที่สวนใหญ
จะตองคบคาและประกอบธุรกิจกันตอไปไดอีกในอนาคต    

 

สําหรับทานผูอานที่อานบทความฉบับนี้แลวเห็นวามีประโยชน ก็สามารถนําแนวความคิดนี้ไปปรับประยุกตใชกับธุรกิจของทานได
นะครับ แลวพบกันใหมครับ  
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