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บทท ี1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การบริหารจดัการภาครัฐใหม่ (New Public Management) ในท่ามกลางกระแสการ

เปลียนแปลงอย่างเป็นพลวตัรของทุกมิติ  บริบทในแง่การบริหารจดัการภาครัฐใหม่ดงักล่าวจะ

ไดรั้บการปรับปรุงให้ดีขึนได  ้จะตอ้งมีการจดัองค์การ องค์กรภาครัฐ ขณะเดียวกนัตอ้งมี “การ

บริหารจดัการภาครัฐ” ในลกัษณะการบูรณาการ การบริหาร การจดัการ และการบริหารการจดัการ

ภายในองคก์าร องคก์รภาครัฐและดา้นภาคเอกชนดว้ยโดยการนาํเอาแนวคิดและวิธีการบริหาร

จดัการภาครัฐใหม่ ทีเนน้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขนั 

การบริหารแบบเอกชน การจดัการแบบองค์กรขนาดกะทดัรัด และ “หลกัการของแนวคิดตาม

ระบอบประชาธิปไตย” ยุคใหม่ทีเน้นการสร้างระบบราชการทีมีคุณลกัษณะของระบบในเชิง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทีอิง “หลกัธรรมาภิบาล” และ “ประชาธิปไตย” คือ มีการทาํงานทีมุ่ง

ผลสมัฤทธิเพือส่วนรวมและประโยชน์สุขของประชาชน เคารพในสิทธิ หนา้ทีของประชาชน มีการ

กําหนดบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ มี

คุณภาพสูง ซึงสามารถพิสูจน์ไดใ้นเชิงตวัเลข และสถิติทีเป็นรูปธรรมสามารถใหบ้ริการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตดัสินอยา่งเหมาะสม (จุมพล หนิมพานิช, 2553, หนา้ 414) 

อย่างไรก็ตามการศึกษาองคก์ารเพือใชว้ิเคราะห์ผลดาํเนินงานตามหลกัการและแนวคิดที

จดัตงัขึนมาก็ยงัพบความทา้ทายของหลกัการหรือเกณฑอี์กหลายตวัทีองคก์ารของรัฐจะตอ้งปฏิบติั

ตาม โดยเฉพาะหลกัธรรมาภิบาล(Good  Governance)ถือว่าเป็นหลกัการทีนาํมาใชบ้ริหารงานใน

ปัจจุบนัอยา่งแพร่หลาย  เพราะช่วยสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมให้มีศกัยภาพและประสิทธิภาพทีสูงขึน 

และยังทําให้บุคลาการทีเกียวข้องศรัทธา  และเชือมันในองค์กรนันๆอีกด้วย  นอกจากนี              

win7
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หลักธรรมาภิบาลทีนํามาบริหารประเทศ  บุคคลธรรมดา  และผูบ้ริหารในองค์กรยงัสามารถ

นาํมาใชบ้ริหารองคก์รของตนเองไดต้ามทฤษฎีองคก์าร เป็นการศึกษาองคก์ารเพือใชว้ิเคราะห์ผล

ดาํเนินงานตามหลกัการและแนวคิดทีจดัตงัขึนมา มีเหตุผลสาํคญัทีช่วยใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ โดยในระยะเริมแรกในยุคองค์การแบบเครืองจักรจะมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพไปในการดําเนินงานขององค์กร  แต่ต่อมาในยุคองค์การแบบมีชีวิตจะมุ่งเน้น

ประสิทธิผล  ซึงจะเนน้ในเรืองความเป็นเลิศดา้นคุณภาพ และการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะ

หน่วยงาน องคก์รของภาครัฐ และทาง ก.พ.ร. ซึงคณะกรรมการพฒันาระบบราชการพยายาม

ผลกัดนัให้ส่วนราชการต่างๆนาํแนวคิดไปประยกุตใ์ช ้ ประกอบกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลนาํมา

บริหารประเทศ  บุคคลธรรมดา  และผูบ้ริหารในองคก์ารยงัสามารถนาํมาใชบ้ริหารองคก์ารของ

ตนเองได ้(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ, 2558, หนา้ 149). 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งการปฏิรูประบบราชการขนานใหญ่ ในการ

ขบัเคลือนแนวความคิดธรรมาภิบาลให้ดาํเนินไปดว้ยความประสานสอดคลอ้ง และพฒันาไปใน

ทิศทางเดียวอย่างเป็นเอกภาพนนั นอกจากนนัไดมี้การเปลียนแปลงในเชิงโครงสร้างกายภาพ  ซึง

การปรับปรุงโครงสร้างราชการเป็นการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผน่ดินแนวใหม่ทีทนัสมยั

มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางการดาํเนินงาน  โดยเฉพาะอย่างยิงในประเด็นของการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลทีดีในระบบราชการ  รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ.2546 มีเหตุผลทีปรากฎทา้ยพระราชกฤษฎีกา

ว่า “เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี คือ โดยทีมีการปฏิรูประบบราชการ เพือให้

การปฏิบติังานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึน ซึงการบริหารราชการและการปฏิบติัหนา้ทีส่วนราชการนี  ตอ้งใชว้ิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีดีเพือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพือประโยชน์สุขของ

ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพ  เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

ลดขนัตอนการปฏิบติังานทีเกินความจาํเป็น  และประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและ

ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  รวมทงัการประเมินผลปฏิบติัราชการอย่างสมาํเสมอ  และ

เนืองจากมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติับริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2534  ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดย

พระราชบญัญติับริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2545  บญัญติัใหก้ารกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ
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วิธีการในการปฏิบติัราชการและการสังการใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัราชการเพือใหเ้กิด

การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีกระทาํโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราช

กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี  พ.ศ.2546”  

ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การปกครอง การบริหาร การจดัการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้

เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนีคาํว่า “ธรรมาภิบาล” ยงัหมายถึงการบริหารจดัการทีดี ซึง

สามารถนาํไปใชไ้ดท้งัภาครัฐและเอกชน ธรรมทีใชใ้นการบริหารงานนี มีความหมายอย่างกวา้ง 

กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านัน แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม และความถูกตอ้งชอบธรรมทงัปวง ซึงวิญ ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบติั อาทิ ความ

โปร่งใสตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกเป็นตน้ (สืบคน้เรือง         

“ธรรมาภิบาลคืออะไร” เขา้ถึงได้จากhttps://medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard/readboard.php?id= 

20713 เมือวนัที 30 พฤษภาคม  2561) 

ธรรมาภิบาล เป็นหลกัการทีนาํมาใชบ้ริหารงานในปัจจุบนัอยา่งแพร่หลาย ดว้ยเหตุเพราะ

ช่วยสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมองคก์รให้มีศกัยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนกังานต่างทาํงานอย่าง

ซือสตัยสุ์จริตและขยนัหมนัเพียร ทาํใหผ้ลประกอบการขององคก์รธุรกิจนนัขยายตวั นอกจากนีแลว้

ยงัทาํให้บุคคลภายนอกทีเกียวขอ้ง ศรัทธาและเชือมนัในองคก์รนัน ๆ อนัจะทาํให้เกิดการพฒันา

อยา่งต่อเนือง เช่น องคก์รทีโปร่งใส ยอ่มไดรั้บความไวว้างใจในการร่วมทาํธุรกิจ รัฐบาลทีโปร่งใส

ตรวจสอบได ้ยอ่มสร้างความเชือมนัให้แก่นกัลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพ

ของรัฐบาลและความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ เป็นตน้ (https://th.wikipedia.org สืบคน้เมือวนัที 2 

มิถุนายน  2561) 

ธรรมาภิบาลจึงทาํหน้าทีเป็นกลไก เครืองมือ และแนวทางการดาํเนินงานทีเชือมโยงกนั

ของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  โดยเนน้ความจาํเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ  

ภาคเอกชน  และภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนือง เพือให้ประเทศมีพืนฐานระบอบ

ประชาธิปไตยทีแท้จริง  มีความชอบธรรมของกฎหมาย   มีเสถียรภาพ   มีโครงสร้าง  และ

กระบวนการบริหารทีมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได ้ อนัจะไปสู่การ

พฒันาทียงัยนื (รัชยา  ภกัดีจิตต,์ 2555, หนา้ 21) 
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ดงันนัหากพิจารณาความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหาร

กิจการบา้นเมืองและสังคมทีดี เป็นแนวทางสาํคญัในการจดัระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาชน ซึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถ

อยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงั ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างยงัยืน 

และเป็นส่วนเสริมความเขม้แข็งหรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ เพือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไข

เยียวยาภาวะวิกฤติ ภยนัตรายทีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความ

โปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสําคญัของศักดิศรีความเป็นมนุษย  ์และการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข สอดคลอ้งกับความเป็น

รัฐธรรมนูญไทย และกระแสโลกยคุปัจจุบนั (ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารกิจการ

บา้นเมืองและสงัคมทีดี  พ.ศ.2542)  

โดยเฉพาะอยา่งยิงในประเด็นของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลทีดีในระบบราชการ รัฐบาล

จึงไดป้ระกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการทีดี  พ.ศ.2546 ขึนมา 

ดว้ยเล็งเห็นว่าธรรมาภิบาลนีเป็นเรืองของหลกัธรรมาภิบาลแนวใหม่ทีมุ่งเน้นหลกัการโดยมิใช่

หลกัการทีเป็นเพียงแต่รูปแบบทฤษฎีการบริหารงานเท่านัน แต่เป็นหลกัการการทาํงาน ซึงหากมี

การนาํมาใชเ้พือการบริหารแลว้ จะเกิดความเชือมนัว่าจะนาํมาซึงผลลพัธ์ทีดีทีสุดคือ ความเป็น

ธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสาํนกังาน ก.พ. ไดก้าํหนดไวโ้ดยไดเ้สนอ

เป็นระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ หลกัธรรมาภิบาลนนัประกอบดว้ย 6 หลกัการ คือ 

1.   หลกันิติธรรม 

2.   หลกัคุณธรรม 

3.   หลกัความโปร่งใส 

4.   หลกัความมีส่วนร่วม 

5.   หลกัความรับผดิชอบ 

6.   หลกัความคุม้ค่า 
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ทงันีภารกิจหลกัประการหนึงของสาํนกังาน ก.พ.ร. คือการส่งเสริมให้ระบบราชการไทย

นาํหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี มาใชใ้นการบริหารราชการแผ่นดิน เพือประโยชน์สุขของ

ประเทศชาติและประชาชนตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546ประกอบด้วย 9 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี  

หมวด 2 การบริหารราชการเพือใหเ้กิดประโยชน์ของประชาชน  หมวด 3 การบริหารราชการเพือให้

เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ  หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ

คุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  หมวด 5 การลดขนัตอนการปฏิบติังาน  หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจ

ของส่วนราชการ  หมวด 7 การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบติัราชการ  หมวด 9 บทเบด็เตลด็ 

อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือวนัที 24 เมษายน 2555 ไดมี้มติ

เห็นชอบกบัขอ้เสนอแผนการส่งเสริมและพฒันาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพือการบริหารกิจการ

บา้นเมืองทีดีอย่างยงัยืน ตามที สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยทีหลกัธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบา้นเมืองทีดี (GG Framework) เป็นส่วนหนึงในขอ้เสนอแผนการส่งเสริมฯทีคณะรัฐมนตรี

ไดมี้มติเห็นชอบแลว้ 

หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี(GG Framework) ทงั  4 หลกัการ

สาํคญั และ 10 หลกัการยอ่ย มีดงันี 

1.  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบดว้ย 

● ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

● ประสิทธิผล (Effectiveness)  

● การตอบสนอง (Responsiveness)  

2.  ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดว้ย 

● ภาระรับผดิชอบ/สามารถตรวจสอบได ้(Accountability)  

● เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)  

● หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
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● ความเสมอภาค (Equity 

3  ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดว้ย 

● การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉนัทามติ (Participation/Consensus Oriented)  

● การกระจายอาํนาจ (Decentralization)  

4  ความรับผดิชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดว้ย 

● คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)  

(สืบคน้https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 

เรือง “หลกัธรรมา ภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี” เมือวนัที 1 มิถุนายน 2018) 

มีปัญหาว่าการนําแนวคิดธรรมาภิบาลดังกล่าวขา้งต้นมาใช้กับการปฏิบัติหน้าทีของ

อนุญาโตตุลาการ มีความสอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาล  ดังนันตวัชีวดัธรรมาภิบาลทีมีความ

เหมาะสมและขอบเขตทีนาํมาใชก้บัการปฏิบติังานของอนุญาโตตุลาการมีแค่ไหน อยา่งไรเพราะว่า

บุคคลซึงจะถูกตงัเป็นอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงซึงอาจเป็นเหตุอนัควรสงสัยถึง

ความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน อนุญาโตตุลาการในสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ซึงเป็น

องคก์รหนึงทีใชอ้าํนาจชีขาดขอ้พิพาททีเกิดขึนในกระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือก ส่วนใหญ่

ของนานาประเทศในโลกปัจจุบนันนั มกักระทาํโดยการอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะเป็นประเทศใน

กลุ่มโลกเสรีหรือสังคมนิยมต่างก็ยอมรับและใชก้ารอนุญาตุลาการเพือระงบัขอ้พิพาททงัสิน  ทงันี

เพราะการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาททีมีประโยชน์และเหมาะสมกบัการระงบัขอ้

พิพาท ดังนันความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระจึงมีความสําคญั ซึงอนุญาโตตุลาการอาจถูก

คดัคา้นได ้หากปรากฎขอ้เทจ็จริงซึงเป็นเหตุอนัสมควรถึงความเป็นกลางหรืออิสระของตน เกียวกบั

ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อืนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในผลของการ

อนุญาโตตุลาการ หรือขอ้เท็จจริงเกียวกบัการเงินธุรกิจไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบนั ขอ้เท็จจริงเกียวกบั

อาชีพ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวหรือทางสังคม ซึงน่าจะมีผลกระทบความเป็นอิสระและเป็น

กลาง (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 78) 

อนุญาโตตุลาการเป็นบุคคลทีสาํคญัยงิในกระบวนการการอนุญาโตตุลาการ  เนืองจากเป็น

ผูที้ทาํหนา้ทีพิจารณาชีขาดขอ้พิพาท ทีมีความเกียวขอ้งกบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ซึงเป็นองคก์ร

หนึงของไทย  ดงันนั การอนุญาโตตุลาการจะประสบความความสาํเร็จหรือความลม้เหลว ยอ่มขีน 
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อยูก่บัความสามารถและคุณสมบติัของอนุญาโตตุลาการเป็นสาํคญั โดยเฉพาะในเรืองความสามารถ

และความเชียวชาญในเรืองทีพิพาท  ความซือสัตย ์ เทียงธรรม  ไม่ลาํเอียงเขา้ขา้งกรณีผา่ยใด  จึงมี

ความจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงสภาพ ลกัษณะ หลกัเกณฑ ์และรายละเอียดต่าง ๆ ของอนุญาโตตุลาการ 

ซึงการนาํจริยธรรม หลกัธรรมาภิบาลมาใชก้บัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ซึงเป็นองคก์ารไทยเพือ

ความพร้อมสู่ทศวรรษหน้า ย่อมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึนและเป็นจริง  เพราะว่า

นอกจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการทีตงัขึนในประเทศไทย ยงัมีอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอีก

หลายประเทศ  ดงันนัความพร้อมขององคก์ารไทยโดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยจะ

เป็นทียอมรับ  จะตอ้งมีความน่าเชือถือไดว้่าความรู้ความสามารถ ความซือสัตยสุ์จริต คุณธรรม 

จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการ และธรรมาภิบาลขององคก์ารของไทย จะตอ้งเป็นทียอมรับในนานา

อารยะประเทศสถาบนัอนุญาโตตุลาการใหม่ ทีถูกสร้างขึนเป็นประจาํในแต่ละทวีปในการสะทอ้น

ของโลกยุคโลกาภิวตัน์มากขึน ทีตอ้งเป็นกลางแต่มีประสิทธิภาพกลไกการระงบัขอ้พิพาท      

เฉพาะบางสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นอยา่งดีขึน และมีประวติัทีดีขึน (เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 2548, 

หนา้ 104) 

ดงันนัความพร้อมขององคก์ารไทยโดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย จะเป็นที

ยอมรับได้นัน จะตอ้งมีความน่าเชือถือในความรู้ความสามารถ ความซือสัตยสุ์จริต คุณธรรม 

จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการ ซึงจะนาํไปสู่การทีธรรมาภิบาลขององคก์ารของไทย จะตอ้งเป็นที

ยอมรับในนานาอารยะประเทศ 

การปฏิบติัหน้าทีของผูด้าํรงตาํแหน่ง “อนุญาโตตุลาการ”นัน ได้มีเสาวนีย  ์ อศัวโรจน์

(2548, หนา้ 118-120) กล่าวว่า “ อนุญาโตตุลาการมีหนา้ทีชีขาดขอ้พิพาททีคู่กรณีเสนอต่อตน โดย

ปฏิบติัตามสญัญาและบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทนนั อนุญาโตตุลาการมีหนา้ทีต่างๆ อนัจาํเป็น

สาํหรับการระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวต่างๆ ดงันี 

1.  หนา้ทีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงบางประการ 

2.  หนา้ทีตอ้งปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง 

3.  หนา้ทีปฏิบติัตามสญัญาทีทาํไวก้บัคู่กรณีโดยเคร่งครัด 

4.  หนา้ทีปฏิบติัตามกฎหมาย 
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5.  หนา้ทีพิจารณาชีขาดเฉพาะขอ้พิพาททีเสนอต่อตน 

6.  หนา้ทีตอ้งปฏิบติัต่อคู่กรณีทงัสองฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั” 

ด้วยเหตุนีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลดังกล่าวข้างต้นมาใช้กับการปฏิบัติหน้าทีของ 

“อนุญาโตตุลาการ” มีความสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล แค่ไหน อยา่งไร มีปัญหา อุปสรรค หรือ

ขอ้บกพร่องเกียวกบัการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการมากนอ้ยแค่ไหน โดยเรียงลาํดบัขนัตอน

ทีมีความเกียวข้องกับผูด้ ํารงตําแหน่ง “อนุญาโตตุลาการ” ซึงในทางกฎหมายจะมีสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ เป็นหน่วยงานหลกัเนืองจากโดยทีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาล

ยุติธรรม ไดก่้อตงัมานบัตงัแต่ปี พ.ศ.2533 เพือส่งเสริมและพฒันาอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีระงบั

ทางแพ่งและพาณิชย ์ใหเ้ป็นทีแพร่หลายและยอมรับในระดบัสากลควบคู่ไปกบัระบบศาลยติุธรรม 

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540 ให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการที

แยกเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ประกอบกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม    

พ.ศ.2543 ให้จดัตงัสาํนกังานศาลยติุธรรมขึน โดยมีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นหน่วยงานสังกดั 

เพือให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนอกจากนีผูป้ฏิบติั

หน้าทีอนุญาโตตุลาการจะมีบทบาทสําคญัทีมีส่วนร่วมการระงบัขอ้พิพาทแก่คู่กรณีทีมีขอ้พิพาท

ทีมาใช้บริการอนุญาโตตุลาการ  ซึงมีความจํา เป็นต้องทราบหน้าทีของผู ้ปฏิบัติงานของ

อนุญาโตตุลาการ ดงันี 

การปฏิบติัหน้าทีของผูด้าํรงตาํแหน่ง “อนุญาโตตุลาการ”นัน ได้มีเสาวนีย  ์ อศัวโรจน์

(2548, หนา้ 118-120) กล่าวว่า “ อนุญาโตตุลาการมีหนา้ทีชีขาดขอ้พิพาททีคู่กรณีเสนอต่อตน โดย

ปฏิบติัตามสญัญาและบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทนนั อนุญาโตตุลาการมีหนา้ทีต่างๆ อนัจาํเป็น

สาํหรับการระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวต่างๆ ดงันี 

1.  หนา้ทีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงบางประการ 

2.  หนา้ทีตอ้งปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง 

3.  หนา้ทีปฏิบติัตามสญัญาทีทาํไวก้บัคู่กรณีโดยเคร่งครัด 

4.  หนา้ทีปฏิบติัตามกฎหมาย 

5.  หนา้ทีพิจารณาชีขาดเฉพาะขอ้พิพาททีเสนอต่อตน 
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6.  หนา้ทีตอ้งปฏิบติัต่อคู่กรณีทงัสองฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั” 

อยา่งไรกต็าม มีปัญหาในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ ทีมีความเกียวขอ้งกบัหลกั

ธรรมาภิบาล ทียงัมีความบกพร่อง ดงันี 

1. อนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ 

“ความเป็นอิสระ”  หมายความว่า ไม่อยู่ภายใตอิ้ทธิพล หรือความควบคุมของผูใ้ดใน

ลกัษณะทีอาจถูกผูน้นัเขา้มาครอบงาํ หรือแทกแซงในการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทได ้ตวัอยา่งทีเป็น

ขอ้ถกเถียงกนัมาก คือในคดีอนุญาโตตุลาการระหว่างส่วนราชการกบัเอกชน  หรือไม่ทีพนักงาน

อยัการจะรับเป็นอนุญาโตตุลาการในคดีดงักล่าว โดยการเสนอชือของส่วนราชการ โดยเฉพาะอยา่ง

ยงิ ในกรณีทีสาํนกังานอยัการสูงสุดเป็นผูต้รวจร่างสัญญาทีพิพาทและใหค้าํปรึกษา แนะนาํแก่ส่วน

ราชการเกียวกบัสัญญานนั  ทงันีแมว้่าอยัการทีไดรั้บการเสนอชือเป็นอนุญาโตตุลาการจะไม่ไดมี้

ส่วนเกียวขอ้งกบัการตรวจแก ้ หรือใหค้าํปรึกษาแนะนาํเกียวกบัสัญญานนัก็ตาม พนกังานอยัการมี

หน้าทีทีจะตอ้งรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ดงันัน หากพนักงานอยัการผูน้นัไดป้ฏิบติัหน้าทีตามที

กฎหมายกาํหนดหรือยงั  อนึง  ในคดีอนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐกบัเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิงที

เกียวกบัสัญญาปกครอง  ผูที้จะว่าต่างแกต่้างใหแ้ก่คู่สัญญาฝ่ายรัฐก็ไดแ้ก่พนกังานอยัการนนัเอง จึง

ดูค่อนข้างแปลกสําหรับกรณีทีทนายของฝ่ายรัฐเป็นพนักงานอัยการและในขณะเดียวกัน

อนุญาโตตุลาการคนหนึง (ซึงอาจเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการก็ได)้ ก็เป็นพนกังานอยัการ

เช่นกนั  อย่างไรก็ตามในทางปฏิบติั มีการตงัพนกังานอยัการทีมีความรู้ความสามารถและมีความ

เป็นกลางเป็นอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาทระหว่างรัฐกบัเอกชนบ่อยครัง ซึงแมจ้ะเป็นการตงัใน

ฐานะส่วนตวั  แต่ปัญหาก็ยงัคา้งตอบ คือ พนกังานอยัการผูน้นัหลุดพน้หนา้ทีทีกฎหมายกาํหนดให้

ตอ้งรักษาผลประโยชน์หรือไม่ ตราบใดทียงัมีสถานะเป็นพนักงานอยัการอยู่  ในทาํนองเดียวกนั 

ทนายความในสาํนกังานทนายความทีเคยทาํงานใหคู้่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริง

นีใหคู้่พิพาททราบเพือเปิดโอกาสใหค้ดัคา้นได ้ ทงันี แมว้่าตนจะไม่เคยรู้จกัหรือทาํงานให้คู่พิพาท

ฝ่ายใดฝ่ายหนึงมาก่อนกต็าม(ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 75-76) 

2.   อนุญาโตตุลาการตอ้งมีคุณสมบติัตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือใน

กรณีทีคู่สัญญาตกลงกันให้หน่วยงานซึงจัดตังขึนเพือดํา เนินการระงับข้อพิพาทโดยวิ ธี
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อนุญาโตตุลาการเป็นผูด้าํเนินการตอ้งมีคุณสมบติัตามทีหน่วยงานดังกล่าวกาํหนด (ไชยวฒัน์  

บุนนาค, 2554, หนา้ 76) 

สญัญาอนุญาโตตุลาการอาจกาํหนดคุณสมบติัของอนุญาโตตุลาการไวก้็ได ้ เช่น ในสัญญา

เกียวกบัการซือขายพืชผลทางเกษตร  คู่สัญญาอาจกาํหนดไวว้่าอนุญาโตตุลาการทีจะไดรั้บแต่งตงั 

(โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีของประธานคณะอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการคนเดียว) 

จะตอ้งเป็นผูที้มีความรู้หรือประสบการณ์เกียวกบัตลาดซือขายก็ได ้หรือในสัญญาก่อสร้างคู่สัญญา

อาจกําหนดให้อนุญาโตตุลาการคนทีสาม  (ประธาน )  เ ป็นวิศวกรก็ได้ ตามข้อบังคับ

อนุญาโตตุลาการของหอการคา้นานาชาติ (ซึงเป็นหน่วยงานหนึงทีจดัตงัเพือดาํเนินการระงบัขอ้

พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการตามนยัแห่งมาตรานี) ผูที้จะเป็นอนุญาโตตุลาการในกรณีทีมีการตงั

อนุญาโตตุลาการคนเดียว (Sole arbitrator) หรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการ (chairman of the 

arbitrator tribunal หรือ president arbitrator) จะตอ้งเป็นบุคคลทีมิไดมี้สัญชาติเดียวกบัคู่พิพาทฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง เวน้แต่กรณีพิเศษ (เช่น หาผูเ้หมาะสมไม่ไดจ้ริงๆ) และคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่คดัคา้น

(ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 76-77) 

เมือคู่พิพาทไดก้าํหนดคุณสมบติัของอนุญาโตตุลาการไวล่้วงหนา้ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  การ

ตงัอนุญาโตตุลาการก็ตอ้งยึดถือคุณสมบติัดงักล่าว มิฉะนนัคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนนั

อาจถูกเพิกถอน  หรือศาลอาจปฏิเสธไม่รับบงัคบัใหก้ไ็ด ้(ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 77) 

3.   บุคคลซึงจะถูกตงัเป็นอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริง ซึงอาจเป็นเหตุอนั

ควรสงสยัถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน 

คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงหรือทงัสองฝ่ายอาจไม่ทราบถึงความสัมพนัธ์ทีบุคคลทีตงัเป็น

อนุญาโตตุลาการมีต่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง ตัวอย่างเช่น คู่พิพาทฝ่ายหนึงตังนาย ก. เป็น

อนุญาโตตุลาการโดยไม่รู้หรือลืมไปว่าสาํนกังานทนายความของนาย ก. เคยทาํงานให้ตนในอดีต 

ในกรณีดงักล่าว หากนาย ก. เห็นว่าคู่พิพาทอีกฝ่ายอาจถือขอ้เทจ็จริงดงักล่าวเป็นเหตุอนัควรสงสัย

ถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน  ตนก็จะตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงนนัให้คู่พิพาททงัสอง

ฝ่ายทราบเพือให้คู่พิพาทนันเป็นผูต้ดัสินใจเองว่าสมควรจะตงัเป็นอนุญาโตตุลาการในคดีนัน

หรือไม่  ในการใช้วิจารญาณว่าควรเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวหรือไม่  ผู ้ซึงได้รับการตัง
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อนุญาโตตุลาการจะตอ้งยกประโยชน์ในความสงสัยดว้ยการเปิดเผยขอ้เท็จจริงนนั เพือให้คู่พิพาท

เป็นผูว้ินิจฉยั ไม่ใช่ตนเป็นผูว้ินิจฉยัเสียเองในใจ (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 77) 

ระบบอนุญาโตตุลาการก็เหมือนระบบศาล คือ ตอ้งอาศยัความซือสัตยสุ์จริตของผูต้ดัสิน

เป็นสําคญั มิฉะนันระบบทงัสองก็ดาํรงอยู่ไม่ได ้ ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ  สถาบนั

อนุญาโตตุลาการ  สาํนกังานศาลยุติธรรม  ซึงใชบ้งัคบักบัอนุญาโตตุลาการภายใตก้ารจดัการของ

สถาบนัอนุญาโตตุลาการและเป็นขอ้แนะนําและแนวทางปฏิบติัแก่อนุญาโตตุลาการทวัไปได้

บญัญติัเกียวกบัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริง ซึงในความรู้สึกของคู่พิพาท

อาจเกิดความสงสัยอนัสมควรในความเป็นกลางของตนเกียวกบัผลประโยชน์ทางการเงินหรือ

ผลประโยชน์อืนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในผลของการอนุญาโตตุลาการ  หรือขอ้เท็จจริง

เกียวกบัการเงินธุรกิจไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบนั ขอ้เทจ็จริงเกียวกบัอาชีพ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

หรือทางสังคม ซึงน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเป็นกลาง  ขอ้เท็จจริงเหล่านีไม่ว่าผูที้

ไดรั้บการร้องขอเป็นอนุญาโตตุลาการเอง  สมาชิกในครอบครัว นายจา้งหรือผูร่้วมธุรกิจของตนจะ

มีความเกียวพนัอนุญาโตตุลาการคนอืน  คู่พิพาทฝ่ายใด  ทนายความ  หรือบุคคลซึงอาจจะตอ้งมา

เป็นพยานในคดี (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 77-78) 

อนึง บุคคลซึงไดรั้บการร้องขอให้เป็นอนุญาโตตุลาการมีหน้าทีตอ้งขวนขวาย  เพือให้

ตนเองไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย  และหนา้ทีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงนีเป็นหนา้ทีต่อเนือง  

ซึงอนุญาโตตุลาการตอ้งเปิดเผยไม่ว่าขอ้เท็จจริงนันจะเกิดขึน  หรือตนเพิงนึกไดห้รือเพิงทราบ

ขอ้เทจ็จริงในขนัตอนใดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 78) 

4.   การรักษาความลบัในคดีพิพาท กบัความโปร่งใส 

แมว้่าการรักษาความลบัในคดีพิพาท ไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ.2545แต่ผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการต้องไม่นําขอ้มูลทีได้มาในระหว่างการพิจารณาของ

คู่พิพาท ทีระบุว่าเป็นความลบัไปใชเ้พือแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผูอื้นหรือทาํให้

ผูอื้นเสียหาย ทังนีประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้กาํหนด

จริยธรรมในเรืองการรักษาความลบั โดยมีหลกัการหรือขอ้กาํหนด  ดงันี 

1.  อนุญาโตตุลาการตอ้งไม่นาํขอ้มูลทีไดม้าในระหว่างการพิจารณาของคู่พิพาททีระบุว่า

เป็นความลบัไปใชเ้พือแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผูอื้น หรือทาํให้ผูอื้นเสียหาย 
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(ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ หมวด 8 จริยธรรมในเรืองการรักษา

ความลบั ขอ้ 40) 

2.  บุคคลทีไดรั้บทาบทามเป็นอนุญาโตตุลาการตอ้งรักษาความลบัใด ๆ ทีตน ไดม้าจากการ

ทาบทามนนั (หมวด 8 ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ จริยธรรมใน

เรืองการรักษาความลบั ขอ้ 41) 

3.  อนุญาโตตุลาการตอ้งไม่ให้ผูใ้ดทราบถึงแนวการวินิจฉัยของตนก่อนทาํคาํชีขาดและ

ไม่ให้ผูใ้ดทราบผลคาํชีขาดก่อนส่งสาํเนาคาํชีขาดให้คู่พิพาท ทงัจะตอ้งไม่เปิดเผยคาํชีขาด เวน้แต่

จะไดรั้บความยินยอมจากคู่พิพาท (ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

หมวด 8 จริยธรรมในเรืองการรักษาความลบั ขอ้ 42) 

อย่างไรก็ตามในประเด็นเรืองความโปร่งใสของอนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสในการ

อนุญาโตตุลาการระหว่างผูล้งทุนกบัรัฐภายใตส้นธิสัญญาดงักล่าว ไดมี้ทศันะของหทยัชนก ชอบ

ผล (2559) ได้ศึกษา “เกียวกับหลักความโปร่งใสของอนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสในการ

อนุญาโตตุลาการระหว่างผูล้งทุนกับรัฐภายใตส้นธิสัญญา เป็นหลกักฎหมายทีกาํหนดให้ตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลทีเกียวกบักระบวนการพิจารณา รวมไปถึงการทาํคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการในการ

ระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการ ในปี ค.ศ. 2013 มีการนาํหลกัความโปร่งใสมาปรับใชใ้นการ

ระงบัขอ้พิพาท UNCITRAL Arbitration Rules ซึงหลกัความโปร่งใสนีมีการนาํไปใชใ้นการระงบั

ขอ้พิพาททีเกียวกบัการคา้การลงทุนดว้ย โดยในส่วนของการศึกษานีไดท้าํการศึกษาอนุสัญญาว่า

ดว้ยการระงบัขอ้พิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอืน การระงบัขอ้พิพาททาง

การค้าระหว่างประเทศผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และ UNCITRAL 

Arbitration Rules นาํมาทาํการเปรียบเทียบกบัอนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสฯ เปรียบเทียบความ

แตกต่างกนัในการนาํหลกัเกณฑข์องความโปร่งใสทีนาํมาปรับใชใ้น International Centre for the 

Settlement of Investment Dispute (ICSID) International Chamber of Commerce (ICC) และ 

UNCITRAL Arbitration Rules” 

อยา่งไรกต็าม “นอกจากนนัยงัไดท้าํการศึกษาหลกัการระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการ

ของไทยอีกด้วย  หากข้อพิพาทเป็นข้อพิพาททีเกียวกับทางด้านการค้าและการลงทุน  การ

อนุญาโตตุลาการของไทย มีวตัถุประสงค์หลัก คือ การรักษาความลับในกระบวนการ
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อนุญาโตตุลาการรวมถึงรักษาความลบัในส่วนของขอ้มูลทีใชใ้นการอนุญาโตตุลาการ แมไ้ม่ไดมี้

การบญัญติัไวใ้น พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 แต่มีการกาํหนดไวใ้นประมวล

จริยธรรม การนาํหลกัความโปร่งใสมาใชค้วบคู่กบัการระงบัขอ้พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการของ

ไทยอาจเป็นการขดักนักบัการอนุญาโตตุลาการของไทย หากประเทศไทยจะเขา้ร่วมเป็นภาคีใน

อนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสฯ ควรจะนาํหลกัความโปร่งใสมาปรับใชใ้นสัญญาทางปกครองใน

กรณีพิพาททีเกียวกบัรัฐผูรั้บการลงทุนกบันกัลงทุนชาวต่างชาติทีเขา้มาลงทุน ก็ยอ่มเป็นผลดีกบัรัฐ

ทีรับการลงทุนในเรืองของความโปร่งใส โดยอาจมีการปรับปรุงเพิมเติมโดยนาํหลกัความโปร่งใส

บญัญติัเพิมเติมไวใ้นพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการและยงัตอ้งมีการกาํหนดในเรืองของการรักษา

ความลบัในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพือให้มีผลบังคบัใช้ทางกฎหมายด้วย” (หทัยชนก     

ชอบผล, 2559) 

5.   คู่พิพาทตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั 

ในการพิจารณาอนุญาโตตุลาการยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์ทีตอ้งเปิดโอกาสใหคู้่กรณีทงัสองฝ่าย

เสนอพยานหลกัฐานของตนต่ออนุญาโตตุลาการไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั คู่พิพาทหรือผูที้เกียวขอ้งกบั

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม มีความเสมอภาคในการ

พิจารณาชันอนุญาโตตุลาการ ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทได้รับการ

ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั และให้มีโอกาสนาํสืบพยานหลกัฐานและเสนอขอ้อา้งขอ้ต่อสู้ของตนได้

ตามพฤติการณ์แห่งขอ้พิพาทนนั กล่าวคือในการรับฟังพยานหลกัฐาน คณะอนุญาโตตุลาการตอ้งมี

ความเป็นกลางและตอ้งใหโ้อกาสแก่คู่กรณีอยา่งเท่าเทียมกนั โดยตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการ

ลํา เ ลียง  คือจะให้โอกาสแก่ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึงมากกว่า อีกฝ่ายหนึงไม่ได้ หากคณะ

อนุญาโตตุลาการจะรับฟังพยานหลกัฐานต่างๆดว้ยวิธีการใดๆ ก็ตอ้งกระทาํต่อหนา้คู่กรณีทุกฝ่าย 

ตอ้งให้ทุกฝ่ายรับรู้และให้ไดมี้ส่วนร่วมในการกระทาํนนัๆ เช่น หากคณะอนุญาโตตุลาการไดรั้บ

พยานเอกสารชินหนึงของคู่กรณีฝ่ายหนึงก็ตอ้งให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึงไดต้รวจดูเอกสารดงักล่าวเพือ

ไดมี้เอกสารตรวจสอบหรือคดัคา้นพยานเอกสารดงักล่าว หรือหากคณะอนุญาโตตุลาการไปเดิน

เผชิญสืบดูอาคารทีพิพาทกนัว่ามีความชาํรุดจริงหรือไม่ หากคู่กรณีฝ่ายหนึงไปดูดว้ยก็ตอ้งอนุญาต

ใหคู้่กรณีอีกฝ่ายหนึงไปดูดว้ยเช่นกนั”(เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 2548, หนา้ 133)  
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นอกจากนีปัญหาในทางปฏิบติัอีกประการหนึง ก็คือ คู่พิพาทมีเอกสารมากมาย แต่ไม่

สามารถนาํมาสืบพยานได ้เนืองจากคู่พิพาทอีกฝ่ายอาจมีการหลงลืมเอกสาร หรือเกิดการสูญหาย 

บุบสลายเอกสารดังกล่าว ซึงอาจให้การเพลียงพลาํในทางคดีและอาจทาํให้แพค้ดีได้ในทีสุด 

โดยเฉพาะการรับฟังพยานเอกสารในคดีแพ่ง ย่อมมีความสําคญัในกระบวนการพิจารณาโดย

อนุญาโตตุลาการ ซึงการทีผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาของ

อนุญาโตตุลาการทีทาํใหคู้่พิพาทไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั และเสนอขอ้อา้งขอ้ต่อสู้ของตน

ตามพฤติการณ์แห่งขอ้พิพาทไดห้รือไม่ อย่างไรก็ตาม นอกจากนีหากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงขาด

นดัพิจารณา หรือไม่มีทนายความมาว่าต่างแกต่้างแทน อนุญาโตตุลาการจะตอ้งช่วยซกัพยานใหแ้ก่

ฝ่ายนนั เพือให้เกิดความเท่าเทียมกนัขึนไดห้รือไม่อยา่งไร เพราะว่าหลกัความเสมอภาคก็เป็นส่วน

หนึงของหลกัธรรมาภิบาลทีสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าในชนัพิจารณาของอนุญาโตตุลาการทีจะให้

คู่พิพาทไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม และให้โอกาสนาํสืบพยานหลกัฐาน และเสนอขอ้อา้งขอ้

ต่อสูข้องตนไดต้ามพฤติการณ์แห่งขอ้พิพาทนนั(ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 113) 

6.   บุคคลทีเป็นคู่พิพาท จะเสนอรายชืออนุญาโตตุลาการไปยงัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

ซึงการเลือกอนุญาโตตุลาการจะคดัเลือกบุคคลทีจะเป็นผูป้ฏิบติันา้ทีอนุญาโตตุลาการ เป็นบุคคลที

ตนรู้จกั หรือ เป็นบุคคลทีสามารถทีจะเอือประโยชน์ในกรณีพิพาทได ้ซึงจะทาํใหเ้สียความยติุธรรม

ได ้ซึงจะมีความโน้มเอียงในทางคดีเป็นไปในทางหนึงทางใดหรือคู่พิพาททีเลือกผูป้ฏิบติัหน้าที

อนุญาโตตุลาการในขอัพิพาทของตนเองนัน  มกัจะเลือกอนุญาโตตุลาการเป็นบุคคลทีมีชือเสียง 

หรือเป็นทีรู้จกัดี โดยผูป้ฏิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการท่านอืนๆอาจไม่ไดรั้บการคดัเลือกให้ปฏิบติั

หนา้ทีอนุญาโตตุลาการ  แมว้่าอนุญาโตตุลาการท่านนนัๆจะเป็นผูมี้ความรู้ความเชียวชาญในเรือง

นนัๆเป็นอยา่งดี  ประกอบกบัมีความซือสัตยสุ์จริตและมีความเป็นกลาง อิสระก็ตาม ซึงแตกต่างกบั

ผูพ้ิพากษาซึงคู่ความทีมีขอ้พิพาทในทางคดีไม่มีโอกาสคดัเลือกผูพ้ิพากษา เพราะว่า หัวหน้าศาล

หรือหัวหน้าผูพ้ิพากษาจะเป็นผูจ่้ายสํานวนคดีให้แก่ผูพ้ิพากษาในความรับผิดชอบคดีในการ

พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 75) 

7.   คาํชีขาดตอ้งระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉยั (Reasoned  Award) และคาํชีขาดตอ้งไม่เกิน

ขอบเขตแห่งสญัญาอนุญาโตตุลาการหรือคาํขอของคู่พิพาท (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 145) 
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ในกรณีทีคู่พิพาทมิไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอืน คาํชีขาดตอ้งระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉยัทงั

ปวงไวโ้ดยชดัแจง้ ดงันนั จึงตอ้งดูว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการทีใช้

บงัคบักบัขอ้พิพาทมีบทยกเวน้ให้อนุญาโตตุลาการไม่ตอ้งระบุเหตุผลในการทาํคาํชีขาดหรือไม่  

หากขอ้ตกลงหรือขอ้บงัคบัดงักล่าวมิไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้ไว ้ อนุญาโตตุลาการตอ้งแถลงเหตุผลแห่ง

การวินิจฉยัทงัปวงไวโ้ดยชดัแจง้ในคาํชีขาด  ในบางกรณีเช่น  การชีขาดขอ้พิพาทเกียวกบัคุณสมบติั 

คุณภาพ หรือปริมาณของสินคา้  ขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการหรือขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการในเรือง

นนัจะกาํหนดไวว้่าอนุญาโตตุลาการไม่จาํตอ้งให้เหตุผลประกอบคาํชีขาด  ทงันี  เพราะโดยสภาพ

แลว้ขอ้พิพาทประเภทนันเป็นขอ้พิพาททางเทคนิคทีเป็นเรืองขอ้เท็จจริงเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น 

ปัญหาวา่ขา้วโพดมีความชืนเกินกวา่ทีสญัญากาํหนดหรือไม่เพียงใด หรือสินแร่มีสารอืนเจือปนเกิน

กว่าทีกําหนดหรือไม่ เป็นต้น หรือในกรณีข้อพิพาททีมีทุนทรัพย์ตาํ  ซึงคู่พิพาทไม่ต้องการ

สินเปลืองค่าใชจ่้ายในการให้อนุญาโตตุลาการตอ้งใชเ้วลามากในการทาํคาํชีขาดแบบทีตอ้งแสดง

เหตุผลประกอบการวินิจฉยัแต่อยา่งใด (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 145) 

ปัญหาว่า หากคู่พิพาทมิไดต้กลงกันเป็นอย่างอืนและอนุญาโตตุลาการไม่ได้ให้เหตุผล

ประกอบคาํชีขาดดงัทีไดก้าํหนดไวใ้นมาตรานี  ผลของคาํชีขาดจะเป็นอยา่งไร  จะถือว่ายงัไม่มีคาํชี

ขาดหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับกรณีทีอนุญาโตตุลาการทาํคาํชีขาดแล้วไม่ลงลายมือชือ  ใน

ความเห็นของผู ้เ ขียน  กรณีจะนําไปเปรียบเทียบกับกรณีคําชีขาดทีไม่ลงลายมือชือของ

อนุญาโตตุลาการคงไม่ได ้ คงจะถือไดว้่ามีคาํชีขาดแลว้แต่เป็นคาํชีขาดทีเกิดจากกระบวนพิจารณา

ของคณะอนุญาโตตุลาการทีมิไดเ้ป็นไปตามทีคู่พิพาทไดต้กลงกนัไว ้(กล่าวคือ คู่พิพาทมิไดต้กลง

ยกเวน้ให้อนุญาโตตุลาการทาํคาํชีขาดแบบไม่ตอ้งให้เหตุผลประกอบการวินิจฉยั) ทงันี เพราะการ

ทาํคาํชีขาดถือเป็นส่วนหนึงของกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการจึงเป็นคาํชีขาดทีอาจ

ถูกศาลเพิกถอนหรือไม่ยอมบงัคบัให(้ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 145-146) 

นอกจากนีผูป้ฏิบติัหน้าทีอนุญาโตตุลาการจะตอ้งทาํคาํชีขาดตอ้งไม่เกินขอบเขตแห่ง

สัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือคาํขอของคู่พิพาท  อาํนาจของอนุญาโตตุลาการมาจากสัญญา

อนุญาโตตุลาการ ดงันนัคาํชีขาดใดๆทีกระทาํเกินขอบเขตแห่งสญัญาอนุญาโตตุลาการ จึงไม่ผกูพนั

คู่พิพาทและอาจถูกศาลเพิกถอนหรือไม่ยอมรับบงัคบัให ้(ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 146) 
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เพือให้เห็นเป็นรูปธรรมคดีขอ้พิพาทของคาํชีขาดอนุญาโตตุลาการทีไดว้ินิจฉยั ขอนาํสถิติ
ขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ระหวา่ง พ.ศ. 2551-2560 ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2560  มีดงันี  

ปี 2551   ขอ้พิพาทยกมา  297  คดี  
    ขอ้พิพาททีรับใหม่  134  คดี  
    ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้ 99  คดี  

ปี 2552    ขอ้พิพาทยกมา   232  คดี  
ขอ้พิพาททีรับใหม่  122  คดี  

    ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้ 111  คดี  
ปี 2553    ขอ้พิพาทยกมา  349  คดี  

    ขอ้พิพาททีรับใหม่  124  คดี  
    ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้ 136  คดี  

ปี 2554   ขอ้พิพาทยกมา  331  คดี  
    ขอ้พิพาททีรับใหม่ 119  คดี  

ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้  120  คดี  
ปี 2555    ขอ้พิพาทยกมา    330   คดี  

    ขอ้พิพาททีรับใหม่ 153  คดี  
    ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้ 133  คดี  

ปี 2556    ขอ้พิพาทยกมา    351   คดี  
    ขอ้พิพาททีรับใหม่  119  คดี  

ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้  113   คดี  
ปี 2557    ขอ้พิพาทยกมา    357   คดี  

    ขอ้พิพาททีรับใหม่  109  คดี  
    ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้  113  คดี  

ปี 2558    ขอ้พิพาทยกมา    336   คดี  
    ขอ้พิพาททีรับใหม่  131  คดี  
    ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้  180  คดี  

ปี 2559    ขอ้พิพาทยกมา    287   คดี  
    ขอ้พิพาททีรับใหม่  135  คดี  
    ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้  103  คดี  
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ปี 25560   ขอ้พิพาทยกมา    319   คดี  
    ขอ้พิพาททีรับใหม่  115  คดี  
    ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้  148  คดี  

ปี 25561   ขอ้พิพาทยกมา    286   คดี  
    ขอ้พิพาททีรับใหม่    95  คดี  
    ขอ้พิพาททีเสร็จแลว้  149  คดี  

(สถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนกังานศาลยติุธรรม เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.tai.coj.go.th/)  

ในการนาํสถิติขอ้พิพาททีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ ยงัมีคดีขอ้พิพาทซึงเกิดขึนเป็นรูปธรรมทีเขา้สู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการซึงเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพแ์ละถูกวิพากวิจารณ์อยู่หลายเรือง 
อาทิ คดีค่าโง่ทางด่วน คดีค่าโง่คลองด่าน และในปัจจุบนัก็มีคดีโฮปเวลลซึ์งไดรั้บการกล่าวถึงของ
สือมวลชนซึงหนังสือพิมพ์ได้เสนอข่าวและมีผูว้ิพากษ์วิจารณ์ในหลายความคิดเห็น กล่าวคือ       
ขอ้พิพาทเรืองนีถูกนาํเขา้สู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึงไดว้ินิจฉยัขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมาย
ต่าง ๆ ประเด็นคือฝ่ายใดผดิสัญญญา กรณีนีไม่ไดผ้ดิสัญญา แต่มีการยกเลิกสัญญากนั เมือไม่ไดผ้ิด
สัญญาก็ตอ้งคืนสู่สถานะเดิม คือ บริษทัโฮปเวลล  ์(ประเทศไทย) จาํกดั ก็ไดรั้บค่าใชจ่้ายทีชาํระ
ให้กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท). ค่าก่อสร้างต่างๆ รวมทงัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก็ไดคื้น
หมด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลปกครองชนัตน้ เป็นให้ยกคาํร้อง และ
ให้บงัคบัตามคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ชาํระเงินจาํนวนประมาณ 1.2 หมืนลา้นบาท พร้อมดอกเบีย ให้แก่บริษทั โฮปเวลล ์
(ประเทศไทย) จาํกดั ตามสัญญาโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทงันีศาลไม่สามารถตรวจสอบลึกถึงการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการได ้ยกเวน้ คาํชีขาดนนั
ขดัต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย เมือตรวจสอบแลว้ไม่ปรากฎว่า ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยอนัดี
ของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดไม่สามารถเพิกถอนได ้ก็ตอ้งบงัคบัตามคณะอนุญาโตตุลาการ
วินิจฉยั (คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที อ.221-223/2562) 

ดงันันในการวิจยัครังนีเกียวกบัการปฏิบติัหนา้ทีของผูด้าํรงตาํแหน่ง “อนุญาโตตุลาการ” 
จึงมีความสําคญั เพราะเป็นการอาํนวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีผูรั้บบริการหรือผูใ้ช้บริการของ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการจากการพิจารณาชีขาดของอนุญาโตตุลาการ  ตลอดถึงความเชือและ
ศรัทธาต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  การทราบถึงหลกัและวิธีปฏิบติัหนา้ทีของการปฏิบติังานของ
อนุญาโตตุลาการ จึงเป็นเรืองทีมีความสาํคญัสาํหรับอนุญาโตตุลาการและบุคคลทีเกียวขอ้งทีมาใช้
บริการกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพราะเป็นเรืองความเชือถือ ความศรัทธา รวมตลอดถึง
ผลประโยชน์ต่อระบบอนุญาโตตุลาการ ซึงเป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาททางเลือก นอกเหนือการใช้
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สิทธิทางศาล  นอกจากผูป้ฏิบัติหน้าทีอนุญาโตตุลาการ  และผูที้เกียวขอ้งกับฝ่ายต่างๆ  อาทิ  
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ  ประชาชนผูม้าใชบ้ริการในการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  ซึง
จะมีความพึงพอใจหรือไม่ อย่างไร ก็ย่อมขึนอยู่กับการปฏิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการซึงมี
อาํนาจ หนา้ทีพิจารณาชีชาดขอ้พิพาททีคู่กรณีเสนอต่อตน   

จากทีกล่าวมาแลว้ ทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจทีจะศึกษาวิจยั “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติั
หน้าทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย” ว่ามีความสําคญัและมีความเหมาะสมและสามารถ
กาํหนดขอบเขตทีนาํมาปรับใชก้บัการทาํงานของอนุญาโตตุลาการแค่ไหน?  อย่างไร? เพราะว่า 
ธรรมาภิบาลนีประกอบไปดว้ยหลกัการสําคญัหลายประการ แลว้แต่วตัถุประสงค์ขององค์กรที
นาํมาใช ้หลกัการทีมีผูน้าํไปใชเ้สมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉนัทามติ การมีสาํนึก
รับผดิชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกนัและการ
คาํนึงถึงทุกกลุ่ม หรือพหุภาคี และการปฏิบติัตามหลกันิติธรรม ซึงระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดีนันไดร้ะบุไว  ้หกหลกัการดงักล่าวอย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนัหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (GG Framework) สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ไดป้ระกาศไวเ้ป็นทงั  4 หลกัการสาํคญั และ 10 
หลักการย่อยดังได้กล่าวไวข้้างต้น) เป็นหลักการสําคัญทีมีการนํามาใช้ในประเทศไทยอย่าง
กวา้งขวางอยูใ่นปัจจุบนันี  แต่ก็มีคาํถามว่าหลกัการต่างๆนีหมายถึงอะไร? แลว้จะทราบไดอ้ยา่งไร
ว่ามีธรรมาภิบาลแลว้หรือยงั มีมากหรือนอ้ย คาํตอบทีอาจเป็นไปไดก้็คือการจดัทาํตวัชีวดั เพือผูใ้ช้
จะไดเ้ขา้ใจ และนาํไปใชต้รวจสอบตนเองและผูอื้น หรือหน่วยงานอืนไดต่้อไป 

1.2  โจทย์วจัิย 

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยมี
แนวทางอยา่งไรบา้ง 

1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพือศึกษาขอบเขตในการปฏิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการทีมีความสําคญั รวมทงั
ปัญหาในทางปฏิบติัในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการไทย 

2.  เพือศึกษาแนวความคิดของธรรมาภิบาลในการปรับใชก้บัการปฏิบติังานดา้นการระงบั
ขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

3.  เพือศึกษาหาความสอดคล้องของตัวชีวดัธรรมาภิบาลกับ การระงับขอ้พิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการโดยการศึกษาเชิงประจกัษ ์
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4.  เพือเสนอแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการ ให้เป็นไปตามหลัก               
ธรรมาภิบาล เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความสมัฤทธิผล 

1.4  ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัดงักล่าวเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพือศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติั
หนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย  โดยมีขอบเขต ดงันี 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนือหา 

การวิจัยครังนี มีขอบเขตเนือหาครอบคลุมถึงขอบเขตในการปฏิบัติหน้า ทีของ
อนุญาโตตุลาการที มีความสําคัญ  รวมทังปัญหาในทางปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าทีของ
อนุญาโตตุลาการไทยแนวความคิดของธรรมาภิบาลในการปรับใชก้บัการปฏิบติังานดา้นการระงบั
ขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการโดยการศึกษามุ่งศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ที
ของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย  มาปรับใช้กบัการปฏิบติังานดา้นการระงบัขอ้พิพาทของ
อนุญาโตตุลาการ  โดยเนือหาส่วนใหญ่มาจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือ
มาใช้ เ ป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  ซึง มีความสอดคล้องของตัว ชีวัดธรรมาภิบาลกับ
อนุญาโตตุลาการโดยการศึกษาเชิงประจกัษ ์ และเพือเสนอเป็นแนวทางการใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
การปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความสัมฤทธิผล 
ทงันีโดยใชส้ถาบนัอนุญาโตตุลาการ  สาํนกังานศาลยุติธรรม และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นองคก์รหลกัในการจดัเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

1.4.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

ขอ้มูลเชิงคุณภาพผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key  Informant)ไดแ้ก่ 

1.  อนุญาโตตุลาการ      จาํนวน       5 คน 

2.  นกัวิชาการหรือผูท้รงคุณวฒิุทีมีความเชียวชาญ  จาํนวน       5  คน 

    หลกัธรรมาภิบาล (ก.พ.ร)      

3.  คู่พิพาทหรือผูที้เกียวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการ จาํนวน       5  คน 

4.  ขา้ราชการในสถาบนัอนุญาโตตุลาการ   จาํนวน       5 คน 

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ในการวิจยัครังนีมีระยะเวลาในการดาํเนินการ ตงัแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน

เมษายน พ.ศ.2562 
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1.5  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1.  ไดอ้งคค์วามรู้แนวความคิดของธรรมาภิบาลในการปรับใชก้บัการปฏิบติังานดา้นการ

ระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

2 .   สามารถนําหลักความสอดคล้องของตัวชีวัดธรรมาภิบาลมาใช้กับกระบวน

อนุญาโตตุลาการในการปฏิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ 

3.  สร้างและริเริมความตระหนกัรู้ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ในเรืองธรรมาภิบาลของ

องคก์รไทยเพือใหเ้กิดความน่าเชือถือของคู่พิพาทในกระบวนอนุญาโตตุลาการ 

4.  สามารถทาํให้เกิดแนวทางการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ โดยนาํหลกัธรรมาภิ

บาลมาปรับใชเ้พือใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความสมัฤทธิผล 

1.6  นิยามศัพท์ 

หลกัธรรมาภิบาล*(Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี ไดแ้ก่             

1. หลักนิติธรรม  2. หลักคุณธรม  3. หลักความโปร่งใส  4. หลักความมีส่วนร่วม  5. หลัก               

ความรับผดิชอบ  6. หลกัความคุม้ค่า* 

ตวัชีหลกัวดัธรรมาภิบาล หมายถึง ตวัชีวดับริหารกิจการบา้นเมืองทีดีนาํมาปรับใชก้บัการ

ระงับขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ได้แก่  1 หลักนิติธรรม  2 หลักคุณธรรม  3. หลักความ

โปร่งใส  4. หลกัความมีส่วนร่วม  5. หลกัความรับผดิชอบ  6. หลกัความคุม้ค่า** 

หลกันิติธรรม หมายถึง อนุญาโตตุลาการทาํหนา้ทีพิจารณาชีขาดโดยใชก้ฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  รวมถึงขอ้ตกลงของคู่พิพาททีไดท้าํขึนอยา่งถูกตอ้ง  

คุณธรรม หมายถึง อนุญาโตตุลาการตอ้งดาํรงในการตดัสินขอ้พิพาทไวซึ้งความบริสุทธิ

ยติุธรรมมีมโนธรรม และจริยธรรมของการปฏิบติัหนา้ที และไดท้าํหนา้ทีพิจารณาชีขาดขอ้พิพาท

ดว้ยความเป็นธรรมและมีศีลธรรม 

ความโปร่งใส หมายถึง อนุญาโตตุลาการทีไดรั้บการร้องขอใหเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ ก่อนที

จะเขา้รับหนา้ทีจะตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริง ซึงในความรู้สึกของคู่พิพาทอาจเกิดความสงสัยในความ

เป็นอิสระความเป็นกลางของตน  
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ความมีส่วนร่วม  หมายถึง ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการทาํให้คู่พิพาทไดรั้บ

การปฏิบติัอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกนั และให้มีโอกาสนาํสืบพยานหลกัฐานและเสนอขอ้อา้ง ขอ้

ต่อสูข้องตนไดต้ามพฤติการณ์แห่งขอ้พิพาทนนั 

ความรับผดิชอบ  หมายถึง อนุญาโตตุลาการมีความตระหนกั และสาํนึกถึงสิทธิและหนา้ที

ในการพิจารณาคดีต่อคู่พิพาท โดยยดึมนัในความซือสัตย ์สุจริต ตามหลกัการ วิธีการ กระบวนการ 

ในการปฏิบติังานของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ และขอ้ตกลงของคู่พิพาททีไดท้าํขึนอยา่งถูกตอ้ง  

ความคุม้ค่า  หมายถึง อนุญาโตตุลาการสามารถปฏิบัติหน้าทีในการพิจารณาคดี ได้มี

ประสิทธิภาพในผลดาํเนินงาน ประสิทธิผลต่อองคก์าร และความสมัฤทธิผลต่อคู่พิพาท 

ประสิทธิภาพ  หมายถึง  การทีอนุญาโตตุลาการปฏิบติัหน้าทีโดยใชค้วามรู้ความสามารถ

อยา่งเตม็ทีซึงไดผ้ลเป็นทีน่าพอใจ 

ประสิทธิผล  หมายถึง  การทีอนุญาโตตุลาการปฏิบติัหน้าทีโดยประสบผลสําเร็จตรงตาม

วตัถุประสงคข์องระบบอนุญาโตตุลาการครบถว้น 

ความสัมฤทธิผล  หมายถึง  การพิจารณาตดัสินขอ้พิพาทของอนุญาโตตุลาการมีคุณภาพ 

ตอบสนองความพึงพอใจของคู่พิพาทไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูป้ฏิบติัหน้าทีอนุญาโตตุลาการ  หมายถึง  บุคคลทีขึนทะเบียนอนุญาโตตุลาการ สังกัด

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนกังานศาลยุติธรรม และไดรั้บการเสนอแต่งตงัเป็นอนุญาโตตุลาการ

ในการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งคู่กรณี 

การปฎิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ  หมายถึง  อนุญาโตตุลาการมีอาํนาจหนา้ทีพิจารณาชี

ขาดระงบัขอ้พิพาทของคู่กรณี และในการปฏิบติัหน้าทีตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ รวมทงัขอ้กาํหนดในสญัญาทีคู่กรณีไดท้าํไว ้

หมายเหตุ *คาํนิยามศพัทข์องตวัชีวดัธรรมาภิบาล หมายถึง ตวัชีวดับริหารกิจการบา้นเมืองที

ดีนาํมาปรับใชก้บัการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ไดแ้ก่ 1) หลกันิติธรรม 2) คุณธรรมและ

จริยธรรม  3. หลกัความโปร่งใส  4. หลกัความมีส่วนร่วม  5. หลกัความรับผิดชอบ  6. หลกัความ

คุม้ค่า เพือใหก้ารปฏิบติัหนา้ทีเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความสัมฤทธิผล คาํนิยามศพัทที์

นาํมาใชต้วัชีวดัธรรมาภิบาลทงั 6 ตวั ดงักล่าวเท่านนั มีความเหมาะสมนาํมาใชก้บัอนุญาโตตุลาการ

ซึงมีลกัษณะพิเศษในการปฏิบติัหนา้ทีในการสู่ผลสัมฤทธิ โดยไม่หมายรวมถึงตวัชีวดัธรรมาภิบาล
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ตวัอืนๆ  อาทิ  การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึงนาํมาใชก้บัการปฏิบติัหนา้ทีของขา้ราชการทีตอ้งมี

บทบาท ภารกิจ และความรับผิดชอบของเจา้หน้าทีรัฐ  นอกจากนีกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

เป็นการกระบวนพิจารณาชีขาดและมีขนัตอน ระยะเวลา ทีกาํหนดชดัเจนในกฎหมายอยู่แลว้ เช่น 

อนุญาโตตุลาการทาํคาํชีขาดภายใน 180 วนันบัแต่วนัตงัอนุญาโตตุลาการคนสุดทา้ย หรือผูชี้ขาด 

เมือคณะอนุญาโตตุลาการทาํคาํชีขาดเสร็จแลว้ ตอ้งส่งสาํเนาคาํชีขาดนนัไปให้แก่คู่กรณีพิพาททุก

ฝ่าย เมืออนุญาโตตุลาการทาํคาํชีขาดเสร็จสิน มีผลทาํให้ขอ้พิพาทสินสุดลงและผกูพนัคู่กรณี และ

ยอ่มทาํใหก้ารอนุญาโตตุลาการสินสุดลง และทาํใหอ้นุญาโตตุลาการหมดอาํนาจและหนา้ทีไปดว้ย 
**เนืองจากการวิจยัเรือง “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ

ในประเทศไทย” เป็นเรืองทีความสัมพนัธ์ระหว่าง “หลกัธรรมาภิบาลและการปฏิบติัหน้าทีของ

อนุญาโตตุลาการ” จึงมีความเกียวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึงจะตอ้งนาํกฎหมายใน

เรืองพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545และกฎหมายอืนๆทีมีความเกียวขอ้งมาปรับใชด้ว้ย 

จึงจาํตอ้งหาหลกัธรรมาภิบาลทีประกาศใชแ้ละมีอยูแ่ลว้มาปรับใชใ้ห้เขา้กบัคุณลกัษณะพิเศษของ

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ดงันนัจึงไดน้าํพระราชบญัญติัว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีดี   พ .ศ .2546 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของอนุญาโตตุลาการใน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึงธรรมาภิบาลนีเป็นเรืองของหลกัการบริหารแนวใหม่ ทีมุ่งเน้น

หลกัการ โดยไม่ใช่หลกัการทีเป็นแต่เพียงรูปแบบทฤษฎีการบริหารงานเท่านัน แต่เป็นหลกัการ

ทาํงาน ซึงหากมีการนาํมาใชเ้พือการบริหารแลว้ จะเกิดความเชือมนัว่าจะนาํมาซึงผลลพัทที์ดีทีสุด

ต่อความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยปฏิบติัตามหลกัการบริหาร

กิจการบา้นเมืองทีดี 6 ประการ ประกอบดว้ย  1. หลกันิติธรรม  2. หลกัคุณธรม  3. หลกัความ

โปร่งใส  4. หลกัความมีส่วนร่วม  5. หลกัความรับผิดชอบ  6. หลกัความคุม้ค่า เพือให้การปฏิบติั

หนา้ทีของอนุญาโตตุลาการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทงันีโดยเฉพาะอยา่งยิงถา้พิจารณาโดย

ละเอียดทีจาํเป็นตอ้งมีเพิมขึนมาจากประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก็คือ “ความสัมฤทธิผล” ทีจะ

นาํไปใชก้บัคดีขอ้พิพาทแก่ประชาชนผูรั้บริการทางกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนถึง

ความสัมฤทธิทีประชาชนมีความพึงพอใจคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึงจะนาํไปสู่การเพิกถอน

คาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลนอ้ยลง ส่วนหลกัการอืนๆทีไม่ไดก้ล่าวถึงและนาํมาใช ้อาทิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ไดใ้หเ้หตุผลประกอบดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
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บทท ี2 
แนวความคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัทเีกยีวข้อง 

 
 บทที 2 เป็นการสาํรวจแนวความคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัทีมีความเกียวขอ้งกบัผลงานวิจยั
เรือง “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย”โดยใช้
แนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัผลงานวิจยัดงักล่าว  ในหวัขอ้ทีจะกล่าวถึงต่อไปนี 

2.1  แนวคิดเกียวกบัหลกัธรรมาภิบาล 
2.2  แนวคิดเกียวกบัประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความสมัฤทธิผล 
2.3  แนวคิดเกียวกบัอนุญาโตตุลาการตามหลกัสากล 
2.4  การอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 
2.5  อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 
2.6  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
2.7  กรอบแนวคิด 

2.1  แนวคดิเกยีวกบัหลกัธรรมาภิบาล  

2.1.1.  ความหมายของหลกัธรรมาภิบาล 

ปัจจุบนัธรรมาภิบาล (Good Governance) ถือว่าเป็นหลกัการหรือบริหารจดัการทีนาํมาใช้
ในการบริหารงานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็นํามาใช้เป็นกรอบการ
ดําเนินงาน เพือช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังยงัทาํให้
บุคคลภายนอกทีเกียวขอ้งมีความเชือถือและศรัทธาในองค์กรนันๆอนัเป็นการเพิมศกัยภาพใน
หน่วยงานนนัอีกดว้ย 

เมตต ์ เมตตก์ารุณจิต (2554, หนา้13) ไดก้ล่าวว่า “แนวคิด Good Governance เป็นทียอมรับ
ของประเทศทวัโลกอย่างน่าอศัจรรยเ์หมือนเป็นกระแสทีไดรั้บชยัชนะและไดแ้พร่ไปยงัภาคส่วน
ต่างๆใหภ้าครัฐและภาคประชาชนเกิดแรงบนัดาลใจทีจะใฝ่หารูปแบบ เพือจะนาํหลกัการนีไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิหลงัวฒันธรรมการทาํงานของสังคมตน ดงันันจึงไม่แปลกใจเลยที      
คาํว่า Good Governance กลายเป็นวาทกรรมทีมีการเรียกกนัไปต่างๆ เช่น ภาคเอกชน เรียกว่า 
Corporate Good Governance ในราชการเรียกวา่ Public Governance เป็นตน้” 

win7
Rectangle



24 
 

นอกจากนีผูบ้ริหารในองคก์รนาํหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารองคก์รของตนเองได ้แลว้ยงั
สามารถนาํมาบริหารประเทศ และบุคคลธรรมดาได ้ดงันนัธรรมาภิบาลจึงเป็นเครืองมือการบริหาร
อีกอยา่งหนึงทีเกิดขึนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั และยงัเป็นหลกัการหรือเกณฑอี์กตวัหนึง
ทีมีประสิทธิภาพ แลหน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐหรือเอกชนตอ้งปฏิบติัตาม 

คาํว่า “ธรรมาภิบาล” หรือภาษาองักฤษใชเ้รียกว่า “Good  Governance” ซึงเป็นคาํทีใชก้นั
อยา่งแพร่หลายกนัทวัไป และยงัมีคาํอืนๆทีเรียกชือแตกต่างกนัไป อาทิ ธรรมรัฐ การบริหารจดัการ
ทีดี การกาํกบักิจการทีดี บรรษทัภิบาล ทศธรรม ประชารัฐ หลกัการปกครองทีดี และอีกหลายคาํ 
หรือแมก้ระทงัในพระราชกฤษฎีกา ก็ใชค้าํว่า “การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี” ซึงมีความหมาย
ทาํนองเดียวกบั“ธรรมาภิบาล” ซึงหากพิจารณาแลว้ก็มีเนือหาสาระ หรือขอ้ความสาํคญัเป็นเรือง
เดียวกนั ดงัมีผูใ้หท้ศันะความหมายในหลายๆแนวทางดงันี 

1.  ธนาคารโลก (World Bank)ไดใ้หค้วามหมายว่า “Good Governance” หมายถึง วิธีกาi
หรือแนวทางทีดีทีสุดในการใช้อาํนาจบริหารประเทศ  โดยจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยา่งชาญฉลาดเพือการพฒันา (the manner in which power is exercised in the management 
of country is economic and social resources for development )” 

2.  องคก์ารพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United  Nation  Development Programe :UNDP: 
199) ให้ความหมายไวว้่า “Good Governance  หมายถึง การใชอ้าํนาจดา้นต่างๆ เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ และอาํนาจในการบริหารเพือดาํเนินภารกิจ โดยภาคเอกชนใช้สิทธิขนัพืนฐานตาม
กฎหมายเพือการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข” 

3.  องคก์ารเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา(Organization for Economic 
Cooperation and Development-OECD) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า “ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ วิธีการ และเครืองมือ ซึงจะก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัประชาชนพลเมือง 
ทงัในส่วนทีเป็นการดาํเนินการในฐานะของปัจเจกชนบุคคล และทีเป็นการดาํเนินการในลกัษณะที
เป็นสถาบัน เช่น พรรคการเมือง หน่วยการผลิต กลุ่มผลประโยชน์ และสือมวลชน เป็นต้น 
นอกจากนียงัถือว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของการจดัการปกครองและการบริหาร มีความสาํคญั

ยงิต่อการพฒันาและความเจริญของชาติ (OECD Ministerial Symposium on the Future of Public 

Services, held in Paris, March 1996) 
4.  มหาธีร์ โมอมัหมดั กล่าวว่า “ธรรมาภิบาล  หมายถึง การใชอ้าํนาจทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพือบริหารกิจกรรมต่างๆของชาติบา้นเมืองและหมายรวมถึง
กลไก และกระบวนการ ความสัมพนัธ์ และสถาบันต่างๆทีเชือมโยงกันอยู่อย่างซับซ้อน ซึง
ประชาชนพลเมืองใช้เป็นเครืองมือ หรือเป็นช่องทางในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆอัน



25 
 

เกียวขอ้งกบัชีวิตของประเทศ (State of Governance : Mahathin Mohamed, Prime Minister. Public 
Admistration and Development: The international Journal of Management Research and Practice, 
Vol.18 No.5, December 1998, p.441. 

5.  บวรศกัดิ  อวรรณโณ (2545, หนา้7) กล่าวว่า “เป้าหมายของ Good Governance หรือ     
การจดัการทีดี กคื็อการพฒันาและการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขของทุกภาคส่วนในสังคม กล่าวอีกนยั
หนึงกคื็อมีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความเป็นธรรมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแก่ทุกภาคส่วนใน
สงัคมโดยมิไดเ้นน้ภาคส่วนใดส่วนหนึง” 

6.  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดก้ล่าวว่า “การบริหารกิจการ
บา้นเมืองทีดี  หมายถึงการบริหารงานทีมีเป้าหมายทีสําคญัเพือมุ่งประโยชน์สุขรับผิดชอบและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นการส่วนรวมภายใต้ระบบบริหารทีโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นผลสัมฤทธิตามภารกิจขององค์การ” 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2548, หนา้ 12-13) 

7.  สาํหรับพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี  พ.ศ.
2546 (มาตรา 6) ให้ความหมายว่า “การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี  ไดแ้ก่การบริหารราชการเพือ
บรรลุเป้าหมาย ดงัต่อไปนี 

 1)  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
2)  เกิดผลสมัฤทธิต่อภารกิจของรัฐ 
3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4)  ไม่มีขนัตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 
5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
6) ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 
7)  มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอย่างสมาํเสมอ”(เมตต ์  เมตตก์ารุณ์จิต, 
2554, หนา้ 19-21) 

2.1.2  ความเป็นมาของธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาลปรากฏในรายงานของธนาคารโลกเป็นครังแรกซึงเป็นแนวคิดในการแกไ้ข

ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพและการทุจริตคอร์รัปชนัของประเทศกาํลงัพฒันา ซึงไดท้าํการวิจยัและ
พบว่า ประเทศทีมี ธรรมาภิบาลมกัจะมีการพฒันาแลว้ผลประโยชน์ตกถึงประชาชนไดม้ากกว่า
ประเทศทีขาดธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลจึงเป็นเงือนไขสําคญัในการพิจารณาอนุมัติให้กู้เพือ
ยกระดบัคุณภาพการบริการภาครัฐขจดัคอร์รัปชนัในประเทศเหล่านันให้หมดสินไป ดงันัน ธรร
มาภิบาลจึงมีความสาํคญัอย่างยิงต่อการบริหารจดัการทงัภาครัฐและเอกชน บทความนีไดน้าํเสนอ
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บทวิเคราะห์กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลว่าเป็นประเด็นทางการบริหารอะไรบา้งโดยพบว่า ธรรมาภิ
บาลพิจารณาไดห้ลายประเด็นประกอบดว้ย 1) ปัจจยัทางการบริหาร ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรมหลกั
จริยธรรมหลกันิติธรรมและ หลกันิติรัฐ 2) วิธีการหรือกระบวนการบริหารไดแ้ก่ หลกัการมีส่วน
ร่วมหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลหลกัภาระรับผดิชอบและหลกัการกระจายอาํนาจ 3) ผลของการ
บริหาร ไดแ้ก่ หลกัความมีประสิทธิภาพหลกัความมีประสิทธิผลหลกัความโปร่งใสหลกัความคุม้ค่า
และหลกัการตอบสนอง และ 4) ผลลพัธ์ทางการบริหารไดแ้ก่ หลกัความยุติธรรม หลกัค่านิยม
ประชาธิปไตย และหลกัประโยชน์สุขของประชาชน 

คาํว่า "หลกัธรรมาภิบาล" เป็นคาํทีนํามาใช้แพร่หลายโดยเฉพาะประเด็นทีอยู่ในความ
สนใจของประชาชนทีติดตามข่าวสารทางหนา้หนงัสือพิมพห์รือข่าวสารออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต 
มกัมีจะผูห้ยบิยกอา้งคาํวา่"ธรรมาภิบาล" อยูบ่่อยครัง แมว้า่ผูบ้ริหารจะทาํถูกตอ้งตามกฎหมาย แมว้่า
กฎหมายใชก้บับุคคลทีละเมิดกฎหมาย หรือกระทาํผิดกฎหมาย เช่น ฆ่าคนอืน ลกัทรัพย ์ฉ้อโกง 
ยกัยอก เหล่านีกฎหมายบญัญติัขึนมาเพือใช้กับบุคคลทีฝ่าฝืนก็ตาม  อย่างไรก็ตามก็ยงัมีจารีต
ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม ซึงมาตรฐานอยูเ่หนือกฎหมายทีกฎหมายควบคุม แมว้่าจะไม่เขา้ข่าย
ความผดิกฎหมาย  แต่ถา้หากคุณธรรม จริยธรรม ขาดหายไป กย็อ่มเป็นสิงทีไม่ควรกระทาํ เพราะว่า 
จารีตประเพณี คุณธรรม จริยธรรม อยูเ่หนือกฎหมาย 

เนืองจากกฎหมายมีช่องโหว่ และอาศยัช่องว่างของกฎหมายไม่สามารถเอาผิดไดก้็ตาม 
ผูบ้ริหารทีดีตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อการบริหาร ทงันีขอหยบิยก     
คาํกล่าวของดร.ป๋วย อึงภาภรณ์ เกียวกบัธรรมะในการบริหารราชการ 5 ประการ ดงันี  1) ไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตวัขดักบัผลประโยชน์ส่วนรวมในหนา้ทีการงาน  2) ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ทีทีไดรั้บ
มอบหมายมาเพือประโยชน์ส่วนตวั  3) ไม่มุ่งช่วยเหลือชนกลุ่มหนึงกลุ่มใดโดยเฉพาะ  4) ไม่เอา
เปรียบส่วนรวมหรือทาํให้จิตใจของขา้ราชการทีดีเสือมลง  5) ทาํงานให้รวดเร็วเพือประโยชน์แก่
ประชาชน 

หลกัธรรมาภิบาลมีองคป์ระกอบอยูด่ว้ยกนัหลายประการ โดยเฉพาะทีมีความเกียวขอ้งกบั
กฎหมายโดยตรง ไดแ้ก่ คาํว่า "นิติธรรม" ถือว่าเป็นองคป์ระกอบส่วนหนึงของหลกัธรรมาภิบาล 
ภาษาองักฤษใชค้าํว่า "Rule of Law" ซึงถือว่าเป็นการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี ผูบ้ริหารของรัฐ
จะตอ้งมีความรับผดิชอบทางดา้นกฎหมาย บางทีกมี็นกัวิชาการบางท่านเรียกว่า "นิติรัฐ" กล่าวคือ ผู ้
มีอาํนาจรัฐอยู่ภายใตก้ฎหมาย ไม่ไดใ้ชอ้าํนาจเกินขอบเขตของกฎหมาย เพราะว่าการใชอ้าํนาจที
เกินขอบเขตกฎหมาย  ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ ดังนันกฎหมายทีมี
ประสิทธิภาพจะต้องมีกฎหมายทีบัญญัติไวเ้ป็นการล่วงหน้า มีความชัดเจน แน่นอน ทีทาํให้
ประชาชนสามารถปฏิบติัตามกฎหมายได้ มองเตสกิเออได้เคยกล่าวว่า การแบ่งอาํนาจทงัสาม
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2.1.3.  องค์ประกอบทสํีาคญัของธรรมาภิบาล 
รัชยา  ภกัดีจิตต ์(2555, หนา้ 15-16) กล่าวว่า “แนวคิดธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดทีเกียวขอ้ง

กบัขอบข่ายการปกครอง การบริหารภาครัฐ การพฒันาเศรษฐกิจ การให้ความสาํคญักบักระบวน
พฒันาซึงเกียวขอ้งกบัภาคสาธารณะ โดยสรุปแนวคิดธรรมาภิบาลจะครอบคลุม 5 ประการ คือ 

1. การมีระบบการเมืองทีมีประสิทธิภาพในการจัดการทีทาํให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศมีความมนัคง 

2. การมีประสิทธิผลในการดาํเนิงานของภาครัฐ เพือผลประโยชน์สาธารณะ 
3. การมีความชอบธรรมทางการเมืองภายใตก้รอบของหลกันิติธรรม (Rule of Law) 
4. การมีประสิทธิผลของการบริหารภาครัฐ 
5. การมีความร่วมมือของภาครัฐกบัภาคประชาสงัคม 
ธรรมาภิบาลเป็นระบบการบริหารประเทศทีมีรัฐบาลบริหารดว้ยจิตสาํนึกความชอบธรรม

แห่งกฎหมาย คุณลกัษณะของระบบการปกครองธรรมาภิบาล ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1.  มีระบบการบริหารงานดว้ยอาํนาจหนา้ทีทีถูกตอ้งตามกฎหมาย (Authority) 
2.  มีการบริหารงานทียึดถือหลกัธรรมาภิบาลจะเป็นความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนัในการ

ปฏิสัมพนัธ์ของคนในสังคม รวมทงัการนบัถือเกียรติของผูอื้น มีการปฏิบติัต่อกนัดว้ยการเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา (Reciprocity)การหลีกเลียงการทาํให้ผูอื้นเสียหาย เป็นสิงสาํคญัในการบริหารภาครัฐที
คาํนึงถึงผลลพัทที์จะเกิดขึนและความรัผดิชอบในทางการเมือง 

3.  ระบบการบริหารทีมีอาํนาจหนา้ทีในทางการเมือง มีความซือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ที
ขณะดาํรงตาํแหน่งสาธารณะ และสงัคมสาธารณะใหค้วามไวว้างใจ ใหไ้ดรั้บการยอมรับและเชือถือ
จากสาธารณะ (Public Trust) 
ความรับผดิชอบตามอาํนาจหนา้ทีของรัฐบาล และรับการตรวจสอบสาธาณะ” 

2.1.4  ระดับของธรรมาภิบาล 
เกียรติศกัดิ จีรเธียรนาถ (2543, หน้า 41-51) กล่าวว่า “โดยทวัไป ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) แบ่งออกเป็น 4 ระดบั 
1. ระดับนานานชาติหรือระดับโลก คือ โลกาภิบาล (Global Governance) เป็นหลกัการทีสร้าง

ความรุ่งเรืองและสันติสุขของโลก พร้อมกบัการจดัสรรทรัพยากรโลกดว้ยความเป็นธรรม 
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมีมิติทงั 3 ของโลกาภิบาล คือ 

มิติที 1  การปรับตวัของการเมืองระหวา่งประเทศ (International Political Alignment) 
มิติที 2  การเคลือนยา้ยกระแสเงินทุนระหวา่งประเทศ (International Capital Flow) 
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มิติที 3  การเคลือนยา้ยการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trade Flow) 
2. ระดับประเทศ คือ รัฐฏาภิบาล (Public Governance)คือการมุ่งความมงัคงัและความผาสุก

ของคนในชาติ แต่ตอ้งไม่ไปล่วงละเมิดกติกาของสงัคมโลก การสร้างรัฐฏาภิบาลทีดียอ่มตอ้ง
มีการหล่อหลอมมิติทัง  3 นี  ให้รวมเป็นสิงเดียวกัน  โดยทีมิติทัง  3 ของรัฏฐาภิบาล 
ประกอบดว้ย 

มิติที 1  เสถียรภาพทางการเมือง (Political Stability) 
มิติที 2  การจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Allocation of Economic Resources) 
มิติที 3  การจดัสรรทรัพยากรทางสังคม (Allocation of Social Resources) เมือรัฐบาล

ใดใชอ้าํนาจแห่งรัฐในการจดัการหล่อหลอมมิติทงั 3 ให้ผสมกลมกลืนกนัแลว้ จะทาํให้นาํไป
พฒันาอยา่งยงัยนื (Sustainable Development) 

3. ระดับสังคม คือ สังคมภิบาล (Social Governance)คือ การมุ่งสร้างความมงัคงัและสันติสุข
ของสังคม โดยเคารพกฎกติการะดบัชาติ ซึงเคารพกฎกติกาโลกอีกต่อหนึง โดยมีมติทงั 3 
ของสงัคมภิบาล ประกอบดว้ย 

มติที 1  กฎหมายและกฎเกณฑข์องสงัคม (Law and Regulation) 
มติที 2  การส่องจากสาธารณชน (Public Oversight) 
มติที 3  คุณค่าของวฒันธรรมและจริยธรรม (Culture and Ethical) 

4. ระดับองค์การหรือบรรษัท คอืบรรษัทภิบาล (Corporate  Governance)คอื การมุ่งสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ซึงไปสู่กําไร เสถียรภาพ ความมันคังขององค์การ และการ
เ อือเ ฟือเผือแผ่ต่อสังคม  โดยให้ เ กิดความรับผิดชอบต่อผู ้มี ส่วนได้เ สียของธุรกิจ 
(Stakeholders) แทนทีจะรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้แต่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนทีปรากฏในอดีต โดย
บรรษทัภิบาล ประกอบดว้ย 3 มิติ ดงัต่อไปนี 

มติที 1  โครงสร้างและกระบวนการ (Structure and Process) 
มติที 2  จริยธรรมและความเป็นอนัเดียวกนัของบุคลากรในองค์กร (Ethics and 

Integrity of People)  
มติที 3  ความสามารถและความรอบรู้ (Competence and Wisdom) 
นอกจากระดบัของธรรมาภิบาลทงั 4 ระดบัหวัใจสาํคญัของกรอบความคิดในการสร้าง         

ธรรมาภิบาลจะอยู่ทีการสร้างปัจเจกชน (Individual) ให้มีความพร้อมทงัจริยธรรม (Ethics) 
ความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน  (Integrity) ความสามารถ  (Competence) และความรอบรู้ 
(Wisdom) สรุปวา่คุณค่าของปัจเจกชน (Individual’s Values) จะเป็นจุดเริมตน้ของธรรมาภิบาล
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ทีนาํไปสู่ความรุ่งเรืองและสันติสุข ถา้ขาดปัจเจกชนทีมีคุณค่าแลว้การสร้างธรรมาภิบาล ทงั 4 
ระดบัจะตอ้งลม้เหลวอยา่งแน่นอน 

2.1.5  หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองทดีี (Good Governance) 
ภารกิจหลักประการหนึงของสํานักงาน ก.พ.ร. คือการส่งเสริมให้ระบบราชการไทย

นาํ  หลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี  มาใชใ้นการบริหารราชการแผน่ดิน เพือประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองทีดี พ.ศ.2546 ประกอบด้วย 9 หมวด ได้แก่  หมวด 1 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี  
หมวด 2 การบริหารราชการเพือใหเ้กิดประโยชน์ของประชาชน  หมวด 3 การบริหารราชการเพือให้
เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ  หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  หมวด 5 การลดขนัตอนการปฏิบติังาน  หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจ
ของส่วนราชการ  หมวด 7 การอาํนวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบติัราชการ  หมวด 9 บทเบด็เตลด็ 

อยา่งไรก็ตาม อ.ก.พ.ร. เกียวกบัการส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี ในการประชุม
ครังที 3/2554 เมือวนัที 13 กนัยายน 2554 ไดมี้ขอ้สังเกตว่าหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองทีดี 10 หลกัดงักล่าวเป็นหลกัทีจาํยาก จึงควรจดักลุ่มใหม่ (Regroup) โดยรวมเรืองที
เกียวขอ้งไวด้ว้ยกนัเป็นหมวดหมู่ เพือใหเ้ป็นหลกัการทีง่ายต่อความเขา้ใจและการนาํไปปฏิบติั และ
ใหน้าํเสนอต่อ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีเพือประกาศใชต่้อไป 

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดศึ้กษาขอ้มูลเพิมเติม และหารือในเบืองตน้กบัประธาน อ.ก.พ.ร. 
เกียวกบัการส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (ศาสตราจารย ์ดร.วิษณุ เครืองาม) เพือนาํมา
ประกอบการปรับปรุงหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีใหม่ให้เขา้ใจไดง่้าย
ขึน สะดวกต่อการจดจาํและการนาํไปปฏิบติั  รวมทงัมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพ
บริบทของประเทศไทย โดยได้นําเอาประเด็นทีมีความสัมพนัธ์เกียวข้องรวมไวด้้วยกันเป็น
หมวดหมู่  นอกจากนียงัไดใ้หค้วามสาํคญัในเรืองความรับผดิชอบทางการบริหาร  โดยเพิมเติมใน
เรืองการสร้างจิตสาํนึกดา้นคุณธรรมและจริยธรรมอนัเป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึงไดก้าํหนดใหมี้มาตรฐานทางจริยธรรมสาํหรับผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ทีของรัฐแต่ละประเภทไวด้ว้ย 

จากผลการศึกษาดงักล่าว ทาํให้ได ้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี  (GG Framework) ซึงประกอบดว้ย 4 หลกัการสําคญั และ 10 หลกัการย่อย ดงันี 
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 1. การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบดว้ยหลกั
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลกัประสิทธิผล (Effective) และหลกัการตอบสนอง (Responsive)  

2. ค่านิยมประชาธิปไตย   (Democratic Value) ประกอบดว้ยหลกัภาระรับผดิชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได ้(Accountability) หลกัความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลกันิติธรรม (Rule of 
Law) และหลกัความเสมอภาค (Equity) 

3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดว้ยหลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) 
และหลกัการมีส่วนร่วม/การมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

 4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดว้ยหลกั
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 

จากผลการประชุมของ อ.ก.พ.ร. ในการประชุมครังที  4/2554 เมือวนัที  17 พฤศจิกายน 
2554 ไดพ้ิจารณาเห็นชอบกบัขอ้เสนอแผนการส่งเสริมและพฒันาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพือ
การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีอย่างยงัยืน และเห็นชอบหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองทีดี (GG Framework) ซึงประกอบดว้ย 4 หลกัการสาํคญั และ 10 หลกัการยอ่ยดงักล่าว
ขา้งตน้และโดยทีในบริบทของประเทศไทยอาจไม่สามารถใชแ้นวทางฉนัทามติกบัทุกเรืองได ้ จึง
รวมหลกันีไวก้บัหลกัการมีส่วนร่วม และปรับถอ้ยคาํเป็นหลกัการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหา
ฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) แสดงหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองทีดี  (GG Framework) และ ก.พ.ร. ในการประชุมครังที7/2554 เมือวนัที21 พฤศจิกายน
2554 ไดมี้มติเห็นชอบขอ้เสนอแผนการส่งเสริมและพฒันาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพือการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีดีอยา่งยงัยนื  และให้นาํเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยหลกัธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (GG Framework) เป็นส่วนหนึงในขอ้เสนอแผนการ
ส่งเสริมฯ ดงักล่าว ซึง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือวนัที 24 เมษายน 2555 ไดมี้มติเห็นชอบกบั
ขอ้เสนอแผนการส่งเสริมและพฒันาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพือการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี
อยา่งยงัยนื ตามที สาํนกังาน ก.พ.ร. เสนอ โดยทีหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที
ดี (GG Framework) เป็นส่วนหนึงในขอ้เสนอแผนการส่งเสริมฯทีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบ
แลว้ ดงัภาพต่อไปนี  
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ภาพท ี2.2  แผนภาพแสดงหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (GG Framework) 
ทมีา: https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 (2555) 

สําหรับความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  (GG 
Framework) ทงั  4 หลกัการสาํคญั และ 10 หลกัการยอ่ย มีดงันี 

1.  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบดว้ย 
● ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยดั เกิดผลิตภาพทีคุม้ค่าต่อการลงทุนและบงัเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทงันีตอ้งมีการ
ลดขนัตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังานเพืออาํนวยความสะดวก และลดภาระค่าใชจ่้าย ตลอดจน
ยกเลิกภารกิจทีลา้สมยัและไม่มีความจาํเป็น 
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● ประสิทธิผล  (Effectiveness) หมายถึงในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์ เ ชิง
ยทุธศาสตร์เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบติัหนา้ที
ตามพนัธกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร มีการวางเป้าหมายการปฏิบติังานทีชดัเจนและอยูใ่น
ระดบัทีตอบสนองต่อความคาดหวงัของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและ
มีมาตรฐานมีการจัดการความเสียงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ขึนอยา่งต่อ เนือง 

● การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งสามารถใหบ้ริการ     
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาํเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกาํหนด สร้างความเชือมัน
ไวว้างใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.  ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดว้ย 
● ภาระรับผดิชอบ/สามารถตรวจสอบได ้(Accountability) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการ

ตอ้งสามารถตอบคาํถามและชีแจงไดเ้มือมีขอ้สงสัย รวมทงัตอ้งมีการจดัวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิตามเป้าหมายทีกําหนดไวต่้อสาธารณะเพือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและการใหคุ้ณใหโ้ทษ   ตลอดจนมีการจดัเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใด ๆ ทีอาจจะเกิดขึน 

● เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งปฏิบติังานด้วย
ความซือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมา รวมทงัตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็นและเชือถือไดใ้ห้
ประชาชนได  ้รับทราบอย่างสมาํเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดงักล่าว
เป็นไปโดยง่าย 

● หลกันิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งใชอ้าํนาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และ
คาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

● ความเสมอภาค (Equity) หมายถึงในการปฏิบติัราชการตอ้งให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั 
ไม่มีการแบ่งแยกดา้นชายหญิง ถินกาํเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อายสุภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรม และอืนๆอีกทงัยงั
ตอ้งคาํนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกนั ของการเขา้ถึงบริการสาธารณะ ของกลุ่มบุคคลผูด้อ้ยโอกาส
ในสงัคมดว้ย 
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3.  ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดว้ย 
● ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม / ก า ร พ ย า ย า ม แ ส ว ง ห า ฉั น ท า ม ติ  (Participation/Consensus 

Oriented) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  รวมทงัเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที
สําคญัทีเกียวขอ้งร่วมคิดแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจและการดาํเนินงานและร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบติังาน  ทงันี ตอ้งมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ หรือขอ้ตกลง
ร่วมกันระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะกลุ่มทีได้รับผลกระทบโดยตรง
จะตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นทีหาขอ้ยติุไม่ไดใ้นประเดน็ทีสาํคญั 

● การกระจายอาํนาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการควรมีการมอบ
อาํนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตดัสินใจ และการดาํเนินการใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในระดบั
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมรวมทงัมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
หรือภาคส่วนอืนๆในสงัคม 

4.  ความรับผดิชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดว้ย 
● คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งมีจิตสาํนึก

ความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ทีใหเ้ป็นไปอยา่งมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวงั
ของสงัคมรวมทงัยดึมนัในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง
และเจา้หนา้ทีของรัฐ  ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน 
คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องระบบราชการไทย 8 ประการ  

 I – Integrityซือสตัยแ์ละกลา้ยนืหยดัในสิงทีถูกตอ้ง 
 A - Activeness ทาํงานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
 M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
 R - Responsiveness คาํนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นทีตงั 
 E - Efficiency มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ 
 A - Accountability ตรวจสอบได ้
 D - Democracy ยดึมนัในหลกัประชาธิปไตย 
 Y - Yield มุ่งผลสมัฤทธิ 
(สืบค้นhttps://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 เรือง “หลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี” เมือวนัที 1 มิถุนายน 2018) 
สรุปความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  (GG 

Framework) ทงั 4 หลกัการสาํคญั และ 10 หลกัการยอ่ย มีดงันี 
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1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบดว้ย 
● ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
● ประสิทธิผล (Effectiveness)  
● การตอบสนอง (Responsiveness)  
2.  ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดว้ย 
● ภาระรับผดิชอบ/สามารถตรวจสอบได ้(Accountability)  
● เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)  
● หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
● ความเสมอภาค (Equity)  
3.  ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดว้ย 
● การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉนัทามติ (Participation/Consensus Oriented)  
● การกระจายอาํนาจ(Decentralization)  
4.   ความรับผดิชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดว้ย 
● คุณธรรม/จริยธรรม(Morality/Ethics)  
อนึง เพือใหเ้กิดความเขา้ใจและการมองเห็นภาพง่ายขึน ขอนาํเสนอแผนภูมิ ดงันี 
ตารางที 2.1 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (GG Framework) ทงั  4 

หลกัการสาํคญั และ 10 หลกัการยอ่ย มีดงันี 

1.  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) ประกอบดว้ย 
● ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
● ประสิทธิผล (Effectiveness)  
● การตอบสนอง (Responsiveness)  
 

2.  ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic 
Value) ประกอบดว้ย 
●ภาระรับผดิชอบ/สามารถตรวจสอบ
ได ้(Accountability)  
● เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)  
● หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
● ความเสมอภาค (Equity)  

3.  ประชารัฐ (Participatory 
State) ประกอบดว้ย 
● การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉนัทา
มติ (Participation/Consensus Oriented)  
● การกระจายอาํนาจ (Decentralization)  

4.  ความรับผดิชอบทางการบริหาร 
(Administrative Responsibility) 
 ประกอบดว้ย 
● คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)  

ทมีา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) (2555) 



36 
 

2.1.6  สรุปหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองทดีี (Good Governance)  

หลกัธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (Good Governance) หมายถึง หลกั
ในการปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลกั ได้แก่ หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัการ
ตอบสนอง หลกัภาระรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการกระจายอาํนาจ
หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค และหลกัการมุ่งฉันทามติเพือความเขา้ใจทีตรงกนั สํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดมี้การกาํหนดความหมายสาํคญัของหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี
ทงั 10 องคป์ระกอบ ไวด้งันี 

ตารางท ี2.2  สรุปหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (Good Governance)  

 

หลกัธรรมาภิบาล ความหมาย 

หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
 
 

• ผลการปฏิบติัราชการทีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการตามทีไดรั้บ

งบประมาณมาดาํเนินการ โดยการปฏิบติัราชการ

จะตอ้งมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที

ชดัเจน มีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานที

เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล 

และพฒันา ปรับปรุงอยา่งต่อเนืองและเป็นระบบ 

หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) • การบริหารราชการตามแนวทางการกาํกบัดูแลที
ดี ทีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดย
การใชเ้ทคนิคและเครืองมือการบริหารจดัการที
เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทัง
ด้านต้นทุนแรงงาน  และระยะ เวลาให้ เ กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีดความสามารถ
ในการปฏิบติัราชการตามภารกิจเพือตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกกลุ่ม 
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ตารางท ี2.2  สรุปหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (Good Governance) (ต่อ) 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความหมาย 

หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) • การให้บริการทีสามารถดาํเนินการไดภ้ายใน

ระยะเวลา ทีกาํหนด และสร้างความเชือมนั ความ

ไวว้างใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวงั/

ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ และ ผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทีมีความหลากหลาย และมีความ

แตกต่าง 

หลกัภาระรับผดิชอบ (Accountability) • การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที

และผลงานต่อเป้าหมายทีกาํหนดไวโ้ดยความ

รับผิดชอบนัน ควรอยู่ในระดบัทีสนองต่อความ

คาดหวงัของสาธารณะ รวมทงัการแสดงถึงความ

สาํนึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

หลกัความโปร่งใส (Transparency)  • กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ชีแจง

ได้เ มือมีข้อสงสัย  และสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร อนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายไดอ้ย่างเสรี

โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขนัตอนในการดาํเนิน

กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ

ตรวจสอบไดห้ลกัธรรมาภิบาล ความหมาย 

หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) • กระบวนการทีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เขา้ร่วมใน

การรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ 

ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นทีสาํคญัทีเกียวขอ้ง ร่วม

คิดแนวทาง  ร่ วมการแก้ไขปัญหา  ร่ วมใน

กระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการ 

พฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
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ตารางท ี2.2  (ต่อ) 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความหมาย 

หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization)  • หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization)  
• การถ่ายโอนอาํนาจการตดัสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วย
การปกครองอืน (ราชการบริหารส่วนทอ้งถิน) 
และภาคประชาชน ดาํเนินการแทน โดยมีอิสระ
ตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตดัสินใจและการดาํเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึง
พอใจในการใหบ้ริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิม
ผลิตภาพ  เพือผลการดําเนินงานทีดีของส่วน
ราชการ 
 

หลกันิติธรรม (Rule of Law)   • การใช้อาํนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บังคบั ในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

หลกัความเสมอภาค (Equity) 
 

 • การไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอยา่งเท่า
เทียมกนัโดย ไม่มีการแบ่งแยกดา้น ชาย/หญิง ถิน
กาํเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ความเ ชือทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และอืนๆ 
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ตารางท ี2.2  (ต่อ) 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความหมาย 

หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) 
 
 
 
 
 

 

• การหาขอ้ตกลงทวัไป ภายในกลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทีเกียวของ ซึงเป็นขอ้ตกลงทีเกิดจากการ
ใชก้ระบวนการเพือหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะ
กลุ่มทีได้รับผลกระทบโดยตรง ซึงตอ้งไม่มีขอ้
คดัคา้นทียุติไม่ไดใ้นประเด็นทีสาํคญั โดยฉันทา
มติไม่จาํเป็นตอ้งหมายความว่าเป็นความเห็นพอ้ง
โดยเอกฉนัท ์

 
    ตารางท ี2.2  สรุปหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (Good Governance) 
    ทมีา: คู่มือการจดัระดบัการกาํกบัดูแลองคก์ารภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองทีดี (Good Governance Rating) (2555) 

2.1.7  ดัชนีชีวดัธรรมาภิบาลของประเทศไทย 

วิภาส ทองสุทธิ (2551, หน้า 202-205) กล่าวว่า “หลงัจากนันได้มีการจดัทาํตวัชีวดัตาม
หลกัการสําคญั ทงั 10 หลกัการ โดยแต่ละหลกัการจะมีองค์ประกอบย่อยอีกส่วนหนึง แลว้ใน
องคป์ระกอบยอ่ย และขอ้คาํถามอธิบายตวัชีวดัไดน้าํไปอธิบายตวัชีวดัได ้รายละเอียดตวัชีวดั ทงั 10 
หลกัการ หรือ “ทศธรรม” ตามคาํเรียกของศาสตราจารย ์ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ สรุปไดด้งันี 

ตวัชีวดัหลกัการต่างๆ 
1. หลกันิติธรรม ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงันี 

1. การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
2. ความชอบดว้ยกฎหมายทางเนือหา 
3. ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
4. หลกัไม่มีความผดิ ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย 
5. การแบ่งแยกอาํนาจ 
6. ความอิสระของผูพ้ิพากษา 
7. หลกัความผกูพนัดว้ยกฎหมาย 
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2. หลกัคุณธรรม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี 
1. ปลอดจากการทุจริต 
2. ปลอดจากการทาํผดิวินยั 
3. ปลอดจากการทาํผดิมาตรฐานวิชาชีพนิยม จรรยาวิชาชีพ 
4. ความเป็นกลางของผูบ้ริหาร 

3. หลกัความโปร่งใส ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี 
1. ดา้นโครงสร้าง 
2. ดา้นการใหโ้ทษ 
3. ดา้นการใหคุ้ณ 
4. ดา้นการเปิดเผยมีส่วนร่วม 

4. หลกัการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี 
1. การรับฟังความคิดเห็น 
2. การใหข้อ้มูล 
3. การร่วมตดัสินใจ 
4. การพฒันาศกัยภาพในการมีส่วนร่วม 

5. หลกัความพร้อมความรับผดิ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงันี 
1. การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. การมีเป้าหมายทีชดัเจน 
3. การมีการสร้างความเป็นเจา้ของร่วมกนั 
4. การมีระบบติดตามประเมินผล 
5. การจดัการกบัผูไ้ม่มีผลงาน 
6. การมีแผนสาํรอง 

6. หลกัความคุม้ค่า ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงันี 
1. การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
2. การประหยดั 
3. มีศกัยภาพในการแข่งขนั 

7. หลกัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ ดงันี 
1. การจดัการอยา่งบูรณาการ 
2. การติดต่อสือสารในองคก์าร 
3. บริหารปฏิบติังานอยา่งคุม้คา่ 
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4. สร้างสรรคแ์ละสร้างเสริม 
5. มีการเชือมโยงในการทาํงาน 
6. มีการพฒันาความสามารถ 
7. มีการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 
8. มีระบบคดัเลือกและเลิกจา้งทีเป็นธรรม 
9. สร้างความไวว้างใจในองคก์ร 
10. มีความผกูพนัองคก์ร 

8. หลกัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงันี 
1. การปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้ม 
2. การพฒันาการเรียนรู้ 
3. การใชผ้ลของการเรียนรู้ 
4. การเสริมสร้างความสามารถ 
5. การจดัการความรู้ 
6. การมีเครืองมือและเทคโนโลย ี
7. มีการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 

9. หลกัการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงันี 
1. มีการวางแผนภูมิการทาํงานและทบทวนภารกิจ 
2. สาํรวจความสนใจ/ศึกษาความตอ้งการของประชาชน 
3. มีกลยทุธ์ในการบริหาร 
4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
5. ศึกษาวจิยัสถาบนั 
6. คาดคะเนความเสียง และ (บริหารความขดัแยง้) 
7. การกระจายอาํนาจบริหาร 
8. บริการประชาชนไม่ใช่กาํกบั 

10. หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี 
1. การทีองคก์รมีการจดัการชุดขอ้มูล 
2. องคก์รมีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารไปใชจ้ริง 
3. องคก์รมีการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
4. มีการสร้างความสมัพนัธ์เชือมโยงระหวา่งภานในแลระหวา่งองคก์รอืนๆ

ดว้ยกนั” 
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2.1.8  การพฒันาองค์การโดยใช้แนวทางดาํเนินการธรรมาภิบาลสู่ความสําเร็จ 
การพฒันาองคก์าร เป็นการทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงใหเ้จริญกา้วหนา้ หรือดีกว่าเดิม เพือ

ทาํให้องคก์ารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสร้างปัจจยัต่าง ๆ เพือสนบัสนุนให้เกิดการ
พฒันาให้สอดคลอ้งตามเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์ององคก์าร การพฒันาองคก์ารทาํให้เกิดการ
ผสมผสานระหว่างคน และสังคม (People and Social) โครงสร้าง(Structure) วิทยาการสมยัใหม่
(Technology) ระบบงาน (Work System) ใหส้อดคลอ้งกนัวงจรในการพฒันาองคก์าร จะมีลกัษณะ
กระบวนการยอ้นกลบั โดยเริมจากวิเคราะห์องคก์ารการวางแผนปฏิบติัการ การสนับสนุนการ
ปฏิบติัการ และการประเมินผล  
 เมตต ์ เมตตตก์ารุณ์จิต (2554, หนา้ 205-206) กล่าวว่า “การทาํกิจการใดๆใหป้ระสบความ
เร็จ มิใช่เรืองง่ายดงัใจคิดเสมอไป เพราะมีทงัปัจจยัทีเป็นอุปสรรคและส่งเสริมหลายประการ จาก
การประมวลแนวคิด และการศึกษาวิจยัทีเกียวกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พอสรุปว่าปัจจยัที
ส่งเสริมไปสู่ความสาํเร็จมีความเป็นเลิศ ไดแ้ก่ 

1. ผูน้าํ 
2. บุคลากรเจา้หนา้ที 
3. บทบาทของภาคส่วนต่างๆ (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาคการศึกษา) 
4. ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ 
5. การสร้างแรงจูงใจ 
6. เวลา” 

1.  ผูน้าํ  จะตอ้งมีวิสัยทศัน์ในการบริหารจดัการ และมีภาวะผูน้าํทีจะเลง็เห็นการนาํหลกั    
ธรรมาภิบาล (Good Governance) มาประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานของตน โดยมีการปรับเปลียน
องคก์ารใหดี้ยงิขึนโดยมีความเชือและศรัทธาว่าหลกัการธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นสิงที
ดีทีสุดในสถานการณ์ปัจจุบนัในยุคนี โดยมีการปรับเปลียนให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพ
สงัคมไทย โดยมิไดอิ้งตามกระแสตะวนัตกมากเกินไปซึงยงัคงตระหลกัถึงสภาพสงัคมไทย 

กลัยนุช  กิตติพงศพ์ิทยา (2560, หนา้ 8-25) กล่าวว่า “การจดัการเปลียนแปลงเป็นสิงจาํเป็น
อยา่งยงิในสังคมปัจจุบนั ซึงองคก์ารตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนต่างๆอนัเกิดจากปัจจยัทงัภายใน
และภายนอกองคก์าร อนัยากจะคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ ผูน้าํซึงสามารถวางแผนจดัการเปลียนแปลง
อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การดาํเนิงานขององคก์ารเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถ
จดัการองคก์ารให้มีความพร้อมของปัจจยัต่างๆอยา่งไรก็ตามการจดัการเปลียนแปลงไม่ใช่เรืองง่าย 
ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผลในการเปลียนแปลงและอุปสรรคต่างๆในการ
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เปลียนแปลงองคก์าร ถูกนาํเสนอโดยนกัวิชาการหลายท่าน และมีรายละเอียดทีแตกต่างกนัออกไป 
แต่ทีไดรั้ยการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ กระบวนการในการเปลียนแปลง 2 ขนัตอนของ Lewin 
กระบวนการในการเปลียนแปลง 8 ขนัตอนของ Kotter และตวัแบบ ADKAR ซึงการเปลียนแปลง
องคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  บุคลาการและเจา้หนา้ที กลุ่มคนทีเป็นทรัพยากรมนุษยที์อยูก่ระจดักระจายทวัองคก์าร 
เป็นบุคคลทีตอ้งตระหนักถึงบทบาท หน้าทีของตนเอง และพร้อมทีจะสนองตอบนโยบายของ
องคก์าร เพือให้มีการขบัเคลือนองคก์ารไดมี้ความเคลือนไหวในการนาํหลกัธรรมาภิบาล (Good 
Governance) มาใชเ้ป็นตวัหลกัขบัเคลือนไปขา้งหนา้ การนาํนโยบายและแนวคิดจากระบบบนไปสู่
ระดบัล่าง  เพือใหอ้งคก์ารมีการเคลือนไหวในการขบัเคลือนหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ดว้ยการดาํเนินการไปสู่ความสาํเร็จเพือประโยชน์ขององคก์ารและประเทศทีมีความเชือถือ 

3.  บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ 1. ภาครัฐ (Goverment) 2. ภาคธุรกิจ เอกชน (Private 
Sector) 3. ภาคประชาชน หรือภาคประชาสงัคม (Civil Society) 

พรชัย ศกัดานุวฒัน์วงศ์ (2556, หน้า 15-39) กล่าวว่า “หลกัธรรมาภิบาล เป็นหลกัการ
บริหารจดัการทีดี เพราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศไทยใหม่ทงัระบบ โดย
กาํหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินขึนมาเพือทุกคนทุกฝ่ายในประเทศร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ ร่วมกนั
จดัการ ร่วมกนัรับผิดชอบ แกปั้ญหา พฒันานาํพาแผ่นดินนีไปสู่ความมนัคง ความสันติสุข มีการ
พฒันาทียงัยืนและกา้วไกลดงั พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชทีว่า “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” หลกัธรร
มาภิบาลจึงตงัอยู่บนรากฐานของความถูกตอ้ง ดีงาม มนัคง หรือธรรมาธิปไตย ทีมุ่งให้ประชาชน 
สงัคมระดบัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น ชุมชนต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด การบริหารจดัการ 
การบริหารในทุกระดับ ปรับวฒันธรรมขององค์การภาครัฐใหม่ เพราะระบบราชการทีแข็งตวั
เกินไปทาํใหไ้ม่มีประสิทธิภาพและขาดความชอบธรรม กฎเกณฑเ์ขม้งวด ช่องทางสือสารขาดตอน 
รัฐไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่ไดถู้กตอ้ง ทาํให้เกิดความขดัแยง้ 
ช่วงชิงอาํนาจและความลม้เหลวของระบบราชการและรัฐบาล จึงทาํใหค้วามคิดเกียวกบั Governent 
เปลียนไปกลบักลายมาเป็น Governance ทีทุกภาคส่วนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม กล่าวคือ 

ภาครัฐ ต้องมีการปฏิรูปบทบาทหน้าที โครงสร้าง และกระบวนการการทาํงานของ
หน่วยงาน/กลไกการบริหารใหส้ามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอยา่งโปร่งใส ซือตรง เป็นธรรม  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการนาํบริการของรัฐทีมีคุณภาพไปสู่ประชาชน 
โดยจะต้องมีการเปลียนทศันคติ ค่านิยม และวิธีทาํงานของเจ้าหน้าทีรัฐ ให้ทาํงานโดยยึดถือ
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ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และสามารถรวมทาํงานกบัภาคประชาชนและภาคเอกชนไดอ้ยา่งราบรืน
เป็นมิตร 

ภาคธุรกิจเอกชน ตอ้งมีการปฏิรูปและกาํหนดกติกาในหน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชนเช่น 
บริษทั หา้งหุน้ส่วน ใหมี้กติกาการทาํงานทีโปร่งใส ซือตรง เป็นธรรมต่อลูกคา้ ความรับผดิชอบต่อ
ผูถื้อหุ้น และต่อสังคม รวมทงัมีระบบติดตามตรวจสอบการให้บริการทีมีมาตรฐานเทียบเท่าระดบั
สากล และร่วมทาํงานกบัภาครัฐและภาคประชาชนอยา่งราบรืน เป็นมิตรและมีความไวว้างใจซึงกนั
และกนั 

ภาคประชาชน ตอ้งสร้างความตระหนกัหรือสาํนึกตงัแต่ระดบัปัจเจกบุคคลถึงระดบักลุ่ม
ประชาสังคม ในเรืองของสิทธิหน้าทีและความรับผิดชอบต่อตนเองและสาธารณะทังในทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพือเป็นพลงัของประเทศทีมีคุณภาพ มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัารของ
การสร้างกลไกการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี หรือธรรมรัฐให้เกิดขึนและทาํนุบาํรุงรักษาให้ดี
ยงิๆขึนต่อไป” 

4.  ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ เนืองจากหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นสิงทีรัฐได้
เล็งเห็นความสําคัญ  ในปีพ .ศ .2545 จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการ  โดยการประกาศใช้
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ.2545 จึงนําไปสู่การปรับเปลียนกระบวนการและวิธีทาํงานของระบบราชการให้ทดัเทียม
มาตรฐานสากล  ดงัปรากฎในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 
แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 5) พ.ศ.2552 บญัญติัว่า “ในการปฏิบติัหนา้ทีของส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีดี โดยเฉพาะอยา่งยิงใหค้าํนึงความรับผดิชอบของผูป้ฏิบติังาน การมีส่วน
ร่วมของประชาชน การเปิดเผยขอ้มูล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิลผลการปฏิบติังาน ทงันี
ตามความเหมาะสมของภารกิจ เพือประโยชน์ในการดาํเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี จะตราเป็น
พระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัราชการ และสังการให้ส่วนราชการและ
ขา้ราชการปฏิบติักไ็ด”้  

5.  การสร้างแรงจูงใจ  ตามทศันะของเมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต (2554, หนา้ 211-212) กล่าวว่า 
“แรงจูงใจในทีนีหมายถึง แรงจูงใจในทางบวก และแรงจูงใจในทางลบ 

แรงจูงใจในทางบวก หมายถึง การทีบุคลากรเจา้หนา้ทีผูส้นองนโยบายและสามารถทาํให้
ภารกิจเห็นผล ก็ควรทีจะมีบาํเหน็จรางวลัมอบให้เพือเป็นขวญักาํลงัใจและเป็นการสร้างสิงเร้าให้
ผูอื้นหันมาเป็นเครือข่ายร่วมดาํเนินการดว้ย อนึงรางวลันนัใช่ว่าจะตอ้งเป็นรูปของตวัเงินเสมอไป 



45 
 

แต่การสร้างแรงจูงใจหรือใหร้างวลัอาจทาํโดยวิธีการอืนก็ได ้เช่นการยกยอ่ง ชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณ เป็นตน้ 

สําหรับแรงจูงใจในทางลบ หมายถึง การทีบุคลาการคนใดไม่ปฏิบัตตามหน้าทีและ
นโยบาย กค็วรดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ปรับเปลียนพฤติกรรม หรือลงโทษอยา่งเด็ดขาด เพือจูงใจ
ให้เกิดความหลาบจาํหรือมิให้ผูอื้นเอาเป็นเยียงอย่าง รวมถึงผูที้หย่อนสมรรถภาพในการทาํงานก็
ควรไดรั้บบทลงโทษทีเหมาะสมแลว้แต่กรณี ซึงวิธีการนีจะตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกบัแรงจูงใจใน
ทางบวก 

6.  เวลา  กระบวนการหลกัธรรมาภิบาลในแนวคิดเรือง “การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี” 
(Good Governance) มาใชก้บัระบบราชการ และสังคมไทย จะตอ้งใชเ้วลาทีตอ้งการใหอ้งคก์ารทาํ
การปรับเปลียนความคิด ทศันคติ ตลอดจนวฒันธรรมในองคก์าร ก็ย่อมตอ้งกระทาํการเสียตงัแต่
เดียวนี โดยใช้กระบวนการ พฒันา ปรับตวั ปรับเปลียนกลยุทธ์ และโครงสร้าง เพือให้เกิดการ
เปลียนแปลงค่อยเป็นค่อยๆเกิดขึน แมว้่าการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีนัน จะตอ้งใชเ้วลาก็ตาม 
เพราะการนาํหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ไม่สามารถจะทาํใหเ้กิดผลในเวลาอนัสนัได ้

2.2  แนวคดิประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และความสัมฤทธิผล 

2.2.1  ประสิทธิผล 

ประสิทธิผลเป็นเครืองมือหรือตวับ่งชีในการตดัสินใจว่า การบริหารของหน่วยงานหรือ
องคก์ารใดองคก์ารหนึงสามารถดาํเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคที์วางไวม้ากนอ้ย
เพียงใด เป็นเรืองเกียวกบัผลทีไดรั้บและผลสาํเร็จของงาน มีความเกียวพนักบัผลงานทีองคก์ารพึง
ประสงค ์

ความหมายของประสิทธิผล 
       วิทยา  ด่านธํารงกูล  (2546, หน้า  27)  ได้ให้ความหมายว่า  ประสิทธิผล  หมายถึง 
ความสามารถในการเลือกเป้าหมายทีเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนนัๆ ประสิทธิผลจึงวดักนัทีว่า
องคก์ารสามารถสนองผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการทีเป็นตอ้งการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิงที
พยายามจะทาํมากนอ้ยเพียงใด 
      ธงชยั สันติวงษ ์ (2537, หนา้ 22) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการทาํงานทีไดผ้ลโดยสามารถ
บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์ตอ้งการ การวดัผลงานทีทาํไดเ้ทียบกบัเป้าหมาย หากสามารถทาํ
ไดต้ามเป้าหมายทีตงัไวก้แ็สดงวา่การทาํงานมีประสิทธิผลสูง 
        รุ่งแกว้แดง และ ชยัณรงค ์สุวรรณสาร (2536, หนา้ 169) ประสิทธิผล หมายถึง ความสาํเร็จ
ของผลการปฏิบติังานทีเป็นไป หรือบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
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        เปรมสุรีย ์เชือมทอง (2536, หน้า 9) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ผลงานของกลุ่มซึงเป็นไป
ตามเป้าหมายทีวางไว ้ดงันันประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนทีสามารถทาํ
หนา้ทีให้บรรลุเป้าหมายทีตงัเอาไว ้ทงันีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนทีสามารถใช้
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานเพือโน้มน้าวให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา
ปฏิบติังานใหเ้กิดผลตามเป้าหมายทีตงัเอาไว ้
        ชีชอร์ และยชูตแ์มน (Seashore & Yuchtman quoting Hall, 1991) ให้ความหมายว่า 
ประสิทธิผลขององคก์าร คือ ความสามารถขององคก์ารในการนาํทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั และมี
คุณค่าจากสภาพแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์เพือสนบัสนุนการดาํเนินการขององคก์าร 
       ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p.51) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง
การทีผูบ้ริหารสามารถใชภ้าวะผูน้าํเป็นศูนยร์วมในการจดัการศึกษาทาํใหค้รูและนกัเรียนเกิดความ
พึงพอใจ เป็นผลทาํใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
        กิบสัน และคณะ (Gibson Others 1982, p.812) นิยามประสิทธิผลไวว้่า ประสิทธิผลเป็น
เรืองของการกระทาํใดๆ ทีมีความมุ่งหมายจะไดรั้บผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึน การกระทาํหรือ
ความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงตาํเพียงใด ขึนอยูก่บัว่าผลทีไดรั้บตรงนนั ตรงครบถว้น ทงัเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใชพ้ลงังานนอ้ยเพียงใด 
        จึงสามารถสรุปไดว้่า ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง การทีองคก์ารไดด้าํเนินงานใด ๆ 
โดยการใชท้รัพยากรต่าง ๆจนเกิดผงสาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ทีองคก์ารตงัไวแ้ละสามารถจะ
สรุปความหมายตามทฤษฎีองคก์ารได ้3 ลกัษณะ ดงันี (Zamuto, 1982) 
 1. ความหมายทีใชใ้นแนวทางเป้าหมาย(Goal–based Approach) เป็นการพิจารณาว่าการ
ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายทีตงัไวห้รือไม่ 
   2. ความหมายทีใชแ้นวทางระบบ (System–based Approach) เป็นการพิจารณาว่าองคก์าร
นาํทรัพยากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่องคก์าร และบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
        3. ความหมายทีใชแ้นวทางกลุ่มผูที้เกียวขอ้ง (Multiple – Constituencies Approach) เป็น
การพิจารณาว่าองคก์ารสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มทีเกียวขอ้งไดค้วามสาํคญั
ของประสิทธิผล 
        ประสิทธิผลมีความสําคญัอย่างยิง ในศาสตร์ทางการบริหารและองคก์าร นับว่าเป็นการ
ตดัสินใจขนัสุดทา้ยว่า การบริหารองคก์ารประสบความสําเร็จหรือไม่เพียงใด องคก์ารจะอยู่รอด
และมีความมนัคงจะขึนอยูก่บัประสิทธิผลองคก์ารจะล่มสลายไปในทีสุด ดงันนัจึงมีความสาํคญัต่อ
องคก์าร ดงันี (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2537) 
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       1. ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตังองค์การ  การจัดตังองค์การย่อมกําหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน เพือดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่ 
        2. ประเมินผลการดาํเนินงานกบัแผนงานทีกาํหนด การดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อม
ตอ้งมีการวางแผน กาํหนดหนา้ที ความรับผิดชอบ การจดัสรรทรัพยากร การใชอ้าํนาจหนา้ทีการ
บริหารการปฏิบติังาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

3.  ประเมินผลสาํเร็จกบัวตัถุประสงคเ์ปรียบเทียบผลงานทีดาํเนินการไดต้ามแผนงานกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์ารทีคาดหวงั ถา้ผลงานบรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัของ
องคก์าร แสดงวา่องคก์ารมีประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดบั คือ 
    3.1 ประสิทธิผลของบุคคล 
          3.2 ประสิทธิผลขององคก์าร 
        3.1 ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลกัษณะของบุคคลทีมีความสามารถปฏิบติังานใด ๆ หรือ
ปฏิบติักิจกรรมใด ๆแลว้ประสบผลสาํเร็จ ทาํใหเ้กิดผลโดยตรงและครบถว้นตามวตัถุประสงค ์ผลที
เกิดขึนมีลกัษณะคุณภาพ เช่น ความถูกตอ้ง ความมีคุณค่า เหมาะสมดีกบังาน ตรงกบัความคาดหวงั
และความตอ้งการของหมู่คณะ สังคม และผูจ้ะนาํผลนันไปใชเ้ป็นผลทีไดจ้ากการปฏิบติัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        3.2 ประสิทธิผลขององค์การ คือ การเน้นไปทีผลรวมขององค์การ ซึงกิบสันและคณะ 
(Gibson and Other, 1982) อธิบายถึงเกณฑข์องความมีประสิทธิผลขององคก์ารว่าประกอบดว้ย    
ตวับ่งชี 5 ตวั คือ 
        1. การผลิต (Production) 
       2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
       3. ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
       4. การปรับเปลียน (Adaptiveness) 
       5. การพฒันา (Development) 

2.2.2  ประสิทธิภาพ 
    สําหรับคําว่า “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรทีใชไ้ปกบั
ผลทีไดจ้ากการทาํงานว่าใชไ้ปอยา่งไร มากนอ้ยแค่ไหน ในขณะทีกาํลงัทาํงานใชโ้ดยประหยดัให้
ไดผ้ลผลิตหรือผลลพัธ์ตามเป้าหมายขององคก์ารคาดหวงัอย่างคุม้ค่าหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบ
ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลกาํไรทีไดรั้บ ประสิทธิภาพมี 2 ระดบั คือ 
        1. ประสิทธิภาพของบุคคล 
        2. ประสิทธิภาพขององคก์าร 
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        1.  ประสิทธิภาพของบุคคล หมายถึง การทีบุคคลปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถใช้
เทคนิคหรือยทุธวิธีในการทาํงาน เพือใหไ้ดผ้ลงานทีมีปริมาณตามความตอ้งการ และมีคุณภาพเป็น
ทีน่าพอใจ โดยสินเปลืองค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลานอ้ย เป็นบุคคลทีมีคุณภาพ และปริมาณของ
ผลงาน มีวิธีการทาํงานใหไ้ดผ้ลดียงิขึนอยูเ่สมอ 
        2.  ประสิทธิภาพขององค์การ หมายถึง การทีองคก์ารสามารถดาํเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจ
หน้าทีขององคก์ารโดยใชท้รัพยากร ปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงกาํลงัคน อย่างคุม้ค่าทีสุด มีการสูญเปล่า
นอ้ยทีสุดมีลกัษณะของการดาํเนินงานไปสู่ผลตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างดี โดยประหยดัทงัเวลา 
ทรัพยากรและกาํลงัคน 
        สรุปไดว้่า ประสิทธิผลมีความสาํคญัต่อองคก์ารหรือหน่วยงานมาก เพราะว่าเป็นตวัชีวดั
ความสําเร็จขององค์การ ในการทีจะตดัสินใจว่าองค์การจะอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ประกอบกับ
ประสิทธิภาพกมี็ความสาํคญัต่อองคก์ารมากเช่นกนั หากการดาํเนินงานองคก์ารไม่มีประสิทธิภาพก็
จะไม่มีผลกําไร  ประสบแต่ความขาดทุน  ก็ยากทีองค์การจะตังอยู่ได้ ดังนัน  ประสิทธิผล 
(Effectiveness) เป็นการทาํให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายองค์การ (Goals) และ ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) เป็นการทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจและร่วมมือกนัปฏิบติังานให้ไดผ้ลผลิต 
(Output) ทีตอ้งการ จึงมีความสัมพนัธ์กนัทาํให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายภายในเงือนไขทีมีการใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงเป็นทีพึงปรารถนา
ของทุกองคก์าร 
 2.2.3  ความสัมฤทธิผล 

การบริหารราชการแบบเดิมให้ความสําคญักับปริมาณทรัพยากรนําเขา้ ได้แก่จาํนวน
งบประมาณ อตัรากาํลงั อาคารสถานทีและวสัดุครุภณัฑต่์าง ๆ มีการใชก้ฎระเบียบทีรัดกุมควบคุม
การปฏิบติัราชการมิให้ขา้ราชการใชดุ้ลยพินิจมากเกินไป รวมถึงมีกระบวนการทาํงานทีลดหลนั
ตามสายการบงัคบับญัชา ทาํให้บริการทีเป็นผลผลิตของระบบราชการมีตน้ทุนสูง และประชาชน
ผูรั้บบริการไม่พอใจบริการทีล่าช้า ไม่สะดวก  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ (Results Based 
Management – RBM) เป็นเครืองมือการบริหารทีมาพร้อมกบัแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management) ซึงมีการนาํมาใชก้บัภาครัฐและภาคเอกชนในหลายประเทศทงั
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และประเทศในแถบเอเชีย เช่น ญีปุ่น สิงคโปร์ และ
ฮ่องกงการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิเป็นวิธีการบริหารจดัการ ทีมุ่งเนน้ผลการปฏิบติังานเพือให้องคก์ร
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการปรับปรุงผลการดาํเนินงานขององค์กรทีทุกคนตอ้งมี  
ส่วนร่วม เพือให้เกิดการทาํงานทีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและ
ยกระดบัผลการปฏิบติังานขององคก์ร ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดดี้



49 
 

ยิงขึน โดยใชก้ารสร้างตวัชีวดัผลการดาํเนินงานทีเป็นรูปธรรม วดัผลการปฏิบติังานเทียบกบั
เป้าหมายทีกาํหนดส่วนราชการทีมีการบริหารมุ่งผลสมัฤทธิสามารถผลิตผลงานทีมีคุณภาพมากกว่า
เ ดิมโดยใช้งบประมาณน้อยลง  เ ป็นการเพิมคุณค่าให้แก่ผลงานทังทางด้านประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 

1. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ และโครงการการบริหารการเปลยีนแปลง  
เมือปี 2515 สํานักงาน ก.พ. ไดรั้บมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีให้ริเริมปฏิรูป

ระบบราชการไทย โครงการปฏิรูประบบราชการไทยนีเป็นเรืองซับซ้อน ละเอียดอ่อน และ
ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนร่วมทีหลากหลายในกระบวนการการดาํเนินการ สาํนกังาน ก.พ. มุ่งเนน้ไปที
ความพยายาม ในการปฏิรูปในเรืองทีพิจารณาแลว้อยา่งรอบคอบว่า มีความสาํคญัอยา่งยิงต่อการ
พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในราชการ  

2. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิคอือะไร?  
  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ คือ วิธีการบริหารทีมุ่งเนน้สัมฤทธิผลขององคก์รเป็นหลกัการ

ปฏิบติังานขององคก์รมีผลสัมฤทธิเพียงใดพิจารณาไดจ้ากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลพัธ์ที
เกิดขึนจริงกบัเป้าหมายทีกาํหนด 

3. ผลสัมฤทธิ(Results) = ผลผลติ(Output) + ผลลพัธ์(Outcomes) 
ผลผลติ (Outputs) หมายถึง งานบริการ หรือกิจกรรมทีเจา้หนา้ทีทาํเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่ง

มอบให้ประชาชนผูรั้บบริการ ผลผลิตเป็นผลงานทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมของส่วนราชการ
โดยตรง ตวัอย่างเช่น ผลผลิตของกรมชลประทาน ไดแ้ก่ จดัสรรนาํให้เกษตรกร 22 ลา้นไร่ หรือ
อาคารบรรเทาอุทกภยัทีก่อสร้างแลว้เสร็จ 10 แห่ง เป็นตน้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลทีเกิดขึนติดตามมา ผลกระทบ หรือเงือนไขทีเกิดจาก
ผลผลิต ผลลพัธ์มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัประชาชนผูรั้บบริการและสาธารณชน ตวัอยา่งเช่น การ
ทีประชาชนมีรายไดเ้พิมขึนเป็นผลลพัธ์ของการจดัสรรนาํของโครงการชลประทาน และประชาชน
ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัลดลง เป็นผลลพัธ์ของการก่อสร้างอาคารบรรเทาอุทกภยัแลว้เสร็จ การ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธินีได้พฒันาขึนมาจากเหตุวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในโลกตะวนัตก และ
ทรัพยากรสาํหรับภาคราชการนนัลดลง การบริหารมุ่งผลสมัฤทธินีถือเป็นเครืองมือสาํคญัทีจะทาํให้
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิมขึน แต่เดิมนนัในภาคราชการมุ่งเนน้ไปที ทรัพยากร
นาํเขา้ (input) และการแบ่งสรรทรัพยากรไปยงั หน่วยราชการต่าง ๆ และยงัมุ่งเนน้ไป ทีกิจกรรม 
(activity) เช่น ทาํอะไรกนับา้งในหน่วยงานในเรืองของการประชุม การวางแผน และอืน ๆ แต่การ
บริหารมุ่งผลสมัฤทธิไดเ้ปลียนจุดเนน้มาทีผลงาน(result) โดยนยัของคาํวา่ผลงานนี หมายถึงทงัสิงที
หน่วยงานทาํ-ผลผลิต (output) เช่น รายงานสัมมนา ฯลฯ หรือสิงทีหน่วยงานมุ่งให้เกิดผลสาํเร็จ-
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ผลลพัธ์ (outcome) เช่น คุณภาพของอากาศทีไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ขึน ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้
อีกต่อไปทีจะปล่อยให้หน่วยงานของรัฐให้บริการโดยไม่รู้ว่าการให้บริการนัน จะทาํให้เกิดผล
ตามทีคาดหวงัหรือไม่ ดงันนัการวดัผลผลิตและผลลพัธ์ก็กาํลงักลายมาเป็นสิงทีตอ้งกระทาํการวดั
ในเรืองเหล่านี จะประเมินการบริการของรัฐ และทาํใหมี้ฐานทีมนัคง สาํหรับตดัสินใจในเรืองลาํดบั
ความสาํคญัและการจดัสรรทรัพยากร ตวัอยา่งทีจะช่วยให้เรืองนีกระจ่างชดั ขึนก็คือโครงการทีมุ่ง
กาํจดัโรคมาเลเรียโดยวิธีผลิตเอกสารขอ้มูลสาํหรับเผยแพร่ เช่น แผน่พบัฯลฯ ในกรณีนีทรัพยากรที
ใชอ้าจไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีผูผ้ลิต อุปกรณ์เครืองเขียน ฯลฯ สิงเหล่านีถูกเปลียนออกมาเป็นผลผลิต นนั
คือ แผ่นพบั อย่างไรก็ตามรัฐบาลมิไดพ้ึงพอใจเพียงแค่แผ่นพบัทีผลิตได ้แต่มุ่งหวงัสิงอืนมากไป
กว่านนั นนัก็คือเป้าหมาย (goal) ซึงไดก้าํหนดไวใ้นระดบัทวัๆไป และทีวตัถุประสงค ์(objective) 
ซึงเป็นรูปธรรมและระบุเป็นปริมาณได้ เช่น หากเป้าหมายกาํหนด ไวว้่า “สุขภาพทีดีขึนของ
ประชาชน” วตัถุประสงคข์องโครงการก็อาจเป็นว่า “เพือลดจาํนวนผูป่้วยโรคมาเลเรียลง 20% 
ภายในเวลา 1 ปี”  

4. แนวคดิของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ  
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิเป็นชุดของวิธีการและเทคนิค พฒันาขึนในราชการของประเทศ 

สวีเดน เพือช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบราชการ ซึงแนวคิดนนัอยูบ่นพืนฐาน 
ของการวิจยัและประสบการณ์ในการปฏิบติัในประเทศสวีเดน รวมทงัอิทธิพลจากแนวคิดทาํนอง 
เดียวกนัทีพฒันาขึนในประเทศอืน ๆ เช่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา แนวคิดเหล่านนัมีชือเรียกต่างๆ กนั
แต่ทีสาํคญัทีสุดไดแ้ก่ “การบริหารโดยวตัถุประสงค”์ (Management by Objectives) “การบริหารผล
การปฏิบติังาน” (Performance Management) และ “กรอบวิธีการทาํงานอย่างเป็นเหตุเป็นผล” 
(Logical Framework Approach) ถึงแมว้า่จะมีความแตกต่างกนัในรายละเอียด  แต่แนวคิดเหล่านีก็มี
หลกัการพืนฐานเหมือนกบัการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ และลว้นเป็นผลมาจากระบบงบประมาณใน
รูปการวางแผนโครงการ (Programmer Planning Budgeting Systems) ซึงพฒันาขึนในช่วงทศวรรษ 
1960 อยา่งไรก็ตามแนวคิดของสวีเดนนีอาจจะเนน้หนกัไปทีการบริหาร (Management) มากกว่า 
แนวคิดอืน ๆ  

5. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิเป็นเครืองมือในการบริหาร  
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ หมายความถึง การบริหาร/การจดัการในหน่วยงานทีตงัอยู่บน

พืนฐาน และมุ่งเนน้ไปทีผล ของงานอนัไดแ้ก่ผลผลิต และผลลพัธ์เป็นแนวคิดหลกั การบริหารนนั
เกียวขอ้งกบัหน้าทีต่าง ๆ เช่น การวางแผน การควบคุม การจูงใจ การติดต่อสือสาร ดงันัน การ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิจึงนาํมาใชเ้ป็นเครืองมือทางการบริหาร โดยดาํเนินการตามขนัตอนต่าง ๆ 
เหล่านี เมือ RBM มุ่งทีผลของงานมากกว่า จึงไม่ค่อยจะมุ่งเนน้ทีวิธีการทีจะใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงาน
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นัน เช่น เรืองของ กฎ ระเบียบ เป็นตน้ วิทยาการสมยัใหม่และการดาํเนินการอิงกระบวนการ       
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธินีอยูบ่นพืนฐานของระบบทางเทคนิคทีค่อนขา้งซบัซอ้น ในการกาํหนด
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน อย่างไรก็ดีการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิจะเป็น ระบบทีมี
ประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยวิ ธีการทีค่อนข้างจะอิงกระบวนการ  การกําหนดเป้าหมายและ 
วตัถุประสงคน์นัควรจะต่อเนืองดว้ยการกระจายอาํนาจความรับผดิชอบ และลดระเบียบวิธีของการ 
ดาํเนินการของกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนันการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิยงัมุ่งเน้นไปทีการให้ความ
ร่วมมือของพนกังานเจา้หนา้ทีดว้ย และยงัเป็นระบบของการเรียนรู้ไปดว้ย กล่าวคือ ตวัเลขทีปฏิบติั
ไดจ้ริงของผลผลิต และผลลพัธ์ จะตอ้งมีการเผยแพร่และสนทนาอภิปรายกนัภายในหน่วยงาน หาก
ปราศจากซึงความเขา้ใจ และการยอมรับทีจะปฏิบติัจากสมาชิกในองคก์รแลว้ องคก์รจะประสบ
ความสําเร็จไดย้าก องคก์รควรจดัทาํแผนกลยุทธ์ก่อนทีจะพฒันาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ 
เพราะวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซึงมีกาํหนดอยูใ่นแผนกลยทุธ์จะเป็นกรอบ
ของกาํหนดปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จและตวัชีวดัผลการดาํเนินงานหลกั และองคก์รสามารถใช้
ระบบนีติดตามความกา้วหนา้ของการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัดว้ย 

6. ประโยชน์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ 
1. ช่วยใหผู้บ้ริหารรู้ตาํแหน่งขององคก์ร  

 ผูบ้ริหารระดบัสูงจาํเป็นตอ้งทราบว่าองคก์รอยู่ ณ ตาํแหน่งใด ใกลห้รือไกลจากเป้าหมาย 
หรือบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิช่วยให้ผูบ้ริหารของส่วน
ราชการรู้ว่าองคก์รกาํลงัปฏิบติังานไดดี้เพียงไร งานทีปฏิบติัมุ่งตรงไปสู่เป้าประสงคที์กาํหนดไว้
หรือไม่ ประชาชนผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียประโยชน์พึงพอใจ ในการปฏิบติังานขององคก์ร
เพียงไร การปฏิบติังานภายในองคก์รอยูใ่นความควบคุมหรือไม่ และควรปรับปรุงการปฏิบติังานที
ใดบา้ง 

2. สนบัสนุนองคก์รใหบ้รรลุวิสยัทศัน ์
ระบบงานประยุกตข์องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ (RBM Application) ซึงทาํงานบน  

อินเตอร์เน็ต ทนัทีทีมีการบนัทึกค่าผลการปฏิบติังานทีเกิดขึนจริงเขา้ระบบ ระบบงานประยุกตจ์ะ
คาํนวณค่าร้อยละของความสาํเร็จ และพิมพร์ายงานการปฏิบติังาน รายงานนีเป็นเสมือนสัญญาณ
เตือนให้ผูบ้ริหารรู้ว่าขณะนีผลการปฏิบติังานองคก์ร กาํลงัมุ่งตรงไปสู่วิสัยทศัน์ทีกาํหนดหรือผล
การปฏิบติังานตาํกวา่เป้าหมายเพือใหผู้บ้ริหารเร่งดาํเนินการแกไ้ข 

ดังนันความสัมฤทธิ  คือ  ผลของการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  ตอบสนองความึงพอใจ 
(Satisfaction) ขององค์การ องค์กร หรือประชาคมไดอ้ย่างครบถว้นทุกความคาดหวงัทีนาํมาซึง
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ความสาํเร็จ ทีส่งผลกระทบในทางทีดีขึนในการประกอบกิจกรรม การดาํรงชีวิต ทงัดา้นสังคม การ
บริหารการปกครอง และดา้นเศรษฐกิจทุกๆดา้น 

( ผ ล สั ม ฤ ท ธิ ( Results)  = ผ ล ผ ลิ ต  ( Output) +ผ ล ลั พ ท์  ( Outcome)  สื บ ค้ น จ า ก 
nma.onab.go.th/adpaf/a1.docx) 

7. ความแตกต่างประสิทธิผล ประสิทธิภาพ กบัผลสัมฤทธิ 
ประสิทธิผล(effectiveness) เป็นเครืองมือหรือตวับ่งชีในการตดัสินใจว่าการบริหารของ

หน่วยงานหรือองคก์ารใดองคก์ารหนึง สามารถดาํเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคที์
วางไวม้ากนอ้ยเพียงใด เป็นเรืองเกียวผลทีไดรั้บและผลสาํเร็จของงาน มีความเกียวพนักบัผลงานที
องคก์ารพึงประสงค ์ แต่ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นผลสาํเร็จทีพิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ 
ทีมีตวับ่งชี ไดแ้ก่ ความประหยดั หรือคุม้ค่า (ประหยดัตน้ทุน ประหยดัทรัพยากร ประหยดัเวลา) 
ความทนัเวลา และ มีคุณภาพ (ทงักระบวนการ ไดแ้ก่ Input Process และ Output)การพิจารณา
ประสิทธิภาพนนัจะกระทาํหลงัจากพิจารณาประสิทธิผล  นนัคือ ประสิทธิภาพของงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมเกิดภายหลงัประสิทธิผล ดงันนัหากงาน โครงการ หรือกิจกรรมไม่มีประสิทธิผลแลว้ 
ประสิทธิภาพกค็งไม่เกิด  การทาํงานทีประสบผลสาํเร็จ จะตอ้งมีทงัประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

อยา่งไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ (Results) เป็นวิธีการบริหารทีมุ่งเนน้สัมฤทธิผลขององคก์รเป็น
หลกั การปฏิบติังานขององคก์รมีผลสัมฤทธิเพียงใด พิจารณาไดจ้ากการเปรียบเทียบผลผลิตและ
ผลลพัธ์ทีเกิดขึนจริงกบัเป้าหมาย ทีกาํหนดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ เป็นวิธีการบริหารจดัการ ที
มุ่งเนน้ผลการปฏิบติังาน เพือใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เป็นการปรับปรุงผลการ
ดาํเนินงานขององคก์รทีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม เพือใหเ้กิดการทาํงานทีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มี
ความรับผิดชอบต่อประชาชน และยกระดบัผลการปฏิบติังานขององคก์ร ให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการไดดี้ยิงขึน โดยใชก้ารสร้างตวัชีวดัผลการดาํเนินงานทีเป็นรูปธรรม
วดัผลการปฏิบติังานเทียบกบัเป้าหมายทีกาํหนดส่วนราชการ ทีมีการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิสามารถ
ผลิตผลงานทีมีคุณภาพมากกว่าเดิม โดยใชง้บประมาณนอ้ยลง เป็นการเพิมคุณค่าให้แก่ผลงานทงั
ทางดา้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 

2.3  แนวคดิเกยีวกบัอนุญาโตตุลาการตามหลกัสากล 

ปัจจุบนันกัธุรกิจและนกัลงทุนระหว่างประเทศส่วนใหญ่ นิยมมาใชว้ิธีการระงบัขอ้พิพาท

โดยการอนุญาโตตุลาการกนัมากขึน เมือคู่พิพาทเกิดขอ้พิพาทขึน และมีความประสงคที์ระงบั     

ขอ้พิพาททางธุรกิจ หรือการคา้ระหว่างประเทศ โดยไม่ตอ้งไปฟ้องร้องต่อศาล วิธีหนึงทีเป็น

ทางเลือกของคู่พิพาท ก็คือการเลือกใชร้ะบบอนุญาโตตุลาการ ซึงเป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาททาง
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ธุรกิจทีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพกบัธุรกิจการคา้ทีมีความสะดวก รวดเร็ว เพราะว่าแวด

วงธุรกิจมีความจาํเป็นทีแข่งกับเวลา ไม่อยากเสียเวลานาน และยงัสามารถเก็บรักษาความลบั 

เพราะว่าจะมีเฉพาะคู่พิพาททีจะเขา้ร่วมการพิจารณา บุคคลภายนอกจะไม่สามารถร่วมรับฟังการ

พิจารณาครังนีได ้จึงสามารถรักษาความลบัและชือเสียงของคู่พิพาทได ้ทงันีเมือการพิจารณาขอ้

พิพาทคดีเสร็จสิน กจ็ะทาํการชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ในทีสุดใหคู้่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงแพห้รือ

ชนะคดี แต่ก็ยงัสามารถรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างคู่กรณีพิพิพาทได ้สามารถทีจะดาํเนินธุรกิจ

ต่อไปได ้ไม่ทาํให้การทาํธุรกิจหยดุชงกักนัได ้ซึงอาจจะทาํให้ยติุธุรกิจการคา้ทีเคยทาํมาคา้ขายกนั 

อนัทาํให้ความสัมพนัธ์แตกร้าวยากทีจะประสานความสัมพนัธ์กันได้ ดังนันคู่พิพาทจึงตกลง

ตดัสินใจใหอ้นุญาโตตุลาการ เป็นผูท้าํหนา้ทีพิจารณาและชีขาดขอ้พิพาทคดีเกิดขึน 

นอกจากนีคู่สัญญาสามารถตกลงทีจะเลือกกฎหมายทีใช้ในกระบวนพิจาณาของ
อนุญาโตตุลาการ ภาษาทีใชใ้นการดาํเนินกระบวนพิจารณา สถานทีทีใชใ้นการดาํเนินกระบวน
พิจารณา ตลอดจนวิธีการดําเนินกระบวนพิจารณา และรวมถึงคณะอนุญาโตตุลาการทีเป็น         
ผูพ้ิจารณาและทาํคาํชีขาดดว้ย ดงันนัจึงเห็นไดว้่า การระงบัขอ้พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเป็น
การระงับขอ้พิพาททีทาํให้คู่พิพาททงัสองฝ่ายสมประโยชน์และเป็นไปตามเงือนไขทีคู่พิพาท
ตอ้งการมากทีสุด จึงเป็นอีกเหตุผลหนึงทีทาํใหปั้จจุบนันกัธุรกิจและนกัลงทุนต่างชาติ เลือกใชก้าร
ระงบัขอ้พาทโดยอนุญาโตตุลาการ (เสาวนีย ์ อศัวโรจน์, 2548, หนา้ 11-13) 

2.3.1  ระบบอนุญาโตตุลาการ 
การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาทอีกทางเลือกหนึงอนั

เป็นทียอมรับของประชาคมโลก และเป็นทีนิยมใชใ้นการแกปั้ญหาขอ้โตแ้ยง้ระหว่างคู่กรณีมากขึน
หลกัการอนุญาโตตุลาการเป็นการระงบัขอ้พิพาททางแพ่งทีคู่กรณีตกลงกนัเสนอขอ้พิพาทของตนที
เกิดขึนแลว้หรือทีจะเกิดขึนในอนาคตให้บุคคลภายนอก ซึงเรียกว่า อนุญาโตตุลาการ ให้ทาํการ
พิจารณาชีขาดตามพยานหลกัฐานทีปรากฏในการพิจารณา และคู่กรณีผูกพนัทีจะปฏิบติัตาม          
คาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการทีเกิดขึนจากการระงบัขอ้พิพาทนนั 

ระบบอนุญาโตตุลาการก็เหมือนระบบศาล คือ ตอ้งอาศยัความซือสัตยสุ์จริตของผูต้ดัสิน
เป็นสําคญั มิฉะนันระบบทงัสองก็ดาํรงอยู่ไม่ได ้ ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ  สถาบนั
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ซึงใชบ้งัคบักบัอนุญาโตตุลาการภายใตก้ารจดัการของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการและเป็นข้อแนะนําและแนวทางปฏิบัติแก่อนุญาโตตุลาการทัวไป           
ไดบ้ญัญติัเกียวกบัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการ จะตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริง ซึงในความรู้สึกของ
คู่พิพาทอาจเกิดความสงสัยอนัสมควรในความเป็นกลางของตน เกียวกบัผลประโยชน์ทางการเงิน
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หรือผลประโยชน์อืนใด ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในผลของการอนุญาโตตุลาการ หรือขอ้เทจ็จริง
เกียวกบัการเงินธุรกิจไม่วา่อดีตหรือปัจจุบนั  ขอ้เทจ็จริงเกียวกบัอาชีพ  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
หรือทางสังคม  ซึงน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเป็นกลาง  ขอ้เท็จจริงเหล่านีไม่ว่าผูที้
ไดรั้บการร้องขอเป็นอนุญาโตตุลาการเอง สมาชิกในครอบครัว  นายจา้งหรือผูร่้วมธุรกิจของตนจะ
มีความเกียวพนัอนุญาโตตุลาการคนอืน  คู่พิพาทฝ่ายใด  ทนายความ  หรือบุคคลซึงอาจจะตอ้งมา
เป็นพยานในคดี (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 77-78) 

อนึง บุคคลซึงไดรั้บการร้องขอให้เป็นอนุญาโตตุลาการมีหน้าทีตอ้งขวนขวาย  เพือให้
ตนเองไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย  และหนา้ทีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงนีเป็นหนา้ทีต่อเนือง 
ซึงอนุญาโตตุลาการตอ้งเปิดเผยไม่ว่าขอ้เท็จจริงนันจะเกิดขึน  หรือตนเพิงนึกไดห้รือเพิงทราบ
ขอ้เทจ็จริงในขนัตอนใดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ปัจจยัทีสาํคญัอยา่งยิงในการเป็นอนุญาโตตุลาการทีดีนนั  นอกจากตอ้งเป็นผูเ้ชียวชาญใน
เรืองขอ้พิพาททีคู่กรณีไดเ้สนอวิธีการระงบัขอ้พิพาทในแต่ละคดี  และมีความสามารถทีวินิจฉยัขอ้
พิพาทไดถู้กตอ้งตามกฎหมายแลว้ก็ตาม  ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะตวัในความเป็นกลาง (Impartial) 
และ เป็นอิสระ (Independent) กล่าวคือ อนุญาโตตุลาการจะตอ้งไม่ลาํเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง 
ซึงเป็นหลกัการทีมีความสาํคญั หรือเป็นหัวใจทีมีความสาํคญัอย่างยิงยวด แมว้่าความจริงแลว้การ
เสนอแต่งตงัอนุญาโตตุลาการ จะเกิดจากการทีคู่กรณีฝ่ายนนัไดเ้สนอแต่งตงัอนุญาโตตุลาการก็ตาม 
แต่เมือรับทาํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการแลว้ ก็จาํเป็นตอ้งไม่ถือว่าเป็นตวัแทนของฝ่ายทีเสนอแต่งตงั 
โดยอนุญาโตตุลาการ ตอ้งดาํรงความเป็นกลางและวินิจฉยัขอ้พิพาททีเกิดขึนตามรูปคดีในเรืองนนัๆ 
โดยปราศจากอคติ หรือมีส่วนไดเ้สียกบัคู่กรณีฝ่ายทีทีตนไดเ้สนอแต่งตงัขึนมาก็ย่อมไม่สมควร
กระทาํ ดงันันอนุญาโตตุลาการจะตอ้งยึดความเป็นอิสระ เป็นกลาง มีความซือสัตย  ์สุจริต เทียง
ธรรม และไม่ลาํเอียงเขา้ขา้งฝ่ายหนึงฝ่ายใด (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 75) 

เสาวนีย์ อัศวโรจน์(2548, หน้า 108)ได้กล่าวถึง ความเป็นกลางและยุติธรรมของ
อนุญาโตตุลาการว่า “ในการทาํหน้าทีของอนุญาโตตุลาการ ซึงก็คือ การตดัสินชีขาดขอ้พิพาทที
ไดรั้บมอบหมายนัน มีหลกัพืนฐานว่าอนุญาโตตุลาการตอ้งทาํหนา้ทีอย่างเป็นคนกลางคลา้ยกบัผู ้
พิพากษา กล่าวคือ ในการปฎิบติัหนา้ทีตอ้งไม่ลาํเอียงเขา้ขา้งคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง แมฝ่้ายนนัเป็นผู ้
ตงัตนใหท้าํหนา้ทีก็ตาม เพราะเมือบุคคลใดไดรั้บแต่งตงัเป็นอนุญาโตตุลาการแลว้ ก็ตอ้งทาํหนา้ที
เสมือนตุลาการไม่ใช่ตวัแทนของคู่กรณีฝ่ายทีแต่งตงั เพียงแต่เป็นตุลาการโดยการอนุญาตของคู่กรณี 
ดงันนั อนุญาโตตุลาการตอ้งปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเป็นคนกลาง และยติุธรรมต่อคู่กรณีทงัสองฝ่าย โดย
ไม่กระทาํการใดทีเป็นการเขา้ขา้งคู่กรณีฝ่ายใด ซึงหลกัความเป็นกลางและยติุธรรมนี ใชก้บักรณีทีมี
การตงัอนุญาโตตุลาการโดยคู่กรณีหรือบุคคลอืน” 
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ดงันันหน้าทีของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงบางประการ ซึงอาจเป็นขอ้
สงสัยความป็นอิสระ หรือเป็นกลางของตนเองเพราะจะเกิดความไม่ยติุธรรม หากเป็นบุคคลทีเป็น
ญาติมีความเกียวขอ้งกบัคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง (เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 2548, หนา้ 118) 

นอกจากนันสัญญาอนุญาโตตุลาการอาจระบุถึงคุณสมบติัของอนุญาโตตุลาการ หรือ
กําหนดว่าอนุญาโตตุลาการต้องมีความรู้ ความเชียวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านใดได ้
อนุญาโตตุลาการก็ต้องมีคุณสมบัติตามสัญญานัน อาทิ สัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดว่า
อนุญาโตตุลาการจะตอ้งมีความรู้ ความเชียวชาญ หรือประสบการณ์เกียวกบัตลาดซือขายพืชผล
ล่วงหนา้ (ไชยวฒัน์ บุนนาค,2554, หนา้ 76) 

ถา้ปรากฏว่ามีเหตุสงสัยถึงความเป็นกลาง หรือความเป็นอิสระ หรือขาดคุณสมบติัของ
อนุญาโตตุลาการ  คู่พิพาทสามารถคัดค้านอนุญาโตตุลาการได้ แต่คู่พิพาทจะคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการซึงตนเป็นผูต้งัหรือร่วมตงัมิได ้เวน้แต่คู่พิพาทฝ่ายนนัมิไดรู้้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การคดัคา้นในขณะทีตงัอนุญาโตตุลาการ (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 78) 

นอกจากนีระบบกระบวนอนุญาโตตุลาการตามวิธีพิจารณาชนัอนุญาโตตุลาการ  กฎหมาย
อนุญาโตตุลาการของไทย ไม่ได้ระบุว่าระบบวิธีพิจารณาใช้ระบบกล่าวหา หรือระบบไต่สวน 
สาระสาํคญัทีอนุญาโตตุลาการตอ้งให้คู่พิพาทไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั และให้โอกาสนาํ
สืบพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตามพฤติการณ์แห่งข้อพิพาทนัน ตาม
พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ มาตรา 25 วรรคหนึง (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 113) 

2.3.2  การอนุญาโตตุลาการ  คอือะไร 
การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) คือ วิธีการระงบัขอ้พิพาททีคู่กรณีตกลงกันเสนอขอ้

พิพาททีเกิดขึนแลว้หรือทีจะเกิดขึนในอนาคตให้บุคคลภายนอก ซึงเรียกว่า อนุญาโตตุลาการ ทาํ
การพิจารณาชีขาดโดยคู่กรณีผกูพนัทีจะปฏิบติัตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ดงันนัการอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาททางแพ่ง โดยคู่กรณีตกลงกนั
ไวด้ว้ยการทาํเป็นสัญญาเรียกว่า "สัญญาอนุญาโตตุลาการ" (Arbitration agreement) มีใจความเป็น
การเสนอขอ้พิพาทของตนทีเกิดขึนหรือจะเกิดขึนในอนาคตให้อนุญาโตตุลาการชึขาด ไม่ว่าจะมี
การกาํหนดตวัผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการไวใ้นคราวนนัดว้ยหรือไม่กต็าม ดว้ยเหตุนี การระงบัขอ้พิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการจึงเกิดขึนดว้ยความยนิยอมพร้อมใจของคู่กรณีทงัสองฝ่าย ดว้ยการมอบอาํนาจ
ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉยัขอ้พิพาทดงักล่าว ส่วนการมอบอาํนาจเช่นว่าอาจกระทาํกนัโดยตกลง
กนัในสัญญาอนุญาโตตุลาการนนัเลย หรือในสัญญาอืน ๆ ต่างหาก เช่น สัญญาทีคู่สัญญานนัตกลง
ทาํขึนเพือกิจการระหว่างกนั และจะถือว่าขอ้สัญญาต่างหากนีนบัเขา้เป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการ
เช่นกนั 
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อนุญาโตตุลาการเป็นผูท้าํหนา้ทีระงบัขอ้พิพาททางแพง่ประเภทหนึงซึงอาจแบ่งตามลกัษณะ
ของกระบวนการระงบัขอ้พิพาทไดด้งัต่อไปนี 

1. ผู้ไกล่เกลยีข้อพพิาท (Conciliator) คือ บุคคลทีสามซึงคู่กรณีพิพาทตกลงกนัใหเ้ขา้มาช่วย
ไกล่เกลียเพือใหเ้กิดการประนีประนอมยอมความกนั โดยคู่กรณีพิพาทแต่ละฝ่ายต่างยนิยอมผอ่นผนั
ขอ้เรียกร้องของตน และแต่ละฝ่ายจะไดรั้บสิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความนันแทน ใน
กระบวนการระงบัขอ้พิพาทนนั ผูไ้กล่เกลียขอ้พิพาทมีหนา้ทีเพียงไกล่เกลียใหมี้การประนีประนอม
ยอมความกนั ไม่มีอาํนาจบงัคบัหรือตดัสินการใด ๆ ในการเจรจานนั แต่อาจเสนอแนวทางในการ
ตกลงกนัของคู่กรณีพิพาทได ้

2. อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) คือ บุคคลทีสามซึงอาจเป็นบุคคลเดียวหรือหลายคนที
คู่กรณีพิพาทตกลงกันให้ทาํหน้าทีพิจารณาวินิจฉัยชีขาดขอ้พิพาทตามทีตกลงกันไวใ้นสัญญา
เรียกว่า "สัญญาอนุญาโตตุลาการ" ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการจะเปิดโอกาส
ให้คู่กรณีพิพาทแสดงขอ้เรียกร้องและขอ้ต่อสู้พร้อมทงันาํพยานหลกัฐานต่างๆ มาสืบเพือรับฟัง
ขอ้เทจ็จริง ตลอดจนสามารถดาํเนินกระบวนพิจารณาตามวนั เวลา และสถานทีตามทีคู่กรณีพิพาท
ตกลงกนัได ้รวมทงัคู่กรณีพิพาทสามารถตกลงกนักาํหนดวิธีพิจารณาโดยไม่ขดัต่อกฎหมายและ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพือใชใ้นการดาํเนินกระบวนพิจารณาแก่ขอ้พิพาทได ้และเมือรับ
ฟังขอ้เท็จจริงตามพยานหลกัฐานในการดาํเนินกระบวนพิจารณาแลว้ อนุญาโตตุลาการจึงมีคาํ
วินิจฉยัขอ้พิพาทได ้

3. ตุลาการ ( Justice) หรือ ผู้พพิากษา ( Judge) คือ ผูมี้หนา้ทีตามทีกฎหมายวิธีพิจารณาความ
บญัญติัใหชี้ขาดขอ้พิพาทใดๆ ดว้ยการมีคาํสังหรือคาํพิพากษาคดีทีมาสู่ศาลในกรณีทีคู่ความไม่อาจ    
ตกลงไกล่เกลียหรือประนอมขอ้พิพาทกนัได ้นอกจากนี ในกรณีพิพาทซึงไม่เป็นกรณีอนัตอ้งยนืต่อ
อนุญาโตตุลาการตามทีกฎหมายกาํหนด และคู่ความไดย้นืฟ้องศาลแลว้ ตุลาการหรือผูพ้ิพากษาอาจ
ไกล่เกลียให้คู่ความตกลงประนีประนอมยอมความกนัในศาลหรืออาจนาํบทบญัญติัเกียวกบัการ
อนุญาโตตุลาการในศาลตามทีกฎหมายกาํหนดไวม้าใชบ้งัคบักไ็ด ้ตามแต่เห็นสมควร 

2.3.3  ประเภทของอนุญาโตตุลาการ 
อนุญาโตตุลาการ แบ่งไดห้ลายประเภท ดงันี 
1.  อนุญาโตตุลาการในศาลกบัอนุญาโตตุลาการนอกศาล  อนุญาโตตุลาการในศาล คือ 

กรณีทีคู่กรณีซึงมีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลตกลงกนัให้มีอนุญาโตตุลาการชีขาดได ้
โดยความเห็นชอบของศาล (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 210-220 และ 222) แต่
วิธีนีไม่เป็นทีนิยมเพราะเมือมีคดีขึนไปสู่ศาลแลว้ คู่ความมกัไม่ตอ้งการใหบุ้คคลอืนมาช่วยชีขาดให ้
แต่ตอ้งการใหศ้าลตดัสินคดีนนัมากกวา่ 
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สําหรับอนุญาโตตุลาการนอกศาล  คือ  กรณีทีคู่กรณีตกลงกันเสนอข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีขาด โดยไม่ไดฟ้้องคดีต่อศาล ซึงอาจตกลงกนัไวล่้วงหน้าก่อนมีขอ้
พิพาทหรืออาจตกลงกนัภายหลงัจากทีมีขอ้พิพาทแลว้กไ็ด ้

จากทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้อนุญาโตตุลาการในศาลกบัอนุญาโตตุลาการนอกศาล มีความ
แตกต่างกนั กล่างคืออนุญาโตตุลาการในศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 210-
220 และมาตรา 222 แต่สาํหรับอนุญาโตตาการนอกศาลตามพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2545 ซึงการระงบัขอ้พิพาททางแพง่และพาณิชย ์ธุรกิจการคา้และการลงทุนทีดาํเนินการในประเทศ
ไทย จะมีกระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาลทงัสิน การวิจยัครังนีผูว้ิจยัมุ่ง
หมายถึงการบงัคบัใชอ้นุญาโตตุลาการนอกศาลตามพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึง
ปัจจุบันการอนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่ในนานาประเทศรวมทังประเทศไทยนันเป็นการ
อนุญาโตตุลาการนอกศาล ซึงจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

2.  อนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจกบัอนุญาโตตุลาการโดยสถาบนั  อนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ
(Ad Hoc Arbitration) เป็นกรณีทีคู่พิพาทดาํเนินการระงบัขอ้พิพาทตามวิธีอนุญาโตตุลาการดว้ย
ตนเอง กล่าวคือ โดยตงัอนุญาโตตุลาการและกาํหนดวิธีพิจารณาต่างๆเอง และใหอ้นุญาโตตุลาการ
ชีขาดขอ้พิพาทของตน 

สาํหรับอนุญาโตตุลาการโดยสถาบนั (Institutional Arbitration) เป็นกรณีทีคู่พิพาทตกลง
ระงบัขอ้พิพาทกนัโดยใชบ้ริการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ซึงสถาบนัดงักล่าวนีอาจเป็นสถาบนั
ทีตังขึนมาเพือให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะ สําหรับประเทศไทย เช่น สถาบัน
อนุญาโตตุลาการของสาํนกังานศาลยติุธรรม สภาอนุญาโตตุลาการของหอการคา้แห่งประเทศไทย  
ส่วนในต่างประเทศ เช่น สถาบนัอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคา้ระหวา่งประเทศ (International 
Chamber of Commerce - ICC) สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration 
Association - AAA)หรืออาจเป็นส่วนหนึงขององคก์รเฉพาะดา้นทีใหบ้ริการกบัสมาชิกและ/หรือผู ้
ทีเกียวขอ้ง สาํหรับประเทศไทย เช่น อนุญาโตตุลาการของสาํนกังาน ก.ล.ต. อนุญาโตตุลาการของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย ส่วนในต่างประเทศ เช่นอนุญาโตตุลาการของ NASD  

3.  อนุญาโตตุลาการในประเทศกบัอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ อนุญาโตตุลาการใน
ประเทศ เป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศใดประเทศหนึง ไม่ว่า
คู่กรณีจะมีสญัชาติใด 

สําห รับอนุญาโตตุลาการต่ า งประ เทศ  เ ป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการทีดาํเนินการภายนอกประเทศ ไม่วา่คู่กรณีจะมีสญัชาติใด 

2.3.4  ขอบเขตในการปฏิบัติหน้าทขีองอนุญาโตตุลาการทมีีความสําคญั 
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กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นการระงบัขอ้พิพาททีเป็นทางเลือก 
(Alternative to Dispute Resolution - ADR) นอกเหนือจากการฟ้องคดีต่อศาล ประนีประนอม      
ยอมความ หรือการไกล่เกลีย ซึงเป็นการระงบัขอ้พิพาทหลกัของสังคม โดยปกติองคก์รของศาลทีมี
อาํนาจ ความรับผิดชอบในการทาํหน้าทีตัดสินข้อพิพาททีรัฐประกันว่ามีศาลท้องถิน และมี             
ผูพ้ิพากษาทาํหน้าทีพิจารณาคดีระงับขอ้พิพาทตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาล (เสาวนีย ์       
อศัวโรจน์, 2548, หนา้ 30) 

คู่พิพาทอาจดําเนินการระงับข้อพิพาทโดยตกลงกันเอง หรือใช้บริการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการต่างๆทีมีในประเทศไทย อาทิ สถาบนัอนุญาโตตุลาการของสาํนกังานศาลยติุธรรม 
สภาอนุญาโตตุลาการของสภาการคา้แห่งประเทศไทย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กรมการประกนัภยั 
(เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 2548, หนา้ 49) 

เมือคู่พิพาทเสนอชือบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลการจะทาํหนา้ทีเช่นเดียวกบัผู ้
พิพากษา ตอ้งมีความเป็นกลาง (Impartial) และเป็นอิสระ (Indepen) กล่าวคือ ตอ้งไม่เขา้ขา้งฝ่ายที
เสนอชือตนเป็นอนุญาโตตุลาการ (ไชยวฒัน์ บุนนาค, 2554, หนา้ 75) 

กระบวนอนุญาโตตุลาการมีการพิจารณาทีมีความยืดหยุ่น (Flexibility) มากกว่าการ
พิจารณาของศาล ดงันันคู่พิพาทจึงสามารถตกลงกนัเองได ้โดยจะใชก้ฎหมายหรือขอ้บงัคบัของ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการใดมาใชบ้งัคบัได ้และอนุญาโตตุลาการก็ตอ้งยึดตามขอ้ตกลงทีคู่พิพาท
เลือกใช ้แต่ถา้ไม่เลือกใชก้ฎหมายหรือขอ้บงัคบัใด อนุญาโตตุลาการก็สามารถเลือกขึนมาใชโ้ดย
กาํหนดขึนองได ้(ไชยวฒัน์ บุนนาค, 2554, หนา้ 109) ดงันนักรณีกระบวนวิธีพิจารณาคดีก็มีความ
ยดืหยุน่ ไม่เขม้งวดหรือเคร่งครัด หรือเคร่งครัดเหมือนกบัวิธีพิจารณาของศาล หากคู่พิพาทเป็นคน
สญัชาติต่างกนั กส็ามารถตกลงรายละเอียดต่างๆได ้อาทิ กฎหมายของประเทศใดมาใชบ้งัคบั ภาษา
ทีใชใ้นการพิจารณาคดี (เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 2548, หนา้ 16) 

คู่พิพาทตกลงใจทีจะเลือกใชก้ารระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ยอ่มเป็นการแสดงถึง
การยอมรับการอนุญาโตตุลาการแทนการพิจารณาของศาลทีมีความเคร่งครัด คู่พิพาทจะผูกพนั      
คาํชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ โดยถือว่าเป็นทีสุด คู่พิพาทจะไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปได ้เพราะ
คู่พิพาทมีความผกูพนัตามสญัญาของคู่กรณี และกฎหมายอนุญาโตตุลาการทีเกียวขอ้ง และกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการของนานาประเทศ ก็ยอมรับหลกัการดงักล่าว (เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 2548, หน้า     
32-33) 

เนืองจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยเอกชน ซึงไม่มีอาํนาจ
ในการบงัคบับุคคลอืนๆ ใหด้าํเนินการใดๆ จาํตอ้งขอความช่วยเหลือจากศาล ซึงเป็นองคก์รของรัฐ
ในการออกหมายเรียกพยาน หรือใหบุ้คคลมาใหถ้อ้ยคาํแทนอนุญาโตตุลาการ ซึงไม่มีอาํนาจบงัคบั
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ใหผู้อื้นกระทาํการใดๆ ซึงในทางปฏิบติัของนานาประเทศ และกฎหมายทีใหศ้าลใหค้วามช่วยเหลือ
ในการอนุญาโตตุลาการ รวมทงักระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลการดว้ย และจะไม่กา้วก่ายการ
อนุญาโตตุลาการหากไม่จาํเป็น (เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 2548, หนา้ 145) 

2.3.5  กฎหมายต้นแบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการในทางการค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1985 
ในการศึกษาแนวคิดอนุญาโตตุลาการตามหลกัสากลขอหยิบยกกฎหมายตน้แบบว่าดว้ย

อนุญาโตตุลาการในทางการคา้ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1985 ของคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติ
ว่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ (UNCITRAL) คือ การสร้างเอกสารของกฎหมายแต่เดิมนนั 
คือ การทาํอนุสัญญา แต่เนืองจากขอ้จาํกัดบางประการของอนุสัญญา ทาํให้คณะกรรมาธิการ
กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ หันมาให้ความสําคญักบัการพฒันากฎหมาย
การคา้ระหว่างประเทศ โดยการออกเป็นกฎหมายตน้แบบว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการในทางการคา้
ระหวา่งประเทศ ซึงเกิดจากความคิดทีวา่ประเทศต่างๆ ทีดาํเนินธุรกิจการคา้ จะไดรั้บประโยชน์จาก
การมีบทบญัญติัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ ซึงเป็นรากฐานทีมาของกฎหมายอนุญาโตตุลาการของ
ประเทศต่างๆ ทีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั(harmonization) (หสัยา นุ่นแจง้, 2552) 

2.4  การอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 

ประเทศทียอมรับเอากฎหมายต้นแบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการในทางการคา้ระหว่าง
ประเทศนี มาเป็นตัวอย่างในการบัญญัติกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศตนเอง  อาทิ 
กฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และไทยทงันีในการบญัญติักฎหมาย
อนุญาโตตุลาการของตนขึนไปใหม่ หรืออาจแก้ไขกฎหมายทีมีอยู่เดิมให้เป็นไปตามกฎหมาย
ต้นแบบได้ เพราะอนุญาโตตุลาการเป็นเรืองของกระบวนการระงับข้อพิพาท  ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหว่างอนุญาโตตุลาการกบัศาล ดงัจะเห็นไดว้่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกนั จึงเป็นเรืองยากทีจะทาํใหเ้หมือนกนัโดยสินเชิง 

2.4.1  อนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซีย  การระงบัขอ้พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ 
(Arbitration) คือ วิธีการระงบัขอ้พิพาทระหว่างคู่พิพาท ซึงอาจจะมีสองฝ่ายหรือมากกว่านนัก็ได ้
โดยการทีคู่พิพาทฝ่ายหนึงฝ่ายใด หรือทงัสองฝ่ายนาํขอ้พิพาทของตนเสนอต่ออนุญาโตตุลาการ
เพือให้อนุญาโตตุลาการทาํคาํชีขาด (Award) และคาํชีขาดอนุญาโตตุลาการนนัย่อมมีผลผกูพนั
คู่กรณีเสมือนหนึงว่าเป็นคาํพิพากษาของศาล โดยคณะอนุญาโตตุลาการนนัไดมี้หลกัเกณฑใ์นการ
ดาํเนินกระบวนพิจารณาเพือวินิจฉัยชีขาดนันตามกฎหมายว่าดว้ยการอนุญาโตตุลาการ และ
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ทีคู่พิพาทไดต้กลงไวก่้อนหนา้แลว้ หรือตามทีอนุญาโตตุลาการ
เลือกใช้ในกรณีทีคู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้ หรือกําหนดเพิมเติมขึนจากกฎหมาย  และ/หรือ 
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ขอ้บงัคบัสาํหรับวิธีการดาํเนินกระบวนพิจารณาระงบัขอ้พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการนนั คู่กรณี
สามารถเลือกบุคคลทีจะมาเป็นอนุญาโตตุลาการเองไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมาย อย่างไร       
ก็ตามคู่กรณีสามารถร้องขอใหศู้นยร์ะงบัขอ้พิพาทกรุงกวัลาลมัเปอร์ เป็นผูแ้ต่งตงัอนุญาโตตุลาการ
แทนได ้เพราะทางศูนยไ์ดจ้ดัเตรียมกลุ่มคณะบุคคลชาวต่างชาติ ซึงเป็นผูที้เชียวชาญในเรืองทีพิพาท
ในดา้นต่างๆ และเป็นผูมี้ประสบการณ์ในเรืองการอนุญาโตตุลาการเป็นอยา่งดี รวมไปถึงการบงัคบั
ตามคาํชีขาด โดยคาํชีขาดทีไดท้าํขึนในประเทศมาเลเซียนี สามารถนาํไปบงัคบัตามคาํชีขาดไดใ้น
หลายประเทศทีไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีกบัอนุสัญญากรุงนิวยอร์ก ค.ศ. 1958 และอีกประการหนึงที
สาํคญัอย่างยิงคือ ทนายความต่างชาติไม่ตอ้งห้ามในการเขา้ร่วมดาํเนินกระบวนพิจารณาระงบัขอ้
พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการทีจดัขึนโดยศูนยร์ะงบัขอ้พิพาทกรุงกวัลาลมัเปอร์ 

2.4.2  อนุญาโตตุลาการของประเทศสิงคโปร์  เนืองจากปัจจุบนัมีการเจริญเติบโตของ
การคา้ทางดา้นระหวา่งประเทศเป็นจาํนวนมาก จึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งมีผูเ้ชียวชาญ และชาํนาญ
เฉพาะดา้น หรือเฉพาะสาขาเป็นผูม้าทาํการชีขาดขอ้พิพาท ดงันนัในการบงัคบัให้พิจารณาตาม
ขอ้ตกลงของอนุญาโตตุลาการนนั จึงจาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งใชบุ้คคลทีมีความชาํนาญเป็นพิเศษ และมี
ความเป็นธรรม เพือประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย และป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขึนได ้รวมถึงเป็น
การสร้างความเชือมนัใหแ้ก่นกัทุนวา่ หากเกิดขอ้พิพาทแลว้สถาบนัอนุญาโตตุลาการนนั จะมีความ
ชาํนาญและเป็นธรรมในการชีขาดขอ้พิพาทอยา่งแน่นอน อีกทงัปัญหาค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง หากมีความจาํเป็นตอ้งไประงบัขอ้พิพาทในประเทศทีสาม และหากปรากฏว่าประเทศนนั
ขาดองคก์รทีมีมาตรฐานทีเหมาะสม และยงัขาดระบบกฎหมายทีเอือแก่การอนุญาโตตุลาการ ยงิจะ
ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้เนืองจากเป็นทีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่า ค่าใชจ่้ายในการ
อนุญาโตตุลาการนนัมีราคาค่อนขา้งแพง 

ทงันีจุดทีชีใหเ้ห็นชดัทีสุดของความเสียงทางกฎหมายภายในประเทศ คือ นกัธุรกิจระหว่าง
ประเทศอาจจะกาํหนดมาตรการ ทีอาจจะช่วยใหเ้กิดความเหมาะสม ในการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทที
อาจเกิดขึนไดใ้นอนาคต โดยนกัธุรกิจจะพยายามหาประเทศทีมีการยอมรับดา้นอนุญาโตตุลาการ
เพือลดความเสียงลง อีกทงัสังเกตว่าประเทศนนัมีการยอมรับตามอนุสัญญากรุงนิวยอร์ก ค.ศ.1985 
หรือไม่ ดงันัน จึงเห็นไดว้่าสิงคโปร์พยายามแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆ เพือให้ศูนยร์ะงบัขอ้พิพาทมี
ประสิทธิภาพและมีศกัยภาพทีดี เพือใหน้กัลงทุนใหค้วามสนใจ และเลือกใชบ้ริการดา้นกฎหมายใน
การระงบัขอ้พิพาทมากขึนดว้ย ซึงสิงคโปร์ไดเ้ปรียบในหลายๆ ดา้นไม่ว่าจะดา้นกฎหมาย ภาษา 
หรือแมแ้ต่ภูมิศาสตร์ทีเป็นเมืองท่าสาํคญั ซึงเป็นจุดติดต่อดา้นการคา้ระหว่างประเทศของนกัธุรกิจ
จาํนวนมาก ตลอดจนความรวดเร็วประหยดัเวลา ทงัหมดเป็นสาเหตุใหน้กัธุรกิจเกิดความมนัใจใน
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ประสิทธิภาพของการระงบัขอ้พิพาท โดยจะส่งผลให้นกัธุรกิจสามารถดาํเนินกิจการต่อไปไดโ้ดย
ไม่หยดุชะงกั 

2.4.3  อนุญาโตตุลาการของประเทศไทย  นอกจากการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีการเจรจา
ต่อรอง การไกล่เกลียขอ้พิพาทและการดาํเนินการทางศาลแลว้ ยงัมีการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการอีกทางหนึงทีคู่สัญญาทงัสองฝ่ายสามารถทีจะดาํเนินการระงบัขอ้พิพาททีเกิดขึน
ได ้แต่การระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึนได ้ก็ต่อเมือคู่สัญญามีการตกลงทีจะ
มอบขอ้พิพาททีเกิดขึนระหว่างกนัใหบุ้คคลทีสาม หรือทีเรียกว่า "อนุญาโตตุลาการ" เป็นผูต้ดัสินชี
ขาด การระงบัขอ้พิพาททางการคา้โดยวิธีอนุญาโตตุลาการอาจกระทาํได้ตงัแต่เมือมีขอ้พิพาท
เกิดขึน โดยผูค้ดัคา้นยงัมิไดฟ้้องคดีต่อศาลหรืออาจกระทาํไดแ้มใ้นขณะทีขอ้พิพาทเป็นคดีในศาล
แล้วหรืออาจดาํเนินการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการทีคู่พิพาทตกลงกันใช้บริการ ทาํให้การ
อนุญาโตตุลาการสามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภทโดย อาจแบ่งตามขนัตอนในการระงบัขอ้พิพาท
วา่เป็นคดีอยูใ่นศาล หรือแบ่งตามวิธีการระงบัขอ้พิพาทวา่ดาํเนินการ 

การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการพิจารณาของศาล ดงันนั หลกั
ประการสําคญัทีอนุญาโตตุลาการจะตอ้งคาํนึงถึงในการดาํเนินกระบวนพิจารณา คือ จะตอ้งให้
คู่พิพาทไดรั้บการปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเท่าเทียมกนั นอกจากนนัหลกัอีกประการหนึงทีกาํหนดไว ้คือ 
อนุญาโตตุลาการต้องให้คู่พิพาทสืบพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตาม
พฤติกรรมแห่งขอ้พิพาท และคณะอนุญาโตตุลาการมีอาํนาจกาํหนดให้คู่พิพาทนําเสนอเฉพาะ
พยานหลกัฐานเท่าทีจาํเป็นเมือพิจารณาถึง “พฤติการณ์แห่งขอ้พิพาท” นัน มิฉะนัน อาจจะเป็น
ช่องทางให้คู่พิพาทฝ่ายหนึงฝ่ายใดประวิงการดาํเนินการไปได้ และทาํให้ตอ้งเสียเวลาและเสีย
ค่าใชจ่้ายมากเกินควร 

2.4.4  เปรียบเทยีบอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 
ดงันนัจะเห็นไดว้่าไดว้่าทงัสามประเทศนีถึงแมว้่าจะมีทีมาของกฎหมายจากทีเดียวกนั แต่

ทงัสามประเทศนัน ก็ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงเพือให้สามารถงานไดดี้กบัประเทศตน อีกทงัแต่ละ
ประเทศก็ไดมี้วิธีการบริหารจดัการองค์กรทีแตกต่างกันดว้ย รวมถึงนโยบายในการดาํเนินการ
อนุญาโตตุลาการดว้ย ซึงจากเนือหาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเห็นว่าประเทศสิงคโปร์มีขอ้ไดเ้ปรียบและมี
วิธีการดาํเนินการจดัการกบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดอ้ย่างดีกว่าประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ไทยดว้ย เพราะสิงคโปร์ไดเ้ปรียบในดา้นภาษา ประกอบกบัสิงคโปร์มีระบบการจดัการทีดีและ
รวดเร็วกว่าอีกสองประเทศและสถาบนัอนุญาโตตุลาการของสิงคโปร์ (SIAC) นนั มีความเป็น
อิสระ คือไม่ขึนกบัศาล ซึงเป็นจุดทีแสดงใหน้กัลงทุนเห็นว่าสถาบนัอนุญาโตตุลาการของสิงคโปร์ 
(SIAC) ปราศจากการแทรกแซงจากศาลโดยสินเชิง และสิงคโปร์มีปัจจยัหลกัในการพฒันาหลาย
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ประการ เช่น การมีรัฐบาลทีมีเสถียรภาพ และกฎหมายทีเขม้แขง็ รวมถึงการสนบัสนุนผูป้ระกอบ
วิชา ชีพด้านอนุญาโตตุลาการในรูปแบบของการจัดหาทีป รึกษาและการหาผู ้มา เ ป็น
อนุญาโตตุลาการจากทวัโลก  และทีสาํคญัปัจจุบนัสิงคโปร์ไดมี้การอนุญาตใหท้นายความต่างชาติมี
อิสระในการทาํอนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์ ซึงต่างกบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการของไทย
กบัมาเลเซียทีไม่ให้สิทธิทนายความต่างชาติเขา้มาทาํการอนุญาโตตุลาการในประเทศได ้ประกอบ
กบัปัจจุบนัประเทศไทยขาดความมนัคงในระบบรัฐบาล อนัเป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหต่้างชาติมองว่า
เป็นประเทศทีมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองไม่น่าลงทุน เพราะไม่มีความมนัคงและยิงกว่านัน
ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การยนืเพือขอใหแ้กไ้ขมาตรา 15 ของพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ ใน
เรืองทีเกียวขอ้งกบัสัญญาระหว่างรัฐกบัเอกชน ให้ไม่สามารถนาํมาขึนสู่การระงบัขอ้พิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการได ้แต่ตอ้งนาํไปขึนต่อศาลปกครองเท่านนั ยงิทาํใหต่้างชาติมองว่าระบบศาลของ
ไทยตอ้งการทีเขา้มาแทรกแซงอาํนาจของอนุญาโตตุลาการดว้ย และประเทศไทยก็มีขอ้ดอ้ยอีก
ประการหนึงคือ ประเทศไทยขาดบุคลากรทีไม่มีความชาํนาญในดา้นของภาษาและขาดการจดัการ
ดา้น Web Site ขององคก์รทีดี จึงเป็นสาเหตุใหส้ถาบนัอนุโตตุลาการของประเทศไทยไม่ไดรั้บการ
ยอมรับจากต่างชาติเท่าทีควร และสาํหรับประเทศมาเลเซียนนัมีการพฒันาแต่ก็ยงันอ้ยกว่าสิงคโ์ปร
มาก อาจดว้ยในเรืองของภาษาและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาพพืนทีตงัไม่เหมาะแก่การคา้ใน
เชิงพาณิชยร์ะหว่างประเทศด้วย ซึงสิงคโปร์มีจุดนีทีเป็นจุดได้เปรียบกว่าประเทศมาเลเซียกับ
ประเทศไทย และมาเลเซียกบัไทยก็ยงัขาดคณะอนุญาโตตุลาการทีชาํนาญอย่างสิงคโปร์ทียอมรับ
คณะอนุญาโตตุลาการจากสถาบนัอืนๆ ทวัโลกดว้ย อีกทงัในอนาคตสิงคโปร์กาํลงันาํตนเขา้สู่การ
แกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทระหว่าง ประเทศในธุรกิจนาํมนัและก๊าซ  เนืองจาก SIACไดเ้ขา้ร่วมในการ
ประชุมเกียวกบัการตดัสินชีขาดกรณีพิพาทในธุรกิจนาํมนัและก๊าซระหว่างประเทศ เมือวนัที 26-27 
ตุลาคม 2552 ทีผ่านมาดว้ย อนัเป็นอีกจุดหนึงทีทาํให้เห็นว่า SIAC มีการพฒันาเพือกา้วสู่ระดบั
สากลในเรืองการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศทีสาํคญั อย่างทีประเทศไทยกบัมาเลเซียไม่ได้
ปฏิบติั (หสัยา นุ่นแจง้, 2552) 

2.4.5  การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  (International Arbitration) กับหลัก              
ธรรมาภิบาล 

นอกจากทีกล่าวถึงกฎหมายตน้แบบว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการในทางการคา้ระหว่างประเทศ 
ค.ศ. 1985 ของคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติ ว่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 
(UNITRAL) ซึงประเทศทีรับเอากฎหมายตน้แบบว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการในทางการคา้ระหว่าง
ประเทศนี หรือมาเป็นตวัอยา่ง อาทิ อนุญาโตตุลาการประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร์ นาํมาเทียบกบัไทย  
ยงัมีกลไกการระงบัขอ้พิพาทระหว่างรัฐกบัเอกชน (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) 
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เพือใหสิ้ทธิแก่นกัลงทุนต่างชาติทีไดรั้บความเสียหายจากมาตรการ ทีออกโดยรัฐบาลของประเทศ
ผูรั้บการลงทุนใหใ้ชก้ลไกนี 

สาํหรับการระงบัขอ้พิพาทไดก้ลไก ISDS (Investor State Dispute Settlement)ไดแ้ก่ 
กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) และกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ (International Arbitration) ซึงในความตกลงต่าง ๆ นนัจะกาํหนดสถาบนัหรือ
หน่วยงาน รวมถึงกฎ ระเบียบและวิธีการไวด้ว้ย เช่น อาจเลือกใช ้UNCITRAL Arbitration Rules 
หรือ ICSID Additional Facilityโดยทวัไปว่าการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (International 
Arbitration) มกัจะถูกเลือกให้เป็นกลไกในการระงบัขอ้พิพาทดา้นการลงทุนระหว่างรัฐกบันัก
ลงทุนต่างชาติ (Investor State Dispute Settlement) อยูเ่สมอ ทงันี ประเทศไทยไดท้าํความ  ตกลง
เพือการส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุน (Agreement for the Promotion and Protection of 
Investment หรือ Bilateral Investment Treaties: BITs) และความตกลงการคา้เสรี (Free Trade 
Agreements: FTAs) หลายฉบบั รวมถึงการทีประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึง
กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นกลไกทีประเทศสมาชิกไดต้กลงกนัให้ใชเ้ป็นเครืองมือในการ
ระงบัขอ้พิพาท ดว้ยการผลกัดนัใหมี้การจดัตงัสถาบนั หรือคณะอนุญาโตตุลาการพิเศษดงักล่าวขึน
มีความเกียวขอ้งกบัภารกิจดา้นการส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการอยา่ง
มาก จึงควรเป็นเรืองทีสถาบนัตอ้งศึกษา และให้ความสนใจเป็นพิเศษเพือประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศ 

ดงันนัการปฏิรูปกลไกการระงบัขอ้พิพาทระหว่างรัฐกบัเอกชน (ISDS) ควรเป็นไปในทาง
ใด? (ISDS Reform: What should it be?) 

สุพจี รุ่งโรจน์ (2560) กล่าวถึงการปฏิรูปกลไกการระงบัขอ้พิพาทระหว่างรัฐกบัเอกชน 
((Investor-State Dispute Settlement: ISDS) ควรเป็นไปในทางใด? (ISDS Reform: What should it 
be?)วา่ “เป็นทีทราบกนัโดยทวัไปวา่ในความตกลงเพือส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนจะกาํหนดให้
มีกลไกการระงบัขอ้พิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน เพือให้สิทธิแก่นักลงทุนต่างชาติทีไดรั้บความ
เสียหายจากมาตรการทีออกโดยรัฐบาลของประเทศผูรั้บการลงทุนใหใ้ชก้ลไกนีสาํหรับการระงบัขอ้
พิพาทไดก้ลไก ISDS ไดแ้ก่ กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) 
และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (International Arbitration) ซึงในความตกลงต่าง ๆ นนัจะ
กาํหนดสถาบนัหรือหน่วยงานรวมถึงกฎ ระเบียบและวิธีการไวด้ว้ย เช่น อาจเลือกใช ้UNCITRAL 
Arbitration Rules หรือ ICSID Additional Facility 

หลงัจากมีการใชก้ลไก ISDS มาระยะหนึงก็เริมมีขอ้ขดัขอ้งและขอ้กงัวลบางประการใน
การปรับใช ้ตวัอยา่งเช่น สาํหรับการอนุญาโตตุลาการ เกิดขอ้กงัวลเกียวกบัตวัอนุญาโตตุลาการวา่ 
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ก.  อาจขาดความเป็นกลางและความเป็นอิสระดว้ยเหตุว่าอนุญาโตตุลาการจะไดรั้บค่าป่วย
การจากนกัลงทุนและมีความคาดหวงัทีจะไดรั้บแต่งตงัเป็นอนุญาโตตุลาการอีกครังในสาํหรับขอ้
พิพาทในอนาคต จึงอาจตดัสินขอ้พิพาทให้เป็นประโยชน์กบัทางฝ่ายนกัลงทุนมากกว่า นอกจากนี
ในส่วนทีเกียวกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการ อาจเกิดความไม่สมาํเสมอเกียวกบัผลของคาํชีขาด 
เช่น อนุญาโตตุลาการมีความเขา้ใจแตกต่างกนัในเรือง Umbrella Clause หรือ Most-favored nation 
Clause รวมถึงค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนตลอดกระบวนการทีอาจเป็นภาระมากเกินไปสาํหรับประเทศทีมี
รายไดไ้ม่สูงนกัและใชร้ะยะเวลานาน 

ข .  อีกประการหนึงคือขาดกลไกทีจะกลับหรือเพิกถอนคํา ชีขาดทีผิดพลาดของ
อนุญาโตตุลาการและขาดความโปร่งใส เนืองจากไม่ไดใ้ห้โอกาสแก่บุคคลภายนอกทีจะเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการไดเ้ลย ขอ้กงัวลนีเกิดขึนจากการใชห้ลกัการรักษาความลบัในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการทีมากเกินไป  

ต่อมาจึงมีขอ้เสนอว่าควรมีการปฏิรูปกลไก ISDS โดยให้มีการจดัตงัศาลถาวรดา้นการ
ลงทุนระหว่างประเทศ (Permanent Multilateral Investment Court) และใหมี้กลไกการอุทธรณ์คาํ   
ชีขาดดว้ย นอกจากนีให้มีหลกัเกณฑก์ารแต่งตงัหรือคดัเลือกผูพ้ิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการ การ
กาํหนดสถานทีดาํเนินการอนุญาโตตุลาการกฎหมายทีใชบ้งัคบั ค่าธรรมเนียมรวมไปถึงค่าใชจ่้ายที
เกิดขึนตลอดกระบวนการ รวมถึงการบงัคบัตามคาํพิพากษาหรือคาํชีขาดดว้ย 

จึงมีขอ้เสนอในการปฏิรูปกลไก ISDS ดงักล่าวนีไดพ้ิจารณาโดยคณะกรรมาธิการกฎหมาย
การคา้ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) ในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
(UNCITRAL Commission) ครังที 50 ระหว่างวนัที 3 ถึง 21 กรกฎาคม 2560 ณ สาํนกังาน
สหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึงผูเ้ขียนไดเ้ขา้ร่วมประชุมครังนีดว้ย ทีประชุม
ไดพ้ิจารณากนัอย่างกวา้งขวางเกียวกบัขอ้เสนอนีในฐานะทีเป็นงานในอนาคตของการรระงบัขอ้
พิพาทระหว่างประเทศ แลว้ทีประชุมมอบหมายให้คณะทาํงาน 3 ดาํเนินการเกียวกบัการปฏิรูป
กลไก ISDS ดงัต่อไปนี 1) รวบรวมและพิจารณาขอ้กงัวลทงัหลายเกียวกบักลไก ISDS 2) พิจารณา
ว่าการปฏิรูปจะช่วยแกไ้ขขอ้กงัวลทีมีอยูไ่ดห้รือไม่ 3) กรณีทีอาจสรุปไดว้่าสามารถแกไ้ขขอ้กงัวล
ได ้คณะทาํงานจะตอ้งศึกษาหาแนวทางการปฏิรูปกลไก ISDS แลว้เสนอต่อคณะกรรมาธิการเพือ
พิจารณาต่อไป นอกจากนีแนวทางการปฏิรูปควรพิจารณาร่วมกบังานซึงอยูใ่นความรับผดิชอบของ
องคก์ารระหวา่งประเทศอืน ๆ ทีเกียวขอ้งดว้ย  

ทงันีแนวทางการปฏิรูปกลไก ISDS ทีกล่าวมาขา้งตน้นบัว่าเป็นแนวคิดทีจะช่วยส่งเสริม
การระงบัขอ้พิพาทระหว่างรัฐกบัเอกชนเกิดประสิทธิภาพมากทีสุด อยา่งไรก็ดี หากจะมีการปฏิรูป
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โดยจดัตงัศาลถาวรดา้นการลงทุนระหว่างประเทศ และใหมี้กลไกการอุทธรณ์คาํชีขาดนนั ผูเ้ขียนมี
ขอ้สงัเกตบางประการดงันี 

1. ศาลถาวรอาจไม่เหมาะสมกบัการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งรัฐกบัเอกชน การเสนอใหจ้ดัตงั
ศาลถาวรดา้นการลงทุนระหว่างประเทศเพือระงบัขอ้พิพาทระหว่างรัฐกบัเอกชน ในขอ้นีจาํเป็น
อย่างยิ ง ทีจะต้องตระหนัก ถึงวัต ถุประสงค์ดัง เ ดิมของการกําหนดให้ใช้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ในการระงบัขอ้พิพาทเกียวกบัการลงทุน ก็เพือหลีกเลียงการใชอ้าํนาจอธิปไตย
ของรัฐโดยผ่านศาลของรัฐนัน ๆ นอกจากนีโดยหลกัการแลว้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการยงั
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นกัลงทุนอย่างมาก เนืองจากเป็นกระบวนการทีเกิดจากความสมคัรใจของ
คู่พิพาท โดยคู่พิพาทสามารถกาํหนดกระบวนพิจารณาไดเ้อง ซึงจะส่งผลถึงความรวดเร็วและความ
ยดืหยุน่ ในการดาํเนินคดีแตกต่างจากกระบวนการในศาล เหตุผลสาํคญัอีกประการหนึงคือ คู่พิพาท
สามารถเลือกอนุญาโตตุลาการได ้ซึงอาจพิจารณาจากความชาํนาญ ชือเสียงหรือความสามารถใน
การระงบัขอ้พิพาทของบุคคลนันก็ได้ แต่ในทางตรงกันขา้ม หากเป็นศาลถาวรด้านการลงทุน
ระหว่างประเทศผูที้ทาํการตดัสินขอ้พิพาทจะไม่ไดถู้กคดัเลือกโดยคู่พิพาท ซึงอาจทาํให้เกิดความ
สงสยัเกียวกบัคุณภาพของบุคคลดงักล่าว อีกทงักระบวนพิจารณาก็จะไม่ไดขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจ
ของคู่พิพาทอีกต่อไป แต่จะเป็นไปตามขอ้บงัคบัขององคก์รทีตงัขึนใหม่นี 

2. ระยะเวลาและค่าใชจ่้ายถึงแมว้่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการในบางขอ้พิพาทอาจล่าชา้
และมีค่าใชจ่้ายมาก แต่โดยปกติคู่พิพาทจะรับรู้และยอมรับความล่าชา้กบัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนนนัอยู่
แลว้ ทงันี หากจะต้องไประงับขอ้พิพาทเกียวกับการลงทุนทีศาลถาวรด้านการลงทุนระหว่าง
ประเทศก็จะทาํให้มีค่าใช้จ่ายเพิมขึนอย่างหลีกเลียงไม่ได้ อาจเป็นได้ทงัค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เดินทาง ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง นอกจากนี สําหรับกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการนัน คู่พิพาทอาจประเมินระยะเวลาทีใช้ในการพิจารณาอย่างคร่าว ๆ ได้ โดย
พิจารณาจากขอ้บงัคบัทีคู่พิพาทเลือกใช้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม สําหรับศาลถาวรดา้นการลงทุน
ระหว่างประเทศ ซึงเป็นองคก์รทีตงัขึนใหม่ ระยะเวลาทีใชใ้นการพิจารณาขอ้พิพาทจึงยงัไม่อาจ
ประเมินได ้

3. การขาดลกัษณะของความเป็นทีสุดของคาํชีขาด (Finality) สาํหรับกลไกการอุทธรณ์เพือ
รองรับการอุทธรณ์คาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาทเกียวกบัการลงทุนนนั กลไกดงักล่าวนี
อาจส่งผลกระทบทีไม่น่าพึงพอใจนกั กล่าวคือ อาจเพิมค่าใชจ่้ายและระยะเวลาในการดาํเนินคดีโดย
ไม่จาํเป็น อีกทงัอาจทาํให้หลกัการความเป็นทีสุดของคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการสูญเสียไป ซึง
เป็นหวัใจสาํคญัของการอนุญาโตตุลาการ การเปิดโอกาสใหมี้การอุทธรณ์คาํชีขาดไดน้นั น่าจะเป็น
ภาระสําหรับทังนักลงทุนและรัฐมากกว่าทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในปัจจุบัน คาํชีขาดของ
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อนุญาโตตุลาการนนัเป็นทีสุดและผกูพนัคู่พิพาท อีกทงัสามารถขอให้บงัคบัในรัฐใด ๆ ทีเป็นภาคี
ของอนุสญัญาฉบบันิวยอร์ก ปี1958 กไ็ด ้แต่ไม่แน่ชดัวา่คาํตดัสินทีออกจากศาลถาวรดา้นการลงทุน
ระหวา่งประเทศนนัจะมีผลอยา่งเดียวกนัหรือไม่ 

4. ความเห็นทวัไปถึงแมว้่ากลไก ISDS ทีใชใ้นการระงบัขอ้พิพาทเกียวกบัการลงทุนจะมี
ขอ้บกพร่องอยูบ่า้ง แต่ขอ้เสนอในการปฏิรูปก็ไม่น่าจะแกปั้ญหาไดท้งัหมด อีกทงัอาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาใหม่ขึนมาตามทีได้กล่าวข้างต้น  ดังนัน  จึงควรพิจารณาอย่างถีถ้วนอีกครังเกียวกับ
ขอ้บกพร่องของกลไกการระงบัขอ้พิพาททีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั แลว้พยายามอยา่งเตม็ทีในการกาํจดั
ขอ้บกพร่องเหล่านันให้หมดไป น่าจะเป็นทางแกปั้ญหาทีดีและเป็นไปไดม้ากกว่าจะสร้างกลไก
ใหม่ขึนมา อย่างไรก็ดีทีประชุมของคณะกรรมาธิการไม่ได้มอบหมายโดยระบุชัดแจ้งว่าให้
คณะทาํงาน 3 ตอ้งปฏิรูปกลไก ISDS ดว้ยวิธีการใดบา้งเป็นหนา้ทีของคณะทาํงาน 3 ทีจะตอ้ง
ประชุมหารือเพือพฒันาและหาแนวทางการปฏิรูปกลไกดงักล่าว เพือเสนอให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณาในภายหลงั จึงตอ้งติดตามความเคลือนไหวเกียวกบัการประชุมในหวัขอ้นีของคณะทาํงาน 
3 ต่อไป 

2.5  อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ใชบ้งัคบัเหตุผลใน
การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี คือ โดยทีในปัจจุบนัการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิงการระงบัขอ้พิพาททางการพาณิชยร์ะหว่าง
ประเทศ แต่เนืองจากพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ 
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที
เปลียนแปลงไป และไม่สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอืนดว้ย สมควร
ปรับปรุงกฎหมายดงักล่าวเสียใหม่ โดยนาํกฎหมายแม่แบบว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์
ระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการว่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติซึง
เป็นทียอมรับและรู้จกัอยา่งกวา้งขวางมาเป็นหลกั เพือพฒันาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
ใหท้ดัเทียมกบันานาอารยประเทศ และส่งเสริมใหมี้การใชก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการ
ระงบัขอ้พิพาททางแพ่งและพาณิชยร์ะหว่างประเทศให้แพร่หลายยิงขึน อนัจะเป็นการลดปริมาณ
คดีทีจะขึนมาสู่ศาลอีกทางหนึง จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันีและเพือเป็นการส่งเสริมความรู้
และความเขา้ใจเพือใหส้ามารถดาํเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและได้
ประโยชน์มากทีสุด อีกทงัเพือให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยไดรั้บการยอมรับ
จากนานาประเทศทวัโลกมากขึน 
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1.  สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม 
เนืองจากโดยทีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ไดก่้อตงัมานับตงัแต่ปี 

พ.ศ.2533 เพือส่งเสริมและพฒันาอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีระงบัทางแพ่งและพาณิชย ์ให้เป็นที
แพร่หลายและยอมรับในระดับสากลควบคู่ไปกับระบบศาลยุติธรรม ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการทีแยกเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ให้จัดตัง
สาํนกังานศาลยุติธรรมขึน โดยมีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นหน่วยงานสังกดั เพือให้สอดคลอ้ง
กบัพฒันาการของระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  นอกจากนีในสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ซึงเป็นองคก์รหนึงทีใชอ้าํนาจในการระงบัขอ้พิพาท รวมตลอดมีคาํชีขาดคดี (AWARD) จึงมีความ
จาํเป็นต้องศึกษาถึงสภาพ ลักษณะ หลักเกณฑ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ของอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนการนาํจริยธรรม และธรรมาภิบาลมาใชก้บัสถาบนัอนุญาโตตุลาการซึงเป็นองคก์ารไทย
เพือความพร้อมสู่ทศวรรษหนา้ ยอ่มควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดขึนและเป็นจริง นอกจากนีจะ
กล่าวถึงขอ้มูลทวัไปสํานักอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม  วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  อาํนาจ
หนา้ที  การแบ่งส่วนราชการ ดงันี 

2.  ข้อมูลทวัไปสํานักอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม  
วสัิยทศัน์ 
ศาลยุติธรรมเป็นผูใ้ช้อาํนาจตุลาการในการดาํรงอาํนาจอธิปไตย และรักษาความสงบ

เรียบร้อยของสังคม โดยการอาํนวยความยติุธรรมภายใตห้ลกันิติธรรมดว้ยความรวดเร็ว เป็นธรรม 
และมีมาตรฐานเป็นทียอมรับในระดบัสากล  ทงัมุ่งนาํเทคโนโลยีทีเหมาะสมและทนัสมยัมาใช้
เพือใหป้ระชาชนเขา้ถึงการอาํนวยความยติุธรรมของศาลยติุธรรมไดโ้ดยง่ายภายใน ปี พ.ศ. 2560 

พนัธกจิ 
การอาํนวยความยุติธรรมมีมาตรฐานระดบัสากล  พิจารณาพิพากษาคดีดว้ยความถูกตอ้ง  

รวดเร็ว และเป็นธรรม เช่น การไกล่เกลีย และการอนุญาโตตุลาการ เป็นตน้ มีการคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอยา่งเสมอภาค 

สํานักอนุญาโตตุลาการมีอาํนาจหน้าท ี ดงันี 
1. ส่ ง เส ริม  สนับสนุน  และ  ดํา เ นินการ เ กี ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยการ

อนุญาโตตุลาการ 
2. ดาํเนินการเกียวกบังานเลขานุการของอนุญาโตตุลาการ 
3. ดาํเนินการเกียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานดา้นการ

อนุญาโตตุลาการ 
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4. ติดตามความเคลือนไหวและวิเคราะห์สนธิสัญญา อนุสัญญา และความตกลงระหว่าง
ประเทศเกียวกบัการอนุญาโตตุลาการต่างประเทศซึงประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจน
กฎหมายอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศ 

5. จดักิจกรรม การประชุม สมัมนา การส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์หรืองานอืนๆ 
ทีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัทงัในและต่างประเทศ 

6. ดําเนินการขึนทะเบียนบุคคลเพือทําหน้าทีเป็นอนุญาโตตุลาการ  และกิจการ
อนุญาโตตุลาการ 

7. ปฏิบติัการร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือที
ไดรั้บมอบหมาย 
สาํนกัอนุญาโตตุลาการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ส่วนงาน ดงันี 
1. ส่วนช่วยอาํนวยการ 
2. ส่วนคดีระหวา่งประเทศ 
3. ส่วนคดีพาณิชย ์
4. ส่วนคดีสญัญาปกครอง 
5. ส่วนพฒันาระบบและขอ้กฎหมาย 

3.  การรักษาความลบัในกระบวนการอนุญาโตตุลาการของไทย กบัหลักความโปร่งใสของ
อนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสในการอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกบัรัฐภายใต้สนธิสัญญา 

ประเด็นเรืองการรักษาความลบัในกระบวนการอนุญาโตตุลาการของไทย การระงบัขอ้
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการโดยใชก้ฎหมายภายในของไทย คือรักษาความลบัในกระบวนการ
พิจารณาจนไปถึงมีคํา ชีขาดของอนุญาโตตุลาการและข้อบังคับ  เ ช่น  พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
สาํนกังานศาลยุติธรรม และขอ้บงัคบัสาํนักงานศาลยุติธรรมว่าดว้ยการอนุญาโตตุลาการ สถาบนั
อนุญาโตตุลาการ ซึงผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการตอ้งไม่นาํขอ้มูลทีไดม้าในระหว่างการพิจารณา
ของคู่พิพาท ทีระบุว่าเป็นความลบัไปใชเ้พือแสวงหาผลประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอื้นหรือทาํ
ให้ผูอื้นเสียหาย ทงันีประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ได้กาํหนด
จริยธรรมในเรืองการรักษาความลบั โดยมีหลกัการหรือขอ้กาํหนด  ดงันี 

1. อนุญาโตตุลาการตอ้งไม่นาํขอ้มูลทีไดม้าในระหว่างการพิจารณาของคู่พิพาททีระบุว่า

เป็นความลับไปใช้เพือแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผูอื้นหรือทาํให้ผูอื้นเสียหาย 

(ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ หมวด 8 จริยธรรมในเรืองการรักษา

ความลบั ขอ้ 40) 
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2. บุคคลทีไดรั้บทาบทามเป็นอนุญาโตตุลาการตอ้งรักษาความลบัใด ๆ ทีตน ไดม้าจากการ

ทาบทามนนั (หมวด 8 ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ จริยธรรมใน

เรืองการรักษาความลบั ขอ้ 41) 

3. อนุญาโตตุลาการตอ้งไม่ให้ผูใ้ดทราบถึงแนวการวินิจฉัยของตนก่อนทาํคาํชีขาดและ

ไม่ให้ผูใ้ดทราบผลคาํชีขาดก่อนส่งสาํเนาคาํชีขาดให้คู่พิพาท ทงัจะตอ้ง ไม่เปิดเผยคาํชีขาด เวน้แต่

จะไดรั้บความยินยอมจากคู่พิพาท (ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

หมวด 8 จริยธรรมในเรืองการรักษาความลบั ขอ้ 42) 

สําหรับกรณีเมือกล่าวถึงหลกัความโปร่งใสของอนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสในการ
อนุญาโตตุลาการระหวา่งผูล้งทุนกบัรัฐภายใตส้นธิสัญญาว่า ในปัจจุบนัประเทศไทยใหค้วามสาํคญั
ในเรืองของการป้องกันการทุจริตและนํา หลักความโปร่งใสมาบังคับใช้ ในส่วนของการ
อนุญาโตตุลาการได้มีการนําหลกัความโปร่งใสเขา้มาใช้บงัคบัในการระงับขอ้พิพาททางการ
อนุญาโตตุลาการ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศกาํลงัพฒันา และตอ้งไดรั้บการลงทุนจากนัก
ลงทุนชาวต่างชาติ ในเรืองของสาธารณะประโยชน์อาํนวยความสะดวก สาธารณูปโภค เช่น 
รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใตดิ้น ทางด่วนดอนเมืองโทวลเ์วย ์เป็นตน้ในฐานะทีประเทศไทยเป็นรัฐผูไ้ดรั้บ
การลงทุน เมือเกิดกรณีพิพาทขึนคู่สัญญาระหว่างรัฐกบันักลงทุนต่างชาติอาจจะมีการตกลงก่อน
หรือภายหลังทีได้ตกลงทําสัญญาว่า  หากเกิดกรณีพิพาทจะต้องระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการ ซึงการระงบัขอ้พิพาทอาจเลือกการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ 
(Ad Hoc Arbitration) โดยอาศยัขอ้บงัคบัของอนุญาโตตุลาการแห่ง United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) หรือการระงบัขอ้พิพาทโดยศูนยก์ารระงบัขอ้พิพาททางการ
ลงทุนระหว่างประเทศ (International Centre for the Settlement of Investment of Dispute (ICSID) 
และการระงบัขอ้พิพาททางการคา้ระหว่างประเทศ โดยสภาหอการคา้นานาชาติ (International 
Chamber of Commerce (ICC) โดยหลกัของ UNCITRAL Arbitration Rules ไดมี้การนาํ หลกัความ
โปร่งใสเขา้มาปรับใชต้งัแต่ปี 2013 หากแต่ในส่วนของ ICSID และ ICC นนั ผูศึ้กษาจะศึกษาถึงการ
นาํมาใชว้่ามีการนาํ มาใชใ้นขอ้บทใดและการนาํมาใชด้งักล่าวนนั มีความครบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ทีกาํ หนดในความโปร่งใสแลว้ หรือไม่ เนืองจากประเทศไทยไดแ้สดงความพร้อมทีจะเขา้ร่วมเป็น
ภาคีอนุสญัญาวา่ดว้ยความโปร่งใสในการอนุญาโตตุลาการระหวา่งผูล้งทุนกบัรัฐภายใตส้นธิสัญญา 
(Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration) ในปี 2016 โดยหลกั
ความโปร่งใสมีสาระสําคญั คือเป็นการเปิดเผยกระบวนการพิจารณา ตังแต่เริมกระบวนการ
พิจารณาไปจนถึงมีคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึงแตกต่างจากการระงับขอ้พิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการโดยใชก้ฎหมายภายในของไทย คือรักษาความลบัในกระบวนการพิจารณาจนไป
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ถึงมีคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึงอนุสัญญานีอาจจะเป็นการขดักับกฎหมายภายใน และ
ขอ้บงัคบั เช่น พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการของ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรมและขอ้บงัคบัสํานักงานศาลยุติธรรมว่าดว้ยการ
อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ การเขา้เป็นภาคีในอนุสัญญานีอาจส่งผลกระทบต่อ
กฎหมายภายในและขอ้บงัคบัของไทย เมือเกิดการขดักนัของกฎหมายแลว้กรณีดงักล่าวจะนาํกฎ 
หรือขอ้บงัคบัใดมาใชบ้งัคบัต่อไป (หทยัชนก ชอบผล, 2559) 

สรุป  1.  ศึกษาหลกัการระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการของไทย มีวตัถุประสงคห์ลกั 
คือ การรักษาความลบัในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงรักษาความลบัในส่วนของขอ้มูลที
ใชใ้นการอนุญาโตตุลาการแมไ้ม่ไดมี้การบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 
แต่มีการกาํหนดไวใ้นประมวลจริยธรรม การนาํหลกัความโปร่งใสมาใชค้วบคู่กบัการระงบัขอ้
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการของไทย อาจเป็นการขดักนักบัการอนุญาโตตุลาการของไทย เช่น 
พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการของสถาบนั
อนุญาโตตุลาการสํานักงานศาลยุติธรรม  และข้อบังคับสํานักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการ
อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ซึงผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการตอ้งไม่นาํขอ้มูลทีไดม้า
ในระหว่างการพิจารณาของคู่พิพาท ทีระบุว่าเป็นความลบัไปใชเ้พือแสวงหาผลประโยชน์สาํหรับ
ตนเองหรือผูอื้นหรือทาํใหผู้อื้นเสียหาย  

2 .  กรณีสําหรับหลักความโปร่งใสของอนุสัญญาว่ าด้วยความโปร่งใสในการ
อนุญาโตตุลาการระหว่างผูล้งทุนกับรัฐภายใตส้นธิสัญญา เป็นหลกักฎหมายทีกาํหนดให้ตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลทีเกียวกบักระบวนการพิจารณารวมไปถึงการทาํคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการในการ
ระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการ ในปี ค.ศ. 2013 มีการนาํหลกัความโปร่งใสมาปรับใชใ้นการ
ระงบัขอ้พิพาท UNCITRAL Arbitration Rules ซึงหลกัความโปร่งใสนีมีการนาํไปใชใ้นการระงบั
ขอ้พิพาททีเกียวกบัการคา้การลงทุนดว้ย โดยในส่วนของการศึกษานีไดท้าํการศึกษาอนุสัญญาว่า
ดว้ยการระงบัขอ้พิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอืน การระงบัขอ้พิพาททาง
การค้าระหว่างประเทศผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และ UNCITRAL 
Arbitration Rules  

3. หากนาํอนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสฯ เปรียบเทียบความแตกต่างกนัในการนํา
หลกัเกณฑ์ของความโปร่งใสทีนาํมาปรับใชใ้น International Centre for the Settlement of 
Investment Dispute (ICSID) International Chamber of Commerce (ICC) และ UNCITRAL 
Arbitration Rules หากเป็นขอ้พิพาทเป็นขอ้พิพาททีเกียวกบัทางดา้นการคา้และการลงทุนการ
อนุญาโตตุลาการของไทยมีวัตถุประสงค์หลัก  คือ  การรักษาความลับในกระบวนการ
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อนุญาโตตุลาการรวมถึงรักษาความลบัในส่วนของขอ้มูลทีใชใ้นการอนุญาโตตุลาการไทย แมไ้ม่ได้
มีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แต่มีการกาํหนดไวใ้นประมวล
จริยธรรม การนาํหลกัความโปร่งใสมาใชค้วบคู่กบัการระงบัขอ้พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการของ
ไทยอาจเป็นการขดักนักบัการรักษาความลบัในส่วนของขอ้มูลทีใชใ้นการอนุญาโตตุลาการของ
ไทย หากประเทศไทยจะเขา้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสฯ ควรจะนาํหลกัความ
โปร่งใสมาปรับใชใ้นสัญญาทางปกครอง ในกรณีพิพาททีเกียวกบัรัฐผูรั้บการลงทุนกบันกัลงทุน
ชาวต่างชาติทีเขา้มาลงทุน ก็ยอ่มเป็นผลดีกบัรัฐทีรับการลงทุนในเรืองของความโปร่งใส โดยอาจมี
การปรับปรุง เพิม เ ติมโดยนําหลักความโปร่งใสบัญญัติ เพิม เ ติมไว้ในพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ และยงัตอ้งมีการกาํหนดในเรืองของการรักษาความลบัในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของไทยเพือใหมี้ผลบงัคบัใชท้างกฎหมายดว้ย 

4.  การพฒันาสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรมของไทย (Thai Arbitration 
Institute) ให้เป็นศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับภูมภาค (Reginal Centre 
for International Arbitation) 

อาํนวย อินทุภูติ (2560) กล่าวถึงการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน (Asean law Association : ALA)ครังที 39 เมือวนัที 
23-26  มีนาคม 2560  ทีประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีการหารือเกียวกบัเรืองการอนุญาโตตุลาการ 
ดงันี “ในการประชุมคณะกรรมาธิการถาวรดา้นการระงบัขอ้พิพาททางเลือก (Alternative Dispute 
Resolution)โดยทีประชุมเสนอให้มีการตงัคณะอนุญาโตตุลาการคณะพิเศษสาํหรับการพิจารณาขอ้
พิพาทเกียวกบัการลงทุนในขอ้พิพาททีมีคู่พิพาทฝ่ายหนึงเป็นรัฐในประเทศสมาชิก และอีกฝ่ายหนึง
เป็นผูล้งทุนจากประเทศอืน  เนืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศไม่เลือกใชก้ระบวนการ
ของ The International Centre for Settlement  of Invesment Dispute (ICSID)ประกอบกบัการใช้
เวทีระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวนนัอนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่มาจากฝ่ายลงทุน อาจทาํใหเ้กิดทศันคติที
เป็นผลร้ายต่อประเทศสมาชิกได ้จึงเสนอให้มีการตงัสถาบนั หรือคณะอนุญาโตตุลาการพิเศษขึน
โดยอนุญาโตตุลาการได้รับเลือกประเทศสมาชิกละ 1 คน ใช้กระบวนการของ UNCITRAL 
Arbitration Rules โดยจะพิจารณาทีใดก็ได ้ ทีประชุมคณะกรรมาการธิการถาวรตกลงเสนอ
ความเห็นต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารว่าให้ตงัคณะอนุญาโตตุลาการ จาํนวน 10 คน จาก
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเพือพิจารณาคดีพิพาทเกียวกบัองคก์รอาเซียน เอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐภายใตก้รอบสนธิสัญญา หรือพิธีสารต่างๆของอาเซียนโดยนาํเกณฑ์ของ UNCITRAL มา
ปรับใชโ้ดยจะมีการศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นเรืองนีต่อไป 
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นโยบายในการพฒันาสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพือใหเ้ป็นศูนยก์ลางการอนุญาโตตุลาการ
ระหวา่งประเทศในระดบัภูมิภาค (Reginal Centre for International Arbitation) มีดงันี 

1. ในเรืองของกฎหมาย ขณะนีสํานักงานศาลยุติธรรมกาํลงัเสนอร่างกฎหมายแก้ไข
พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 โดยมีวตัถุประสงค์ให้พระราชบญัญติั
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสากลมากขึน  อีกทงัเพิมบทบญัญติัทีเอืออาํนวยให้
อนุญาโตตุลาการและผูรั้บมอบอาํนาจต่างชาติเขา้มาทาํงานในประเทศไทยไดส้ะดวก
ยงิขึน ซึงน่าจะมีปัจจยัทีช่วยส่งเสริมให้สถาบนัอนุญาโตตุลาการพฒันาเป็นศูนยก์ลาง
การอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศในระดบัภูมิภาคไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. สาํหรับเรืองการอาํนวยความสะดวก (Facillity) ในการบริหารจดัการขอ้พิพาท เวลานี
สํานักงานศาลยุติธรรมกาํลงัพฒันาระบบการอนุญาโตตุลาการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ              
E – Arbitator เพือรองรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทงัระบบใหท้าํผา่นวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ไดต้งัแต่ยืนคาํเสนอขอ้พิพาท การติดตามสถานะของขอ้พิพาท การยืน
คาํร้องเอกสารต่างๆ การสืบพยาน การประชุม หารือ ไปจนการทาํคาํชีขาดโดยมี
เป้าหมายเพืออาํนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทและบุคคล และบุคคลทีเกียวขอ้งให้มา
สถาบนัเท่าทีจาํเป็นเท่านนั ซึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากกบัคู่พิพาททีอยูต่่างประเทศ 
เนืองจากสามารถลดภาระค่าใชจ่้ายในการเดินทางและการส่งเอกสารได ้

3. นอกจากในเรืองอืนๆ สถาบนัอนุญาโตตุลาการควรพฒันาต่อไปในเรืองการบริหาร
จดัการขอ้พิพาท ใหมี้ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนการเผยแพร่ความรู้ ไม่ว่า
จะเป็นโครงการสัมมนาวิชาการและการอบรม ควรติดตามความเคลือนไหวเกียวกบั
การอนุญาโตตุลาการทงัภายในประเทศ ในระดบัภูมิภาค และระดบโลกมากขึน เพือจดั
โครงการทีเป็นประโยชน์กบัผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการใหม้าก
ทีสุด รวมถึงการทาํสือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ควรเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลในแวดวงที
กวา้งขึน อีกทงัควรจดัทาํสือทงัในรูปแบบกระดาษและอิเลคทรอนิกส์ และจดัทาํทงั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษควบคู่กนัเสมอ สาํหรับบุคลากรในสถาบนักค็วรทีจะพฒันา
ใหมี้ความรู้ความเชียวชาญดา้นการอนุญาโตตุลาการ เพือเป็นกาํลงัสาํคญัใหก้บัสถาบนั
อนุญาโตตุลาการและสาํนกังานศาลยติุธรรม 

5.  กระบวนการอนุญาโตตุลาการของไทย 
1.   คู่สัญญาทีประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ สาํนกังานศาลยุติธรรม สามารถยืนขอ้เรียกร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการดว้ย
ตนเอง ณ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนกังานศาลยุติธรรม หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิค และส่ง
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ตน้ฉบบัทางไปรษณียก์็ได ้โดยทาํเป็นคาํเสนอขอ้พิพาททีระบุของสภาพแห่งขอ้หา ขอ้อา้งทีอาศยั
เป็นหลกัแห่งขอ้หา ขอ้สญัญาอนุญาโตตุลาการ จาํนวนอนุญาโตตุลาการ และคาํขอคลา้ยกบัคาํฟ้อง
ในคดีแพง่นนัเอง เมือสถาบนัฯไดรั้บขอ้เสนอแลว้ ก็จะดาํเนินการส่งขอ้พิพาทใหก้บัคู่พิพาทอีกฝ่าย
หนึง ซึงเรียกว่า “ผูค้ดัคา้น” เพือให้ทราบและดาํเนินการยืนคาํคดัคา้น และขอ้เรียกร้องแยง้ภายใน 
15 วนั   

2.  การเสนอชือและแต่งตงัอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2545 จะยืนมาพร้อมกบัคาํคดัคา้น มาตรา 17 กาํหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการ จาํนวนคี โดย
ส่วนมากจะกาํหนดจาํนวน 1-2 คน โดยอาจมีการระบุจาํนวนอนุญาโตตุลาการไวใ้นขอ้สาํคญั และ
กาํหนดจาํนวนอนุญาโตตุลาการในภายหลงัก็ได ้หากกาํหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว 
คู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอชืออนุญาโตตุลาการ จาํนวน 3 รายชือ ส่งมายงัสถาบนัฯ หากกาํหนดใหมี้
อนุญาโตตุลาการ 3 คน ผูเ้รียกร้องจะยืนหนงัสืออนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอม 
โดยยืนมาพร้อมกบัคาํเสนอขอ้พิพาท ส่วนผูค้ดัคา้นจะยนืมาพร้อมกบัคาํคดัคา้น  อนุญาโตตุลาการ
ทีไดรั้บเสนอและแต่งตงันีตอ้งมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง รวมถึงมีความพร้อมในการปฏิบติั
หนา้ทีดว้ยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดว้ย 

3.  สถาบนัอนุญาโตตุลาการจะประสานวนันดัเพือกาํหนดประเด็นขอ้พิพาท ภาระพิสูจน์ 
และกระบวนพิจารณาชนัอนุญาโตตุลาการกบัคณะอนุญาโตตุลาการ และคู่พิพาททงัสองฝ่าย  ใน
วนันดัชนัพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการกาํหนดประเด็นขอ้พิพาทและกระบวนพิจารณา ไม่ว่าเป็น
กาํหนดภาษาทีใช้ในกระบวนพิจารณา หรือกาํหนดกรอบระยะเวลาเบืองต้นในการพิจารณา 
ระยะเวลาในการยืนพยานเอกสาร รวมตลอดถึงกาํหนดวนันดัสืบพยาน โดยมีกาํหนดไม่เกิน 180 
วนั ซึงส่วนใหญ่จะคลา้ยกบัการดาํเนินการพิจารณาในศาล แต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัด
เหมือนในศาล 

4.  คาํชีขาดคณะอนุญาโตตุลาการจะตอ้งทาํคาํชีขาดให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนั
เสร็จการพิจารณา หรือครบกาํหนดยืนคาํแถลงการณ์ปิดคดี คาํชีขาดเป็นทีสุดและมีผลผูกพนัขอ้
พิพาท  และมีผลตงัแต่คาํชีขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนนั  คู่พิพาทสามารถนาํสาํเนาคาํชีขาดไปร้องขอ
ต่อศาลทีมีเขตอาํนาจ  เพือให้ศาลบังคับตามคาํชีขาดได้ และเนืองจากประเทศไทยเป็นภาคี
อนุสัญญากรุงนิวยอร์คไม่ไดมี้ผลผกูพนัเฉพาะประเทศไทยเท่านนั แต่ยงัสามารถนาํสาํเนาคาํชีขาด
ไปบงัคบัในต่างประเทศทีเป็นภาคีในอนุสญัญาดงักล่าวไดอี้กดว้ย 

5.  คาํบงัคบัเมืออนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดขอ้พาทจนเสร็จสิน ซึงทาํใหก้ารระงบัขอ้พิพาท
สินสุดลงทนัที โดยคู่กรณีตอ้งปฏิบติัตามคาํชีขาดนนัโดยจะไม่มีการอุทธรณ์ต่อไป แต่ถา้คู่กรณีฝ่าย
ทีพ่ายแพไ้ม่ยอมปฏิบติัตามคาํชีขาด คู่กรณีอีกฝ่ายหนึงก็สามารถขอให้องค์กรของรัฐ เช่น ศาล
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บงัคบัตามคาํชีขาดนนัไดถ้า้คาํชีขาดนนัถูกตอ้งสมบูรณ์ และแมจ้ะตอ้งดาํเนินการใหศ้าลบงัคบัตาม
คาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึงตอ้งใชเ้วลามากขึนในการระงบัขอ้พิพาท  แต่ก็มกัใชเ้วลานอ้ยกว่า
การฟ้องคดีต่อศาล เพราะว่าศาลในทุกประเทศมีวิธีพิจารณาคดีทีค่อนขา้งกินเวลานาน มีขนัตอน
มาก  ตลอดจนมีการอุทธรณ์และฎีกาคําพิพากษาได้อย่างไม่ มีข้อจํากัด  เว ้นแต่ในการ
อนุญาโตตุลาการทีตอ้งมีการบงัคบัคาํชีขาดโดยศาล และมีการอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อไป แต่ก็มี
ขอ้จาํกดัในการอุทธรณ์ในรืองดงักล่าวอยู่มาก (เสาวนีย ์ อศัวโรจน์, 2548, หน้า 11) ดงัแผนผงั
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ดงันี 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผูเ้รียกร้องยนืคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ 

ผูค้ดัคา้นยนืคาํคดัคา้นและขอ้เรียกร้องแยง้
(ถา้มี) ภายใน 15 วนั

คู่พิพาทแต่งตงัอนุญาโตตุลาการ 

คณะอนุญาโตตุลาการกบัคู่พิพาทกาํหนด
กรอบระยะเวลาเบืองตน้ในการดาํเนิน
กระบวนการพิจารณาไม่เกิน 180 วนั 

สืบพยาน/รับฟังพยานหลกัฐาน 

สถาบนัฯส่งสาํเนาคาํเสนอขอ้พิพาทใหผู้ ้
คดัคา้น

คณะอนุญาโตตุลาการทาํคาํชีขาดภายใน 30 
วนั นบัแต่เสร็จการพิจารณาหรือครบกาํหนด

สถานบนัฯส่งคาํชีขาดใหคู้่พิพาท 

คาํชีขาดเป็นทีสุดและมีผลผกูพนัคู่พิพาท เมือ
คาํชีขาดไปถึงคู่พิพาท 
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6. กฎหมายต่างๆทีมีความเกียวข้องกับแนวคิดเกียวกับหลักธรรมาภิบาลและ
อนุญาโตตุลาการ 

เนืองจากการทราบแนวคิดเกียวกบัหลกัธรรมาภิบาลและอนุญาโตตุลาการ จะตอ้งอา้งอิง
กฎหมายต่างๆทีมีความเกียวขอ้งกบัแนวคิดเกียวกบัหลกัธรรมาภิบาลและอนุญาโตตุลาการ ซึงได้
รวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนั  มีรายละเอียดดงันี 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 8 
พ.ศ.2553 

ประเทศทุกประเทศจะตอ้งจดัการเรืองระเบียบการปกครอง การบริหารงานระหว่างรัฐกบั
ประชาชน เพือให้เกิดความสงบสุขและความสะดวกให้แก่ประชาชน รัฐจึงออกกฎหมายการ
ปกครองออกมาใชบ้งัคบัประชาชน 
  ความหมายของกฎหมายการปกครองในทีนี หมายถึง กฎหมายทีวางระเบียบการบริหาร
ภายในประเทศ โดยวิธีการแบ่งอาํนาจการบริหารงานตงัแต่สูงสุดลงมาจนถึงระดบัตาํสุด เเป็นการ
กาํหนดอาํนาจและหนา้ทีของราชการผูใ้ชอ้าํนาจฝ่ายบริหาร 

        โดยหลกัทวัไปทางวิชาการกฎหมายการปกครอง ไดจ้ดัระเบียบการปกครองประเทศ หรือที
เรียกวา่ จดัระเบียบราชการบริหาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  การปกครองแบบรวมอาํนาจปกครอง (Centralization) 
2.  การปกครองแบบกระจายอาํนาจปกครอง (Decentralization) 

ความสําคญัของพระราชบญัญตัิระเบียบราชการแผ่นดนิ 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกฎหมายทีกาํหนดขอบเขตอาํนาจ

หนา้ทีของส่วนราชการต่าง ๆ เพือมิใหมี้การปฏิบติังานทีซาํซอ้นกนั ก่อใหเ้กิดการบริหารงานทีเป็น
เอกภาพ รวมถึงหลกัการในการมอบอาํนาจให้ปฏิบติัราชการแทน และกาํหนดการบริหารราชการ
แนวใหม่ เพือใหร้ะบบบริหารราชการสามารถปฏิบติังานตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และการ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึน 

มาตรา 3/12 บญัญติัวา่ “การบริหารราชการตามพระราชบญัญติันีตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขนัตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจ และยบุเลิกหน่วยงานทีไม่จาํเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถิน การกระจายอาํนาจตดัสินใจ การอาํนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
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สาระสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบบับท ี8 พ.ศ.2553 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมือวนัที 4 กนัยายน 2534 และมีการแกไ้ขเพิมเติมพระราชบญัญติัถึงปัจจุบนัคือฉบบัที 8 พ.ศ.2553 
โดยพระราชบญัญติัฉบบันีไดก้าํหนดระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ดงัต่อไปนี 

ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน คือ กติกาทียอมรับเป็นบรรทดัฐาน เพือให้การบริหาร
ราชการมุ่งไปสู่เป้าหมายทีตอ้งการโดยหลกัทวัไปทางวิชาการกฎหมายการปกครองไดจ้ดัระเบียบ
การปกครองประเทศหรือทีเรียกวา่จดัระเบียบราชการบริหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การปกครองแบบรวมอาํนาจปกครอง (Centralization) 
2. การปกครองแบบกระจายอาํนาจปกครอง (Decentralization) 

   1. การปกครองแบบรวมอํานาจปกครอง (Centralization) หมายถึง การจดัระเบียบการ
ปกครอง โดยรวมอาํนาจการปกครองทงัหมดไวที้ส่วนกลาง พนกังานเจา้หนา้ทีในส่วนกลางและ
ต่างจงัหวดัไดรั้บการแต่งตงัถอดถอนและ บงัคบับญัชาจากส่วนกลางเพือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีส่วนกลางกาํหนดขึน เช่น การปกครองทีแบ่งส่วนราชการออกเป็น กระทรวง ทบวง กรม 
จงัหวดั เป็นตน้ 

2. การปกครองแบบกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) หมายถึง การจดัระเบียบ
การ ปกครองโดยวิธีการยกฐานะทอ้งถินหนึงขึนเป็นนิติบุคคลแลว้ให้ทอ้งถินนัน ดาํเนินการ
ปกครองตนเองอยา่งอิสระโดยการบริหารส่วนกลางจะไม่เขา้มาบงัคบับญัชาใด ๆ นอกจากคอยดูแล
ให้ทอ้งถินนันดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคภ์ายในขอบเขต ของกฎหมายจดัตงัทอ้งถิน
เท่านัน เช่น การปกครองของเทศบาลในจงัหวดัต่าง ๆ เทศบาลกรุงเทพมหานคร หรือองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 

กฎหมาย การปกครองทีเกียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินของประเทศไทย ไดใ้ชรู้ปแบบ
การปกครอง ทงัประเภททีกล่าวมาแลว้ คือ ใชท้งัแบบรวมอาํนาจและกระจายอาํนาจ เพือใหมี้ความ
เหมาะสมกบัการปฎิบติังานของราชการ ให้มีสมรรถภาพ การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีของ
ส่วนราชการต่างๆให้ชัดเจน เพือมิให้มีการปฎิบติังานทีซําซ้อนระหว่างส่วนราชการต่างๆและ
เพือให้การ บริหารในระดบัต่างๆมีเอกภาพสามารถดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีรัฐบาล 
กาํหนดไดดี้ 

ดังนัน รัฐบาลจึงออกกฎหมายการปกครองขึนมา คือ พระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบบัที 5 พ.ศ.2545 และพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 พอสรุปดงันี 
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 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  มีทีมาจากแหล่งต่าง  ๆ อันได้แก่ 
ขนบธรรมเนียมการปกครอง รัฐธรรมนูญและความจาํเป็นในการบริหารงานเพือแกไ้ขสถานการณ์
การจดัระเบียบ บริหารราชการแผน่ดิน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
2.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

3.  ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิน 
(สืบคน้จากhttp://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน_พ.ศ.2534_แกไ้ขเพิมเติมถึง_ฮบบัที_8_พ.ศ.2553) 
2.   พระราชบัญญตัิอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.2545 
พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ไดใ้หเ้หตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติั

ฉบับนีคือ “โดยทีในปัจจุบันการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิงการระงบัขอ้พิพาททางการพาณิชยร์ะหว่างประเทศ แต่เนืองจาก
พระราชบัญญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ บทบญัญัติของ
พระราชบญัญติัดงักล่าวจึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพของเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลงไป และไม่
สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอืนดว้ย สมควรปรับปรุงกฎหมายดงักล่าว
เสียใหม่ โดยนํากฎหมายแม่แบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศของ
คณะกรรมาธิการว่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติซึงเป็นทียอมรับและ
รู้จกัอย่างกวา้งขวางมาเป็นหลกัเพือพฒันาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให้ทดัเทียมกบั
นานาอารยประเทศ และส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้
พิพาททางแพ่งและพาณิชยร์ะหว่างประเทศให้แพร่หลายยิงขึน อนัจะเป็นการลดปริมาณคดีทีจะ
ขึนมาสู่ศาลอีกทางหนึง จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี”โดยมีเนือหาและสาระสําคญัดังนี 
อนุญาโตตุลาการ คือ วิธีการระงบัขอ้พิพาททีคู่กรณีตกลงกนัเสนอขอ้พิพาททีเกิดขึนแลว้หรือทีจะ
เกิดขึนในอนาคตให้บุคคลภายนอก ซึงเรียกว่า อนุญาโตตุลาการ ทาํการพิจารณาชีขาด โดยคู่กรณี
ผกูพนัทีจะปฏิบติัตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

อนุญาโตตุลาการ แบ่งไดห้ลายประเภท ดงันี 
1.  อนุญาโตตุลาการในศาลกบัอนุญาโตตุลาการนอกศาล 
1.1  อนุญาโตตุลาการในศาล คือ กรณีทีคู่กรณีซึงมีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

ตกลงกนัให้มีอนุญาโตตุลาการชีขาดได  ้โดยความเห็นชอบของศาล (มาตรา 210-220 และ 222 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง)แต่วิธีนีไม่เป็นทีนิยมเพราะเมือมีคดีขึนไปสู่ศาลแลว้ 
คู่ความมกัไม่ตอ้งการใหบุ้คคลอืนมาช่วยชีขาดให ้แต่ตอ้งการใหศ้าลตดัสินคดีนนัมากกวา่ 
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1 .2   อนุญาโตตุลาการนอกศาล  คือ  กรณี ที คู่ กรณีตกลงกัน เสนอข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีขาด โดยไม่ไดฟ้้องคดีต่อศาล ซึงอาจตกลงกนัไวล่้วงหน้าก่อนมีขอ้
พิพาทหรืออาจตกลงกนัภายหลงัจากทีมีขอ้พิพาทแลว้กไ็ด ้

การอนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่ในนานาประเทศ  รวมทังประเทศไทยนัน เ ป็น
อนุญาโตตุลาการนอกศาล ซึงจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

2.  อนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจกบัอนุญาโตตุลาการโดยสถาบนั 
2.1  อนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ (Ad Hoc Arbitration) เป็นกรณีทีคู่พิพาทดาํเนินการระงบั

ขอ้พิพาทตามวิธีอนุญาโตตุลาการด้วยตนเอง กล่าวคือ โดยตงัอนุญาโตตุลาการและกาํหนดวิธี
พิจารณาต่างๆเอง และใหอ้นุญาโตตุลาการชีขาดขอ้พิพาทของตน 

2.2  อนุญาโตตุลาการโดยสถาบนั (Institutional Arbitration) เป็นกรณีทีคู่พิพาทตกลงระงบั
ขอ้พิพาทกนัโดยใชบ้ริการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ซึงสถาบนัดงักล่าวนีอาจเป็นสถาบนัทีตงั
ขึนมาเพือให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะ  สําหรับประเทศไทย  เ ช่น  สถาบัน
อนุญาโตตุลาการของสาํนกังานศาลยติุธรรม สภาอนุญาโตตุลาการของหอการคา้แห่งประเทศไทย  
ส่วนในต่างประเทศ เช่น สถาบนัอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคา้ระหวา่งประเทศ (International 
Chamber of Commerce - ICC) สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration 
Association - AAA) หรืออาจเป็นส่วนหนึงขององคก์รเฉพาะดา้นทีใหบ้ริการกบัสมาชิกและ/หรือผู ้
ทีเกียวขอ้ง สาํหรับประเทศไทย เช่น อนุญาโตตุลาการของสาํนกังาน ก.ล.ต. อนุญาโตตุลาการของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย ส่วนในต่างประเทศ เช่นอนุญาโตตุลาการของNASD  

3.  อนุญาโตตุลาการในประเทศกบัอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 
3.1  อนุญาโตตุลาการในประเทศ เป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใน

ประเทศใดประเทศหนึง ไม่วา่คู่กรณีจะมีสญัชาติใด 
3.2  อนุญาโตตุลาการต่างประเทศเป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการที

ดาํเนินการภายนอกประเทศ ไม่วา่คู่กรณีจะมีสญัชาติใด 
สาเหตุทีตอ้งมีหรือใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการกเ็นืองมาจากเหตุผล ดงัต่อไปนี 
1.  ความรวดเร็ว  เนืองจากการฟ้องคดีต่อศาลนันมีขนัตอนมากและคู่ความยงัสามารถ

อุทธรณ์ ฎีกาต่อไปไดท้าํใหเ้สียเวลามาก แต่กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะสินสุดรวดเร็วและไม่
มีขนัตอนยุง่ยาก  

2.  ความยุ่งยากและสลบัซับซ้อนของคดี  เนืองจากโดยปกติผูที้เป็นอนุญาโตตุลาการ 
โดยเฉพาะอยา่งยิงอนุญาโตตุลาการทีคู่กรณีเลือกมกัจะเป็นผูที้มีความรู้มีความเชียวชาญในเรืองที
พิพาทเป็นอยา่งดี ทาํใหเ้ขา้ใจเรืองทีพิพาทและพยานหลกัฐานต่างๆไดร้วดเร็ว ซึงส่งผลใหก้ารชีขาด
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ขอ้พิพาททาํไดร้วดเร็วและยติุธรรม ในขณะทีถา้เป็นการดาํเนินคดีในศาลคู่ความไม่สามารถเลือกผู ้
พิพากษาทีมีความเชียวชาญในเรืองนนัๆมาพิจารณาคดีให้ตนได ้ซึงก็ตอ้งมีการใชพ้ยานผูเ้ชียวชาญ
มาเบิกความ ทาํให้การพิจารณาคดีเป็นไปอยา่งยากลาํบากและล่าชา้ และอาจมีปัญหาในการรับฟัง
พยานหลกัฐาน เพราะตอ้งขึนอยูก่บัว่าพยานผูเ้ชียวชาญเบิกความอธิบายไดช้ดัเจนถูกตอ้งมากนอ้ย
เพียงใด 

3.  การรักษาชือเสียงและความลบั  เนืองจากหลกัการพิจารณาคดีของศาลตอ้งทาํโดย
เปิดเผย ประชาชนทวัไปสามารถเขา้ฟังการพิจารณาของศาลได ้สือมวลชนก็อาจรับฟังและนาํเสนอ
ข่าวไดง่้าย ซึงอาจส่งผลเสียต่อภาพพจน์ทางธุรกิจและการรักษาความลบัของคู่กรณี เวน้แต่ว่าจะมี
การพิจารณาคดีเป็นการลบั ซึงก็จะมีเป็นบางคดีเท่านัน แต่หลกัการดาํเนินกระบวนพิจารณาของ
การอนุญาโตตุลาการนนักระทาํเป็นความลบั เฉพาะคู่กรณีและผูที้เกียวขอ้งเท่านนัทีมีสิทธิเขา้ร่วม
การพิจารณา บุคคลภายนอกไม่มีโอกาสรู้ขอ้เทจ็จริงโดยตรง จึงไม่รู้ว่าคู่กรณีมีขอ้พิพาทกนัหรือไม่ 
หรือมีกนัอย่างไร จึงเป็นการรักษาชือเสียงของคู่พิพาทและความลบัทางธุรกิจของคู่กรณีไดเ้ป็น
อยา่งดี 

4.  การรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างคู่พิพาท  เนืองจากแนวทางการพิจารณาคดีของศาลนนั
เป็นการต่อสู้คดีกนั ทาํใหคู้่กรณีมีความรู้สึกเป็นศตัรูกนั อีกทงัยงัใชเ้วลาต่อสู้กนัยาวนาน เพราะคดี
สามารถอุทธรณ์  ฎีกาต่อไปได้ ซึงส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  แต่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการนันเป็นการระงบัขอ้พิพาททีเปิดโอกาสให้คู่กรณีพบปะเจรจาปัญหาทีพิพาทกนั
โดยตรง บรรยากาศในการพิจารณามีลกัษณะเป็นกนัเอง ไม่เคร่งเครียด อีกทงัไม่มีระบบทีใหคู้่กรณี
โตแ้ยง้เอาแพช้นะกนั จึงสามารถรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างคู่พิพาทซึงอยู่ในวงการธุรกิจ ทีส่วน
ใหญ่จะตอ้งคบคา้และประกอบธุรกิจกนัต่อไปอีกในอนาคต 

(เสาวนีย ์ อศัวโรจน์ (2558) สืบคน้จาก http://thac.or.th/2015/01/13/thac-article-001/) 
3.   พระราชบญัญตัิสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และ 2550 
เนืองจากโดยทีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ไดก่้อตงัมานับตงัแต่ปี 

พ.ศ.2533 เพือส่งเสริมและพฒันาอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีระงบัทางแพ่งและพาณิชย ์ให้เป็นที
แพร่หลายและยอมรับในระดับสากลควบคู่ไปกับระบบศาลยุติธรรม ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการทีแยกเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ให้จัดตัง
สาํนกังานศาลยุติธรรมขึน โดยมีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นหน่วยงานสังกดั เพือให้สอดคลอ้ง
กบัพฒันาการของระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  นอกจากนีในสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ซึงเป็นองคก์รหนึงทีใชอ้าํนาจในการระงบัขอ้พิพาท รวมตลอดมีคาํชีขาดคดี (AWARD) 
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เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี คือ เพือส่งเสริมใหก้ารระงบัขอ้พิพาทดว้ย
วิธีอนุญาโตตุลาการ เป็นทางเลือกหนึงให้คู่พิพาทใชใ้นการระงบัขอ้พิพาททางแพ่งและพาณิชย์
แทนการระงบัขอ้พิพาทในศาล อนัจะเป็นการลดปริมาณคดีทีจะขึนมาสู่ศาล สมควรใหมี้องคก์รทีมี
ความอิสระคล่องตวัสูงในการบริหารจดัการ มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในการระงบัขอ้
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ทาํหน้าทีในการดาํเนินการส่งเสริม และพฒันากระบวนการ
ประนอมขอ้พิพาทและอนุญาโตตุลาการ รวมทงัดาํเนินกิจการเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี 

7.  สภาพปัญหาทีน่าจะเกิดขึนในประเด็นหลักธรรมาภิบาลทีมาเกียวข้องกับบุคคลผู้ทํา
หน้าทอีนุญาโตตุลาการ ตามลาํดับดังนี 

1. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พศ.2545  เป็นกฎหมายทีเกียวกับกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการทีเป็นทางเลือกหนึงในการระงบัขอ้พิพาท (Alternative Dispute Resolution) แทน
การดาํเนินคดีทางศาลคดีทีไดรั้บการวินิจฉยัชีขาดโดยอนุญาโตตุลาการบางเรืองมีทุนทรัพยเ์ป็นพนั
หรือเป็นหมืนลา้นบาท โดยเฉพาะอย่างยิงขอ้สัญญาระหว่างรัฐกบัเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาทาง
แพง่ หรือสญัญาทางปกครอง อาทิ สญัญาสมัปทาน หรือสญัญาก่อสร้างทีมีขอ้สญัญาใหว้ินิฉยัชีขาด
ขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน  

ในประเด็นเรืองความโปร่งใสของอนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสในการอนุญาโตตุลาการ
ระหวา่งผูล้งทุนกบัรัฐภายใตส้นธิสญัญาดงักล่าว ไดมี้ทศันะของหทยัชนก ชอบผล (2559) ไดศึ้กษา 
“เกียวกบัหลกัความโปร่งใสของอนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสในการอนุญาโตตุลาการระหว่างผู ้
ลงทุนกับรัฐภายใต้สนธิสัญญา เป็นหลักกฎหมายทีกําหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลทีเกียวกับ
กระบวนการพิจารณารวมไปถึงการทาํคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททาง
อนุญาโตตุลาการ ในปี ค.ศ. 2013 มีการนาํหลกัความโปร่งใสมาปรับใชใ้นการระงบัขอ้พิพาท 
UNCITRAL Arbitration Rules ซึงหลกัความโปร่งใสนีมีการนาํไปใชใ้นการระงบัขอ้พิพาทที
เกียวกบัการคา้การลงทุนดว้ย โดยในส่วนของการศึกษานีไดท้าํการศึกษาอนุสัญญาว่าดว้ยการระงบั
ขอ้พิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอืน การระงบัขอ้พิพาททางการคา้ระหว่าง
ประเทศผา่นทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และ UNCITRAL Arbitration Rules 
นาํมาทาํการเปรียบเทียบกบัอนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสฯ เปรียบเทียบความแตกต่างกนัในการ
นาํหลกัเกณฑข์องความโปร่งใสทีนาํมาปรับใชใ้น International Centre for the Settlement of 
Investment Dispute (ICSID) International Chamber of Commerce (ICC) และ UNCITRAL 
Arbitration Rules” 
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อยา่งไรกต็าม “นอกจากนนัยงัไดท้าํการศึกษาหลกัการระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการ
ของไทยอีกด้วย  หากข้อพิพาทเป็นข้อพิพาททีเกียวกับทางด้านการค้าและการลงทุนการ
อนุญาโตตุลาการของไทยมีวัตถุประสงค์หลัก  คือ  การรักษาความลับในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ รวมถึงรักษาความลบัในส่วนของขอ้มูลทีใชใ้นการอนุญาโตตุลาการ แมไ้ม่ไดมี้
การบญัญติัไวใ้น พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แต่มีการกาํหนดไวใ้นประมวล
จริยธรรม การนาํหลกัความโปร่งใสมาใชค้วบคู่กบัการระงบัขอ้พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการของ
ไทย อาจเป็นการขดักนักบัการอนุญาโตตุลาการของไทย หากประเทศไทยจะเขา้ร่วมเป็นภาคีใน
อนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสฯ ควรจะนาํหลกัความโปร่งใสมาปรับใชใ้นสัญญาทางปกครอง ใน
กรณีพิพาททีเกียวกบัรัฐผูรั้บการลงทุนกบันกัลงทุนชาวต่างชาติทีเขา้มาลงทุน ก็ยอ่มเป็นผลดีกบัรัฐ
ทีรับการลงทุนในเรืองของความโปร่งใส โดยอาจมีการปรับปรุงเพิมเติมโดยนาํหลกัความโปร่งใส
บญัญติัเพิมเติมไวใ้นพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ และยงัตอ้งมีการกาํหนดในเรืองของการ
รักษาความลบัในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพือให้มีผลบงัคบัใชท้างกฎหมายดว้ย” (หทยัชนก 
ชอบผล, 2559) 

2.  บุคคลผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือ แนวทางปฏิบติัแก่อนุญาโตตุลาการทวัไป
ได้บญัญัติเกียวกับหน้าทีของอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริง ซึงในความรู้สึกของ
คู่พิพาทอาจเกิดความสงสัยอนัสมควรในความเป็นกลางของตนเกียวกบัผลประโยชน์ทางการเงิน
หรือผลประโยชน์อืนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในผลของการอนุญาโตตุลาการ หรือขอ้เทจ็จริง
เกียวกบัการเงินธุรกิจไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบนั ขอ้เทจ็จริงเกียวกบัอาชีพ ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
หรือทางสังคม ซึงน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเป็นกลาง ขอ้เท็จจริงเหล่านีไม่ว่าผูที้
ไดรั้บการร้องขอเป็นอนุญาโตตุลาการเอง สมาชิกในครอบครัว นายจา้ง หรือผูร่้วมธุรกิจของตนจะ
มีความเกียวพนัอนุญาโตตุลาการคนอืน คู่พิพาทฝ่ายใด ทนายความ หรือบุคคลซึงอาจจะตอ้งมาเป็น
พยานในคดี (ไชยวฒัน์  บุนนาค, 2554, หนา้ 77-78) 

อนึง บุคคลซึงไดรั้บการร้องขอให้เป็นอนุญาโตตุลาการมีหน้าทีตอ้งขวนขวาย  เพือให้
ตนเองไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย  และหนา้ทีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงนีเป็นหนา้ทีต่อเนือง  
ซึงอนุญาโตตุลาการตอ้งเปิดเผยไม่ว่าขอ้เท็จจริงนันจะเกิดขึน  หรือตนเพิงนึกไดห้รือเพิงทราบ
ขอ้เทจ็จริงในขนัตอนใดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

3)  คู่พิพาทหรือผูที้เกียวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการ จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง
เท่าเทียม มีความเสมอภาคในการพิจารณาชันอนุญาโตตุลาการ  ในการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ  ให้คู่พิพาทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า เทียมกัน  และให้มีโอกาสนําสืบ
พยานหลกัฐานและเสนอขอ้อา้งขอ้ต่อสูข้องตนได ้ตามพฤติการณ์แห่งขอ้พิพาทนนั กล่าวคือในการ
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รับฟังพยานหลกัฐาน คณะอนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นกลาง และตอ้งใหโ้อกาสแก่คู่กรณีอยา่ง
เท่าเทียมกนั โดยตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการลาํเลียง คือจะให้โอกาสแก่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่าย
หนึงมากกว่าอีกฝ่ายหนึงไม่ได ้หากคณะอนุญาโตตุลาการจะรับฟังพยานหลกัฐานต่างๆดว้ยวิธีการ
ใดๆ ก็ตอ้งกระทาํต่อหนา้คู่กรณีทุกฝ่าย ตอ้งใหทุ้กฝ่ายรับรู้และใหไ้ดมี้ส่วนร่วมในการกระทาํนนัๆ 
เช่น หากคณะอนุญาโตตุลาการไดรั้บพยานเอกสารชินหนึงของคู่กรณีฝ่ายหนึงก็ตอ้งให้คู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึงไดต้รวจดูเอกสารดงักล่าว เพือไดมี้เอกสารตรวจสอบหรือคดัคา้นพยานเอกสารดงักล่าว 
หรือหากคณะอนุญาโตตุลาการไปเดินเผชิญสืบดูอาคารทีพิพาทกนัว่ามีความชาํรุดจริงหรือไม่ หาก
คู่กรณีฝ่ายหนึงไปดูดว้ยก็ตอ้งอนุญาตให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึงไปดูดว้ยเช่นกนั”(เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 
2548, หนา้ 133)   

ปัญหาในทางปฏิบติัอีกประการหนึง ก็คือ คู่พิพาทมีเอกสารมากมาย แต่ไม่สามารถนาํมา
สืบพยานได้ เนืองจากคู่พิพาทอีกฝ่ายอาจมีการหลงลืมเอกสาร หรือเกิดการสูญหาย บุบสลาย
เอกสารดงักล่าว ซึงอาจให้การเพลียงพลาํในทางคดีและอาจทาํให้แพค้ดีไดใ้นทีสุด โดยเฉพาะการ
รับฟังพยานเอกสารในคดีแพ่ง ยอ่มมีความสาํคญัในกระบวนการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ ซึง
การทีผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาของอนุญาตุลาการ ทีทาํให้
คู่พิพาทไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั และเสนอขอ้อา้งขอ้ต่อสู้ของตนตามพฤติการณ์แห่งขอ้
พิพาทได้หรือไม่ อย่างไร  นอกจากนีหากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงขาดนัดพิจารณา หรือไม่มี
ทนายความมาว่าต่างแกต่้างแทน อนุญาโตตุลาการจะตอ้งช่วยซักพยานให้แก่ฝ่ายนนั เพือให้เกิด
ความเท่าเทียมกันขึนได้หรือไม่อย่างไร เพราะว่าหลกัความเสมอภาคก็เป็นส่วนหนึงของหลกั     
ธรรมาภิบาลทีสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าในชนัพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  ทีจะใหคู้่พิพาทไดรั้บ
การปฏิบติัอย่างเท่าเทียม และให้โอกาสนาํสืบพยานหลกัฐาน และเสนอขอ้อา้งขอ้ต่อสู้ของตนได้
ตามพฤติการณ์แห่งขอ้พิพาทนนั 

8.  แนวทางการปรับใช้หลกัธรรมาภิบาลในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
เนืองจากกระบวนอนุญาโตตุลาการไม่มีขอ้ยุง่ยาก ประกอบกบัคู่กรณีสามารถเลือกบุคคลที

จะทาํหนา้ทีเป็นอนุญาโตตุลาการจากผูมี้ความรู้ ความเชียวชาญในเรืองทีพิพาท มีความเป็นกลาง 
และยุติธรรม ซึงส่งผลให้การระงบัขอ้พิพาทดาํเนินไปดว้ยความรวดเร็วและประหยดัค่าใช้จ่าย     
คาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผกูพนัคู่กรณีตอ้งปฏิบติัตาม หากคู่กรณีฝ่ายทีแพไ้ม่ปฏิบติัตาม 
คู่กรณีฝ่ายทีชนะสามารถร้องขอต่อศาลทีมีเขตอาํนาจใหบ้งัคบัตามคาํชีขาดได ้ หากต่อมาคู่กรณีฝ่าย
ทีชนะมีการร้องขอให้บงัคบัตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ต่อศาลทีมีอาํนาจรับไวพ้ิจารณาคดี  
และภายหลงัปรากฏว่าพยานหลกัฐานใหม่ ทีเกิดขึนเกียวกบัความทุจริต หรือความไม่ชอบดว้ย
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กฎหมายของคู่กรณีฝ่ายทีชนะคดี ศาลทีรับไวพ้ิจารณาและตดัสิน ก็สามารถเพิกถอนคาํชีขาดของ
อนุญาโตตุลาการได ้

9.  อาํนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 เสานีย ์ อศัวโรจน์ (2548, หน้า 126-128) กล่าวถึง อาํนาจของคณะอนุญาโตตุลาการว่า 
“พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฉบับปัจ จุบันได้วางหลัก เ กียวกับอํานาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นหมวดหนึงโดยเฉพาะ ซึงมีเพียงมาตราเดียวคือ มาตรา 24  ซึง
เป็นส่วนทีเพิมเติมจากในส่วนทีเกียวกบัวิธีพิจารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ ในมาตรา 24 นีเป็น
หลกัการใหม่ทีมีความสําคญัมากและไม่เคยมีมาก่อนในกฎหมายไทย โดยวางหลกัการว่าคณะ
อนุญาโตตุลาการมีอาํนาจวินิจฉยัขอบอาํนาจของตนเองได ้และขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการสามารถ
แยกออกจากสญัญาหลกัได ้และแมอ้นุญาโตตุลาการจะวินิจฉยัว่าตนมีอาํนาจ แต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึง
ก็ยงัอาจยืนคาํร้องต่อศาลทีมีเขตอาํนาจ ให้วินิจฉัยชีขาดปัญหาดงักล่าวได ้แต่อนุญาโตตุลาการก็
อาจดาํเนินกระบวนพิจารณาของตนต่อไปและทาํคาํชีขาดได้ ซึงแต่เดิมนันไม่มีการบญัญติัถึง
อาํนาจของอนุญาโตตุลาการไวอ้ย่างชดัเจน แต่อนุญาโตตุลาการก็มีอาํนาจทีเกียวกบัการดาํเนิน
กระบวนพิจารณา ซึงอยูใ่นหมวดทีเกียวกบัวิธีพิจารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ 
 มาตรา 24 บญัญติัวา่ “คณะอนุญาโตตุลาการมีอาํนาจวินิจฉยัขอบเขตอาํนาจของตน รวมถึง
ความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ   ความสมบูรณ์ของการตังคณะ
อนุญาโตตุลาการ และประเด็นขอ้พิพาทอนัอยู่ภายในขอบอาํนาจของคณะอนุญาโตตุลาการได ้ 
และเพือวตัถุประสงคนี์ใหถื้อว่าขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการซึงเป็นส่วนหนึงของสัญญาหลกัเป็นขอ้
สัญญาแยกต่างหากจากสัญญาหลกั คาํวินิจฉยัของคณะอนุญาโตตุลาการทีว่าสัญญาหลกัเป็นโมฆะ
หรือไม่สมบูรณ์จะไม่กระทบกระเทือนถึงขอ้สญัญาอนุญาโตตุลาการ 
 การคดัคา้นอาํนาจคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาขอ้พิพาทใด จะตอ้งถูกยกขึนว่า
กล่าวไม่ชา้กวา่วนัยนืคาํคดัคา้นต่อสู้ในประเด็นขอ้พิพาท  และคู่พิพาทจะไม่ถูกตดัสิทธิทีจะคดัคา้น 
เพราะเหตุทีคู่พิพาทนนัไดต้งัหรือมีส่วนร่วมในการตงัอนุญาโตตุลาการ และในการคดัคา้นว่าคณะ
อนุญาโตตุลาการกระทาํเกินขอบเขตอาํนาจ คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงตอ้งยกขึนว่ากล่าวในทนัทีที
เรืองดังกล่าวเกิดขึนในระหว่างการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ เว ้นแตในกรณีทีคณะ
อนุญาโตตุลาการพิจารณาเห็นว่าการทีล่าชา้นนั มีเหตุสมควรคณะอนุญาโตตุลาการอาจอนุญาตให้
คู่พิพาท ยกขึนวา่กล่าวภายหลงัระยะเวลาทีกาํหนดไวก้ไ็ด ้
 คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยขอบเขตอาํนาจของตนโดยการวินิจฉัยชีขาดเบืองตน้ 
หรือในคาํชีขาดประเด็นขอ้พิพาทก็ได้  แต่ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการได้ชีขาดเบืองตน้ว่าคณะ
อนุญาโตตุลาการมีอาํนาจพิจาณาเรืองใด คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงอาจยนืคาํร้องต่อศาลทีมีเขตอาํนาจ
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ใหว้ินิจฉยัชีขาดปัญหาภายในสามสิบวนันบัแต่วนัรับแจง้คาํชีขาดเบืองตน้นนั และในขณะทีคาํร้อง
ยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล  คณะอนุญาโตตุลาการอาจดาํเนินการทางอนุญาโตตุลการ
และทาํคาํชีขาดต่อไปได”้ 
 บทบญัญติันีเป็นการวางหลกัเกณฑไ์วช้ดัเจนว่าอนุญาโตตุลาการ มีอาํนาจชีขาดเรืองเขต
อาํนาจของตนอนัเป็นการตดัปัญหาขอ้ถกเถียง ซึงมีในอดีตว่าอนุญาโตตุลาการมีอาํนาจตดัสินเรือง
เขตอาํนาจของตนหรือไม่  หากคู่กรณีฝ่ายหนึงฝ่ายใดโตแ้ยง้ว่าอนุญาโตตุลาการไม่มีอาํนาจตดัสิน 
ชีขาดขอ้พิพาทไม่ว่าเหตุใดๆ เช่น ไม่มีสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือคู่กรณีไม่ไดเ้สนอขอ้พิพาทนนั
ต่ออนุญาโตตุลาการ การตงัอนุญาโตตุลาการไม่ถูกตอ้ง และขอ้พิพาทนนัไม่สามารถระงบัไดโ้ดย
การอนุญาโตตุลาการ  ซึงในสมัยเดิมนันมีความเห็นแบ่งได้เป็นสองฝ่าย  ฝ่ายแรกเห็นว่า 
อนุญาโตตุลาการไม่มีอาํนาจชีขาดปัญหาดงักล่าวเพราะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในปัญหาดงักล่าวแต่ตอ้ง
ให้ศาลเป็นผู ้ตัดสิน  ส่วนอีกฝ่ายหนึงเห็นว่าหากเป็นเรืองทีถกเถียงกันในชันพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการควรเป็นผูต้ดัสินปัญหาดงักล่าว เพราะมิฉะนนัจะเป็นช่องทางให้
กรณีประวิงคดีหรือถ่วงเวลาของการอนุญาโตตุลาการโดยอา้งว่าอนุญาโตตุลาการไม่มีอาํนาจ จึง
ควรให้อนุญาโตตุลาการตดัสินปัญหาดงักล่าวไดเ้อง และก็ไม่จาํเป็นทีอนุญาโตตุลาการจะตอ้ง
ตดัสินวา่ตนมีอาํนาจเสมอไป 
 นอกจากนนัยงัวางหลกัว่าสามารถแยกขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการออกจากสัญญาหลกัได ้
ซึงเป็นการขจดัปัญหาในอดีตอีกเช่นกนั ซึงแต่เดิมเคยมีปัญหาว่าหากมีการอา้งว่าสัญญาหลกั เช่น 
สญัญาซือขายซึงมีขอ้สญัญาอนุญาโตตุลาการอยูด่ว้ยนนั เป็นโมฆะหรือใชบ้งัคบัไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ 
จะทาํใหข้อ้สญัญาอนุญาโตตุลาการทีอยูใ่นสญัญาหลกัเป็นโมฆะหรือใชบ้งัคบัไม่ไดไ้ปดว้ยหรือไม่  
และมีความเห็นสองฝ่ายเช่นกนั โดยความเห็นหนึงเห็นว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่สามารถแยก
ออกจากสญัญาหลกัได ้หากสญัญาหลกัเป็นโมฆะหรือใชบ้งัคบัไม่ได ้ ขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการก็
จะเป็นโมฆะหรือใชบ้งัคบัไม่ไดไ้ปดว้ย และจะทาํใหอ้นุญาโตตุลาการไม่มีอาํนาจพิจารณาชีขาดขอ้
พิพาท ส่วนอีกความเห็นหนึงเห็นว่าสามารถแยกขอ้สัญญาขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการออกจาก
สัญญาหลกัได ้ แมส้ัญญาหลกัจะเป็นโมฆะหรือใชบ้งัคบัไม่ได ้หากไม่มีเหตุอนัทาํให้ขอ้สัญญา   
อนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะหรือใชบ้งัคบัไม่ได ้ขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการก็ยงัใชบ้งัคบัไดอ้ยูแ่ละ
อนุญาโตตุลาการยอ่มมีอาํนาจพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทไดแ้มมี้ขอ้อา้งว่าไม่มีสัญญาหลกัก็ตาม ซึงก็
จะทาํใหอ้นุญาโตตุลาการมีอาํนาจพิจารณาสญัญาหลกัใชบ้งัคบัไม่ไดห้รือไม่ดว้ย 
 อยา่งไรกต็ามแมค้ณะอนุญาโตตุลาการจะวินิจฉยัวา่ตนมีอาํนาจพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทนนั  
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึงก็อาจโตแ้ยง้การตดัสินดงักล่าวไดโ้ดยยืนคาํร้องต่อศาลทีมีเขตอาํนาจให้วินิจฉัย  
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ชีขาดปัญหาดงักล่าวนนัได ้แต่อนุญาโตตุลาการอาจดาํเนินกระบวนพิจารณาของตนต่อไปและทาํ
คาํชีขาดไดใ้นขณะทีมีการโตแ้ยง้คาํตดัสินของตนในศาลกต็าม 
 แต่ถา้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าตนไม่มีอาํนาจในการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาท คณะ
อนุญาโตตุลาการก็ตอ้งยติุการดาํเนินกระบวนพิจารณาของตน และคู่กรณีอาจไปดาํเนินการทางอืน
ต่อไป  เช่น  คู่กรณีอาจไปฟ้องคดีต่อศาลหรือประนีประนอมยอมความกนัเอง 
 นอกจากนนัแมค้ณะอนุญาโตตุลาการตดัสินวา่ตนมีเขตอาํนาจ และคู่กรณีมิไดย้นืคาํร้องต่อ
ศาลทีมีเขตอาํนาจให้วินิจฉัยชีขาดปัญหาดงักล่าว จนกระทงัคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาขอ้
พิพาทและทาํคาํชีขาดไปแลว้ คู่กรณีฝ่ายทีไม่พอใจคาํชีขาดก็อาจร้องขอต่อศาลทีมีเขตอาํนาจเพือ
ขอให้เพิกถอนคาํชีขาด หรือไม่ปฏิบติัการชาํระหนี จนกระทงัอีกฝ่ายหนึงดาํเนินการบงัคบัตาม    
คาํชีขาด และตนต่อสู้ในชันบงัคบัคดีตามคาํชีขาดว่าคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอาํนาจพิจารณา        
ชีขาดขอ้พิพาทนนัได ้(พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.2545 มาตรา 40 วรรคสาม (1) และมาตรา 43) 
 การบญัญติัเช่นนีเป็นหลกัการทีถูกตอ้งทีอนุญาโตตุลาการ ควรมีอาํนาจพิจารณาชีขาดเรือง
เขตอาํนาจของตน หากคู่กรณีคดัคา้นในขณะทีตนกาํลงัดาํเนินการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทอยู ่เพราะ
มิฉะนันถา้ตนไม่มีอาํนาจชีขาดแต่ตอ้งให้ศาลเป็นผูต้ดัสิน ก็จะเป็นเหตุให้คู่กรณีอา้งเหตุดงักล่าว
เพือประวิงคดีและใช้เวลามากขึน หากตอ้งให้ศาลตดัสินปัญหาดงักล่าว และในสมยัเดิมก็เคยมี
ปัญหาในทางปฎิบติั และบางครังกเ็ป็นเหตุใหไ้ม่สามารถดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อไปได”้ 

10.  ข้อบังคบัสํานักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ
คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าทขีองอนุญาโตตุลาการ 

ตามขอ้บงัคบัสาํนกังานศาลยติุธรรมว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ได้
กาํหนดสิทธิ หนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ ดงันี 

 ขอ้  19 อนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ รวมทงัตอ้งมีคุณสมบติัตามที
กาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการและมีความพร้อมทีจะปฏิบติัหนา้ทีให้เสร็จสินไปดว้ยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการเสนอชือบุคคลทีจะทาํหน้าทีเป็นอนุญาโตตุลาการตามขอ้ 16 
วรรคหนึง คู่พิพาทตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัและความพร้อมทีจะปฏิบติัหนา้ทีของบุคคลทีจะเสนอ
ชือก่อนอนุญาโตตุลาการ ตอ้งดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบันี 
เพือใหก้ระบวนพิจารณาเสร็จสินไปดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และไม่ปฏิบติัตนเสมือน
เป็นทนายความหรือผูแ้ทนของคู่พิพาทฝ่ายหนึงฝ่ายใด ทงัตอ้งถือปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม
อนุญาโตตุลาการทีสถาบนักาํหนด 

ขอ้ 20 การเปิดเผยขอ้เท็จจริงของอนุญาโตตุลาการ เมือได้รับการติดต่อให้ทาํหน้าที
อนุญาโตตุลาการ หรือเมือได้รับการแต่งตังและตลอดระยะเวลาทีดําเนินกระบวนพิจารณา
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อนุญาโตตุลาการ หากมีขอ้เท็จจริงอนัอาจทาํให้คู่พิพาทเกิดความสงสัยอนัควรในความเป็นกลาง
และเป็นอิสระของตน ใหอ้นุญาโตตุลาการเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวใหคู้่พิพาทและสถาบนัทราบ 

ขอ้ 21 การคัดคา้นอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทมีสิทธิคดัค้านอนุญาโตตุลาการโดยการ
ดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

1. คู่พิพาทฝ่ายหนึงอาจคดัคา้นอนุญาโตตุลาการ ซึงตงัโดยคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึงได ้หากมี
ความสงสยัอนัควรในความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการ 

2. การคดัคา้นให้ทาํเป็นหนังสือแสดงโดยแจง้ชัดซึงเหตุแห่งการคดัคา้นยืนต่อสถาบนั
ภายใน15 วนั นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ชือและรายละเอียดของอนุญาโตตุลาการผูน้นั หรือรู้ถึงขอ้เทจ็จริง
แห่งการคดัคา้นแลว้แต่กรณี 

3. เมือไดรั้บหนังสือแจง้เหตุแห่งการคดัคา้นแลว้ ให้สถาบนัส่งหนังสือแจง้เหตุแห่งการ
คดัคา้นไปยงัคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึง 

ข้อ 22 หากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึงเห็นชอบกับการคัดค้านอนุญาโตตุลาการหรือผูเ้ป็น
อนุญาโตตุลาการขอถอนตวัหลงัจากการคดัคา้น ให้ดาํเนินการแต่งตงัอนุญาโตตุลาการใหม่แทน
อนุญาโตตุลาการทีถูกคดัคา้นตามขอ้ 15 ถึงขอ้ 17 แลว้แต่กรณี ทงันี แมคู้่พิพาทจะมิไดใ้ชสิ้ทธิใน
การเสนอชืออนุญาโตตุลาการตงัแต่แรกกต็าม 

การทีคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึงเห็นชอบกับการคัดค้านอนุญาโตตุลาการหรือการทีผูเ้ป็น
อนุญาโตตุลาการขอถอนตวั มิได้หมายถึงการยอมรับถึงความถูกตอ้งแห่งเหตุแห่งการคดัคา้น
อนุญาโตตุลาการ 

ขอ้ 23 ถา้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึงไม่เห็นดว้ยกบัการคดัคา้น หรือหากอนุญาโตตุลาการซึงถูก
คดัคา้นมิไดถ้อนตวัจากการเป็นอนุญาโตตุลาการ ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการเป็นผูว้ินิจฉยัคาํคดัคา้น
นัน เวน้แต่สถาบนัเห็นสมควรแต่งตงัผูชี้ขาดหรือคณะผูชี้ขาดจาํนวนไม่เกิน 3 คน ให้ทาํหน้าที
พิจารณาและวินิจฉัยการคดัคา้น และให้ผูชี้ขาดหรือคณะผูชี้ขาดวินิจฉัยคาํคดัคา้นให้เสร็จสิน
ภายใน 15 วนั คาํวินิจฉัยของผูชี้ขาด หรือคณะผูชี้ขาดให้เป็นทีสุด ค่าป่วยการ และค่าใชจ่้ายของ      
ผูชี้ขาดหรือคณะผูชี้ขาดให้เป็นไปตามทีสถาบนักาํหนด และให้ถือว่าเป็นค่าป่วยการและค่าใชจ่้าย
ส่วนหนึงของกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ถา้คณะอนุญาโตตุลาการ หรือผูชี้ขาดเห็นว่า
อนุญาโตตุลาการขาดความเป็นกลางหรือเป็นอิสระให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสินสุดลง สาํหรับ
การแต่งตงัอนุญาโตตุลาการแทนอนุญาโตตุลาการทีขาดคุณสมบติัดงักล่าว ให้นาํขอ้ 22 วรรคหนึง 
มาใชโ้ดยอนุโลมการมีคาํสงัใหก้ารเป็นอนุญาโตตุลาการสินสุดลง 
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ขอ้ 24 สถาบันอาจมีคาํสังให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสินสุดลง หากสถาบันเห็นว่า
อนุญาโตตุลาการผูใ้ด 

1. ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ไม่วา่ดว้ยผลทางกฎหมายหรือขอ้เทจ็จริงทีเกิดขึน 
2. ไม่ดาํเนินกระบวนพิจารณาตามขอ้บงัคบันี หรือไม่ดาํเนินการภายในเวลาทีกาํหนดโดย

ปราศจากเหตุอนัสมควร หรือ 
3. มีพฤติกรรมทีไม่ปฏิบติัหนา้ทีให้เสร็จสินไปดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น

การไม่เขา้ร่วมกระบวนพิจารณาทีนัดไวโ้ดยไม่มีเหตุอนัสมควร ก่อนทีจะมีคาํสังตามวรรคหนึง 
สถาบนัอาจให้คู่พิพาท อนุญาโตตุลาการทีเกียวขอ้งและอนุญาโตตุลาการคนอืนเสนอความเห็น 
ขอ้มูล และขอ้เทจ็จริงเป็นหนงัสือภายในเวลาตามทีสถาบนัเห็นสมควร 

ขอ้ 25 การตงัอนุญาโตตุลาการแทน ใหด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี 
1. หากอนุญาโตตุลาการตายหรือคู่พิพาทตกลงกนัให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสินสุดลง 

หรือกรณีตามขอ้ 24 (1) ให้ดาํเนินการตงัอนุญาโตตุลาการแทนตามวิธีการทีไดก้าํหนดไวส้าํหรับ
การแต่งตงัอนุญาโตตุลาการ 

2. ในกรณีทีอนุญาโตตุลาการขอถอนตวั การเป็นอนุญาโตตุลาการของผูน้นัสินสุดลงเมือ
สถาบนัเห็นชอบให้ถอนตวัได้ การแต่งตงัอนุญาโตตุลาการแทนให้ดาํเนินการตามวิธีการทีได้
กาํหนดไวส้าํหรับการแต่งตงัอนุญาโตตุลาการ(หนา้ 31เล่ม 134 ตอนที 11 ก ราชกิจจานุเบกษา 25 
มกราคม 2560) 

3. ในกรณีทีการเป็นอนุญาโตตุลาการสินสุดลงตามขอ้ 24 (2) (3) หรือในกรณีทีเป็นการ
ถอนตวัตามขอ้ 25 (2) ของอนุญาโตตุลาการทีคู่พิพาทฝ่ายหนึงเสนอชือ และการถอนตวันันมี
ลกัษณะทีทาํใหก้ระบวนพิจารณาล่าชา้เกินสมควร สถาบนัอาจแต่งตงัอนุญาโตตุลาการเองแทนการ
ใชว้ิธีการทีไดก้าํหนดไวส้าํหรับการแต่งตงัอนุญาโตตุลาการกไ็ด ้

ขอ้ 26 เมือมีการตงัอนุญาโตตุลาการแทนผูที้การเป็นอนุญาโตตุลาการไดสิ้นสุดลงไม่ว่า
ดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการเป็นผูว้ินิจฉยัว่าจะใหด้าํเนินกระบวนพิจารณาทีไดท้าํ
ไปแลว้ใหม่หรือไม่ หรือใหด้าํเนินกระบวนพิจารณาใหม่เพียงใด 

ขอ้ 27 การติดต่อกบัอนุญาโตตุลาการ ห้ามมิให้คู่พิพาทหรือบุคคลทีทาํการแทนคู่พิพาท
ติดต่อกบัอนุญาโตตุลาการหรือบุคคลทีประสงคจ์ะเสนอชือใหเ้ป็นอนุญาโตตุลาการโดยไม่เปิดเผย
การติดต่อนนัให้คู่พิพาทฝ่ายอืน สถาบนัและคณะอนุญาโตตุลาการทราบ เวน้แต่เป็นการให้ขอ้มูล
แก่บุคคลทีประสงคจ์ะเสนอชือนนัเกียวกบัสภาพทวัไปแห่งขอ้พิพาทโดยสังเขป กระบวนพิจารณา
ทีจะทาํต่อไป คุณสมบติัและความพร้อมทีจะปฏิบติัหน้าทีให้เสร็จสินไปดว้ยความรวดเร็วและมี
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ประสิทธิภาพ ความเกียวพนักบัคู่พิพาทหรือขอ้พิพาทห้ามมิให้คู่พิพาทหรือบุคคลทีทาํการแทน
คู่พิพาทติดต่อกับบุคคลทีได้รับการเสนอชือหรือประสงค์จะเสนอชือให้เป็นประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการโดยไม่เปิดเผยการติดต่อนนัใหคู้่พิพาทฝ่ายอืน สถาบนัและคณะอนุญาโตตุลาการ
ทราบ 

(ขอ้บงัคบัสํานักงานศาลยุติธรรมว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการสถาบนัอนุญาโตตุลาการ, 25 
มกราคม 2560) 

11.  คุณลกัษณะของผู้ทจีะปฏิบัติหน้าทอีนุญาโตตุลาการ 
นอกจากหนา้ทีผูป้ฏิบติัตนของอนุญาโตตุลาการซึงมีหนา้ทีพิจารณาชีขาดขอ้พิพาททีคู่กรณี

เสนอต่อตนโดยปฏิบติัตามสัญญาและบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีเกียวขอ้งแลว้  ยงัมีคุณลกัษณะของ
ผูที้จะปฏิบัติหน้าทีอนุญาโตตุลาการ ในการทีจะให้ได้มาซึงอนุญาโตตุลาการทีตรงกับความ
ตอ้งการของคู่พิพาทดว้ย  เพือตอ้งการผูป้ฏิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการเป็นบุคคลทีมีบทบาทหลกัใน
การดาํเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทิภาพ และสามารถอาํนวยความ
ยติุธรรมใหแ้ก่คู่พิพาทได ้

ศรัณยร์าช พลายเพ็ชร (2560) ได้สรุปสาระสําคญัโครงการอบรมผูที้จะปฏิบัติหน้าที
อนุญาโตตุลาการ “เส้นทางสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ : Become an Arbitrator” วนัที 28 มีนาคม 
2560 ณ โรงแรมโกลเ้ดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร ดงันี 1) นายไกรสร บารมี
อวยชยั 2) นายสุรศกัดิ  วาจาสิทธิ 3) ศาสตราจารย ์(พิเศษ) เอกสิทธิ ลิมสุวรรณ วา่ 

 “อนุญาโตตุลาการ คือ บุคคลทีคู่พิพาทสมคัรใจให้เขา้มาปฏิบติัหน้าทีในการชีขาดขอ้
พิพาททีเกิดขึนและไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาอนุญาโตตุลาการ โดยอาจตกลงกาํหนดใหบุ้คคลนนัเป็น
ผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการในกรณีทีมีขอ้พิพาทเกิดขึนแลว้ก็ได ้ในบางกรณีคู่พิพาทอาจตกลงกนั

ใหส้ถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นผูแ้ต่งตงัใหอ้นุญาโตตุลาการเขา้มาชีขาดขอ้พิพาทกไ็ดเ้ช่นกนั 
การทีจะใหไ้ดม้าซึงอนุญาโตตุลาการทีตรงกบัความตอ้งการของคู่พิพาท  นอกจากบุคคลที

คู่พิพาทรู้จกั ซึงอาจเป็นบุคคลมีชือเสียงหรือเป็นทีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในวงการวิชาชีพทีเกียวขอ้ง
กบัขอ้พิพาทนนัแลว้ การขึนทะเบียนอนุญาโตตุลาการเป็นกลไกหนึง ทีทาํให้คู่พิพาทมีโอกาสได้
ทราบและเ ลือกบุคคลทีมีความ รู้ความสามารถ  ตรงกับความต้องการมาทําหน้า ที เ ป็น
อนุญาโตตุลาการไดอี้กทางหนึง ดงันัน ผูบ้ฏิบติัหน้าทีอนุญาโตตุลาการจึงเป็นบุคคลทีมีบทบาท
หลกัในการดาํเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถอาํนวย
ความยุติธรรมให้แก่คู่พิพาทได  ้ขอ้ทีควรคาํนึงในการยอมรับเขา้ปฏิบติัหน้าทีอนุญาโตตุลาการ
เพือใหก้ารปฏิบติัหนา้ทีในฐานะอนุญาโตตุลาการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงันี 
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ประการแรก : ความรู้ความเชียวชาญ 
ผูป้ฏิบติัหน้าทีอนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเชียวชาญหรือชาํนาญในเรืองทีคู่พิพาทกาํลงั

พิพาทกนั เขา้ใจถึงปัญหาทีเกิดขึน และธรรมชาติของกิจการทีเกิดขอ้พิพาทนนั บางครังการมีความ
เขา้ใจในประเภทของขอ้พิพาททีเกิดขึนและธรรมชาติของธุรกิจนนัๆทาํใหก้ารอนุญาโตตุลาการไม่
จาํเป็นตอ้งใชข้อ้กฎหมายยากๆมาทาํคาํชีขาด หลายครังทีอนุญาโตตุลาการทาํการไกล่เกลีย ผูพ้ิพาท
สามารถตกลงกนัได ้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดตามยอม โดยไม่ตอ้งสืบพยาน 

ประการทสีอง: การดํารงตนในฐานะอนุญาโตตุลาการ 
ผูป้ฏิบติัหน้าทีอนุญาโตตุลาการตอ้งคาํนึงอยู่เสมอว่าท่านไม่ใช่ทนายของคู่ความฝ่ายที

แต่งตังท่านเข้ามา  ดังนันการวางตัวให้เป็นกลางและมีความเชือถือจึงเป้นเรืองสําคัญ ต้อง
ระมดัระวงัในการใหค้วามเห็นใด ๆ ทีอาจมีผลเกียวแก่ขอ้พิพาททีอยูใ่นความรับผดิชอบของตน อีก
ทงัตอ้งระวงัในการติดต่อกบัคู่พิพาท  เนืองจากอาจกระทบถึงความน่าเชือถือ  อาจทาํใหคู้่พิพาทอีก
ฝ่ายหนึงสงสั ยว่ า มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ( Conflict of Interest)  และมีการ ร้องคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการ  ที ส่งผลให้กระบวนพิจารณาต้องล่าช้าออกไป  นอกจากนี  การเ ป็น
อนุญาโตตุลาการตอ้งสละเวลาอุทิศตวัในการทาํหนา้ที เนืองจากในคดีทีมีความยุง่ยาก ขอ้เทจ็จริงมี
ความซับซ้อนอาจตอ้งใชเ้วลาในการสืบพยานหลายนัดเป็นระยะเวลานาน ดงันันก่อนทีตกลงรับ
เป็นอนุญาโตตุลาการตอ้งแน่ใจเสียก่อนว่าสามารถสละเวลามาทาํหน้าทีได้ ประการสําคญัอีก
ประการหนึง  คือความเป็นอันหนึงอันเดียวกันของคณะอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีทีมิใช่
อนุญาโตตุลาการคนเดียว การทาํงานควรตอ้งสอดคลอ้ง ประสานกนั ช่วยเหลือกนัในการทาํนา้ที 
เพือให้การดาํเนินการอนุญาโตตุลาการเป้นไปอยา่งมีประสิทฺภาพ ราบรืน และเป็นทีพอใจสาํหรับ
ทุกฝ่าย 

ประการทสีาม : การบริหารจัดการคดี 
ในคดีตอ้งมีการสืบพยาน อนุญาโตตุลาการตอ้งบริหารเวลาในการสืบพยานของแต่ละฝ่าย

ให้อยู่ในกรอบเวลาทีกาํหนด  เพือให้การสืบพยานไม่ยืดเยือ เปิดโอกาสให้ประวิงคดีเกิดขึน แต่
บางครังการเขา้ใจความตอ้งการของคู่พิพาท ธรรมชาติของกิจการและประเภทของขอ้พิพาทที
เกิดขึน ทาํให้การไกล่เกลียจนไดข้อ้ยุติและมีคาํสังชีขาดตามยอมเป็นประโยชน์อย่างยิงกบัทุกฝ่าย
มากกว่าการนาํพยานเขา้สืบ ดงันนั ประสบการณ์ในเรืองทีพิพาทกนัจึงเป็นปัจจยัทีสาํคญัประการ
หนึงทีทาํใหย้ติุขอ้พิพาทไดด้ว้ยดี 

ประการทสีี : การเขียนคาํชีขาด 
ตอ้งมีประเด็นสาํคญัทีพิพาทกนัทุกขอ้ รวมทงัให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยในประเด็น

นนัไว ้เพือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลในการขอบงัคบัตามคาํชีขาดต่อไป 
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ประการสุดท้าย : การพฒันาตนเอง 
ขอ้พิพาททีเกิดขึนมกัเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ  ซึงมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วตาม

พฒันาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุญาโตตุลาการจึงตอ้งมีความสนใจ และเรียนรู้สิงใหม่ๆที
เกิดขึนรอบตวัอยู่ตลอดเวลา  นอกจากนีขอ้พิพาททีนํามามาสู่การพิจารณาโดยมากมกัจะเป็น
คู่พิพาททีเป็นชาวต่างชาติ  ดังนัน  การเ รียนรู้ภาษาต่างประเทศทีจะทําให้การทําหน้าที
อนุญาโตตุลาการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

12.  มุมมองของนักกฎหมายในการทาํหน้าทขีองอนุญาโตตุลาการ 
นอกจากนี ธีรพงษ ์เพาะพลู (2553)ไดก้ล่าวถึงมุมมองของนกักฎหมายในการทาํหนา้ทีของ

อนุญาโตตุลาการ ว่า “เนืองจากอนุญาโตตุลาการตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทางวิชาชีพอนัมิใช่นกั
กฎหมายเพียงดา้นเดียว เพราะขอ้พิพาททีตอ้งใช้อนุญาโตตุลาการนันเป็นขอ้สัญญาในทางแพ่ง
พาณิชยที์ไม่ขดักบัความสงบเรียบร้อย เช่น สัญญาซือขาย สัญญาจา้งก่อสร้าง ซึงเป็นมุมมองที
แตกต่างกนั ตามสาขาวิชาชีพ ทีกล่าวถึงทงัหมดเป็นเรืองทีนกักฎหมาย หรือผูพ้ิพากษาใหแ้นวคิดไว ้
และเป็นแนวทางปฏิบติัของศาลกบัสัญญาอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการใชส้ัญญาอนุญาโตตุลาการ
ในการคุม้ครองชวัคราว 

การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นวิธีระงบัขอ้พิพาทซึงคู่พิพาทตกลงกนัตงับุคคลที
สาม  ซึงเรียกว่า  อนุญาโตตุลาการ  ขึนมาเพือวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทระหว่างกัน  และเมือ
อนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดอย่างใดแล้วย่อมผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม ดังนันในทาง
วิศวกรรมก่อสร้าง ในปัจจุบนัสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชนเกิดขึนเป็น
จาํนวนมาก ตามโครงการต่างๆทีเกิดขึน ทงัโครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเลก็ ทงัเป็นการ
ร่วมกนัลงทุนกบัต่างชาติ และทุนโดยเจา้ของคนเดียว ทงัเกิดโดยผลแห่งผลแห่งสัญญาก่อสร้าง 
และสญัญาทางการคา้ ดงันนัวิศวกรจึงตอ้งทาํการศึกษาและทาํความเขา้ใจในเนือหาเกียวกบัเรืองขอ้
พิพาททีเกิดขึนจากสญัญาก่อสร้าง และวิธีระงบัขอ้พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ 

 หน้าทขีองอนุญาโตตุลาการ 
อดีตประธานศาลฎีกาได้ให้มุมมองของอนุญาโตตุลาการว่า เป็นการทาํหน้าทีคล้ายผู ้

พิพากษา ในหลายประเทศทีมีระบบอนุญาโตตุลาการมานานแลว้ เช่นในสหรัฐอเมริกา มีประมวล
จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการ ซึงเรียกว่า Code of Ethic for Arbitration in Commercial Dispute 
ซึงอนุญาโตตุลาการแตกต่างกบัผูพ้ิพากษาทงัในบทบาท หนา้ที และฐานะ กล่าวคือ 

ประการแรก อนุญาโตตุลาการอาจจะไม่ใช่นกักฎหมาย อาจจะไม่ใช่ขา้ราชการ หรือแมจ้ะ
เป็นขา้ราชการทีมาทาํหนา้ทีเป็นอนุญาโตตุลาการ ก็ไม่ไดม้าทาํหนา้ทีในฐานะเป็นขา้ราชการ ซึง
ต่างจากผูพ้ิพากษาตอ้งเป็นนกักฎหมายเพือทาํหนา้ทีตดัสินคดี 
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ประการทีสอง อนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพอืน และมีงานหลกั
ประจาํอยูแ่ลว้ การทาํหนา้ทีเป็นอนุญาโตตุลาการจึงเป็นงานชวัคราวเท่านนั 

ประการทีสาม ซึงเป็นขอ้ทีสาํคญัมากขอ้หนึง คือ อนุญาโตตุลาการจะเป็นผูที้คู่กรณีเลือก
ขึนมาให้ตดัสินขอ้พิพาทของตน แต่คู่กรณีไม่สามารถเลือกผูพ้ิพากษาสาํหรับตดัสินคดีของตนเอง
ได้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ส่วนตัวระหว่างอนุญาโตตุลาการกับคู่กรณีนัน ซึงต่างกับผู ้
พิพากษาจะไม่มีความสมัพนัธ์กบัคู่ความเลย 

ประการทีสี ขอ้พิพาททีอนุญาโตตุลาการตดัสินนันเป็นเรืองทางแพ่งและพาณิชย ์ฉะนัน
อนุญาโตตุลาการไม่อาจจะชีขาดขอ้พิพาทในทางอาญาได ้ขอ้นีดูเหมือนจะไม่สาํคญันกั แต่ก็ทาํให้
เห็นขอบเขตการทาํงานของอนุญาโตตุลาการวา่แตกต่างกบังานผูพ้ิพากษาอยา่งไร 

ประการทีห้า การพิจารณาคดีของศาลตอ้งยึดถือตวับทกฎหมายเป็นหลกัของการดาํเนิน
กระบวนพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาและกฎหมายลกัษณะพยานโดยเคร่งครัด การพิจารณา
ของศาลเนน้ทงัดา้นความบริสุทธิและความยติุธรรม ส่วนงานของอนุญาโตตุลาการดูเหมือนจะเนน้
เรืองความรวดเร็ว ความเป็นกนัเอง การรักษาความลบัและยดึความเป็นธรรมเป็นจุดมุ่งหมาย จะไม่
เคร่งครัดต่อกฎระเบียบหรือขอ้กฎหมายมากนกั 

ประการสุดท้าย คือ คู่กรณีจะเป็นผูจ่้ายค่าจา้งให้แก่อนุญาโตตุลาการ ต่างกบัผูพ้ิพากษาซึง
รับเงินเดือนจากทางราชการ ขอ้นีดูเป็นเรืองเลก็นอ้ยแต่มีผลต่อการวางตวั และการระมดัระวงัของ
อนุญาโตตุลาการยงิกวา่ผูพ้ิพากษามาก 

เนืองจากบทบาทและหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการแตกต่างกบัผูพ้ิพากษาอยูม่าก ทงัในดา้น
จุดมุ่งหมายและวิธีการตัดสินข้อพิพาท  จึงไม่อาจจะนําจริยธรรมของผู ้พิพากษามาใช้กับ
อนุญาโตตุลาการไดทุ้กขอ้ แต่เนืองจากอนุญาโตตุลาการและผูพ้ิพากษาต่างก็มีหน้าทีตดัสินขอ้
พิพาทให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี เพราะฉะนันจริยธรรมหลกับางประการของผูพ้ิพากษาก็
น่าจะนาํมาใชก้บัอนุญาโตตุลาการไดเ้ช่นกนั เช่นหลกัในเรืองความซือสัตย ์สุจริต ความเป็นอิสระ
ความเป็นกลาง ส่วนทีอนุญาโตตุลาการมีบทบาทและฐานะแตกต่างไปจากผูพ้ิพากษา ก็ตอ้งมีหลกั
จริยธรรมบางประการเพิมเติมหรือผดิแผกออกไป เช่นอนุญาโตตุลาการจะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงตงัอนุญาโตตุลาการโดยเคร่งครัด อนุญาโตตุลาการตอ้งไม่เสนอตวัเป็นอนุญาโตตุลาการ
ตอ้งระมดัระวงัเกียวกบัการติดต่อกบัคู่กรณี ตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์จากขอ้พิพาทหรือตอ้งไม่
ต่อรองเกียวกบัค่าบริการหรือค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 
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13.  หน้าทผู้ีปฏิบัติตนของอนุญาโตตุลาการ 
เสานีย์  อัศวโรจน์  (2548, หน้า118-121) กล่าวถึงหน้าทีของอนุญาโตตุลาการว่า 

“อนุญาโตตุลาการมีหน้าทีพิจารณาชีขาดขอ้พิพาททีคู่กรณีเสนอต่อตนโดยปฏิบติัตามสัญญาและ
บทบญัญติัแห่งกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทนนั อนุญาโตตุลาการมีหนา้ทีต่างๆอนัจาํเป็น
สาํหรับการระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวต่างๆ ดงันี 

1. หนา้ทีเปิดเผยขอ้เทจ็จริง 
เมือบุคลใดไดรั้บการทาบทาม หรือตงัให้เป็นอนุญาโตตุลาการมีหนา้ทีต่างๆทีตอ้งเปิดเผย

ขอ้เทจ็จริงบางประการ ซึงอาจเป็นเหตุอนัควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน
เพราะอาจกระทบกระเทือนถึงการพิจารณาในแง่ทีอาจทาํให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อคู่กรณีพิพาท
ขึนได้ เ ช่น  เ ป็นญาติกับคู่กรณีพิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง  ซึงมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 19 วรรค 2 ดงันี 

“บุคคลซึงจะถูกตงัเป็นอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงซึงอาจเป็นเหตุอนัควร
สงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน และนับแต่เวลาทีได้รับการตงัและตลอด
ระยะเวลาทีดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการ บุคคลดงักล่าวจะตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงเช่นว่านนัต่อ
คู่พิพาทโดยไม่ชกัชา้ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหคู้่พิพาทรู้ล่วงหนา้แลว้” 

ในบางสถาบนัอนุญาโตตุลาการก็มีขอ้บงัคบักาํหนดหน้าทีดงักล่าวเพือให้เกิดความเป็น
ธรรมและไม่ให้เสียเวลาของการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เพราะอาจมีการคดัคา้น   
อนุญาตุลาการ หากคู่กรณีฝ่ายทีจะเสียประโยชน์รู้ขอ้เทจ็จริงในภายหลงั เช่น ขอ้ 15 แห่งขอ้บงัคบั
สาํนกังานศาลยติุธรรมวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ วา่ 

“เมือได้รับการแต่งตังและตลอดระยะเวลาทีดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ  ให้
อนุญาโตตุลาการเปิดเผยถึงขอ้เทจ็จริงอนัอาจทใหคู้่พิพาทเกิดความสงสัยอนัควรในความเป็นอิสระ
และความเป็นกลางของตน ถา้หากพึงมี” 

2. หนา้ทีตอ้งปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง 
เมือบุคคลได้รับการตงัให้เป้นอนุญาโตตุลาการ บุคคลนันจะตอ้งปฏิบติัหน้าทีทีได้รับ

มอบหมายดว้ยตนเอง  อนุญาโตตุลาการจะแต่งตงัตวัแทนหรือมอบหมายบุคคลอืนใหป้ฏิบติัหนา้ที
พิจารณาชีขาดขอ้พิพ่ททีตนไดรั้บมอบหมายนนัไม่ได ้ เพราะตนไดรั้บแต่งตงัเนืองจากคุณสมบติั
และความสามารถเป็นสาํคญั และคู่กรณีก็ตอ้งการให้บุคคลนนัทาํหนา้ทีดงักล่าวโดยเฉพาะอนัเป็น
เรืองเฉพาะตวัของอนุญาโตตุลาการนนั 
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3. หนา้ทีปฎิบติัตามสญัญาทีทาํไวก้บัคู่กรณีโดยเคร่งครัด 
ในกรณีทีสัญญาระหว่างอนุญาโตตุลาการกับคู่กรณีพิพาทระบุอํานาจหน้าทีของ

อนุญาโตตุลาการไว ้อนุญาโตตุลาการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ความในสัญญาอย่างเคร่งครัด  เนืองจาก
อาํนาจของอนุญาโตตุลาการเกิดขึนเพราะสัญญา และขอ้ความในสัญญานันแสดงถึงเจตนาของ
คู่กรณีพิพาทซึงสมควรไดรั้บการปฏิบติัตามอยา่งครบถว้น 

นอกจากนนัอนุญาโตตุลาการตอ้งปฏิบติัตามความประสงคข์องคู่กรณีทงัสองฝ่ายทีตกลง
กนั  แมใ้นภายหลงัทีทาํสญัญาอนุญาโตตุลาการไปแลว้กต็ามดว้ย 

4. หนา้ทีปฏิบติัตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทนันอนุญาโตตุลาการตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ถึงแมว้่าใน

การดาํเนินการพิจารณานัน อนุญาโตตุลาการไม่จาํตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยเคร่งครัดเพือให้เกิดความคล่องตวั และเพือใหก้ารดาํเนินการพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็ว  ทีงนี
เพราะอนุญาโตตุลาการมีดุลพินิจในการดาํเนินกระบวนการพิจารณาของตนเท่าทีไม่ขดัต่อกฎหมาย
หรือสัญญาอนุญาโตตุลาการเพือให้การระงบัขอ้พิพาทเสร็จไปโดยรวดเร็ว  เวน้แต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติให้ปฏิบัติตามวิธีพิจารณาบางประการโดยเคร่งครัดหรือมีสัญญาระหว่างคู่กรณีกับ
อนุญาโตตุลาการระบุให้ปฏิบติัตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ  ดงัทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 25 วรรค
สองและวรรคสาม แห่งพ.ร.บ.อนุญาตุลาการฯ ดงันี 

“ในกรณีทีคู่พิพาทมิได้ตกลงกันหรือกฎหมายนีมิได้บัญญัติไวเ้ป็นอย่างอืน  ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดได้ตามเห็นสมควร  อํานาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการนี ให้รวมถึงอาํนาจวินิจฉัยในเรืองการรับฟังพยานหลกัฐานและการชงันาํหนัก
พยานหลกัฐานทงัปวงดว้ย 

เพือประโยชน์แห่งหมวดนี  คณะอนุญาโตตุลาการอาจนาํประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่วา่ดว้ยพยานหลกัฐานมาใชโ้ดยอนุโลม” 

5. หนา้ทีพิจารณาชีขาดเฉพาะขอ้พิพาททีเสนอต่อตน 
อนุญาโตตุลาการมีหนา้ทีตอ้งพิจารณาชีขาดขอ้พิพาททีเสนอตนเท่านนั  อนุญาโตตุลาการ

จะพิจารณาชีขาดประเด็นพิพาททีมิได้เสนอต่อตนไม่ได  ้เพราะอนุณาโตตุลาการมีอาํนาจเท่าที
กาํหนดไวใ้นสัญญาเท่านัน  ถ้าอนุญาโตตุลาการพิจารณาชีขาดข้อพิพาทเกินกว่าทีตนได้รับ
มอบหมาย คาํชีขาดนนัย่อมเป็นคาํชีขาดทีเกินขอบอาํนาจและไม่มีผลผูกพนัคู่กรณีให้ตอ้งปฏิบติั
ตามซึงเป็นเหตุในการเพิกถอนคาํชีขาด และเหตุทีศาลจะไม่บงัคบัตามคาํชีขาดนนั ดงัทีเป็นเหตุ
หนึงทีศาลจะปฏิเสธการเพิกถอนคาํชีขาดได้ดังทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 40 และ 43 แห่ง พ.ร.บ.
อนุญาโตตุลาการ ดงนี 
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มาตรา 40 วรรคสาม บญัญติัวา่ “ใหศ้าลเพิกถอนคาํชีขาดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 
(1) คู่พิพาทฝ่ายทีขอใหเ้พิกถอนคาํชีขาด สามารถพิสูจน์ไดว้า่ 

............... 
(ง)  คาํชีขาดวินิจฉัยขอ้พิพาทซึงไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

หรือคํา ชีขาดวิ นิฉัย เ กินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการ เสนอข้อพิพาทต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการ แต่ถา้คาํชีขาดทีวินิจฉยัเกินขอบเขตนีน สามารถแยกออกไดจ้ากคาํชีขาด
ส่วนทีวินิจฉยัในขอบเขตแลว้  ศาลอาจเพิถอนเฉพาะส่วนทีวินิจฉยัเกินขอบเขตแห่งสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือขอ้ตกลงนนักไ็ด.้.....” 

มาตรา 43 บญัญติัว่า “ศาลมีอาํนาจทาํคาํสังปฏิเสธไม่รับบงัคบัตามคาํชีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าคาํชีขาดนนัจะไดท้าํขึนในประเทศใด ถา้ผูซึ้งจะถูกบงัคบัตาม
คาํชีขาดพิสูจน์ไดว้า่ 

........................... 
(4) คาํชีขาดวินิจฉยัขอ้พิพาทซีงไม่อยูใ่นขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคาํ

ชีขาดวิ นิจฉัย เ กินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการ แต่ถา้คาํชีขาดทีวินิจฉัยเกินขอบเขตเกินขอบเขตนัน สามารถ
แยกออกไดจ้ากคาํชีขาดส่วนทีวินิจฉยัในขอบเขตแลว้ ศาลอาจบงัคบัตามคาํชีขาด
ส่วนทีวินิฉยัอยูใ่นขอบเขตแห่งสญัญาอนุญาโตตุลาการหรือขอ้ตกลงนนักไ็ด”้ 

6. หนา้ทีตอ้งปฏิบติัต่อคู่กรณีทงัสองฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั 
ในการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทนนั อนุญาโตตุลาการ ตอ้งใหโ้อกาสแก่คู่กรณีพิพาททงัสอง

ฝ่ายอย่างเต็มทีในการเสนอพยานหลกัฐานของตน ไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสาร พยานบุคคล พยาน
ผูเ้ชียวชาญ พยานวตัถุ รวมทงัการเบิกความหรือการแถลงต่างๆของคู่กรณีดว้ย และในการรับฟัง
พยานหลกัฐานนนั อนุญาโตตุลการจะฟังพยานหลกัฐานของคู่กรณีฝ่ายหนึงลบัหลงัคู่กรณีอีกฝ่าย
หนึงไม่ได ้เวน้แต่คู่กรณีฝ่ายไม่อยูใ่นการพิจารณาขาดนดั โดยความผดิของบุคคลนนัเอง 

ในการพิจารณาขอ้พิพาทนนัอนุญาโตตุลาการตอ้งเป็นผูฟั้งทีดีและปฏิบติัตามวิธีการต่างๆ 
ทีถือปฏิบติักนัโดยทวัไป ซึงจะก่อใหเ้กิดความยติุธรรมแก่คู่กรณีทงัสองฝ่าย และเพือป้องกนัคู่กรณี
ฝ่ายหนึงฝ่ายใดอา้งวา่อนุญาโตตุลาการประพฤติมิชอบ 

อยา่งไรก็ตามถึงแมอ้นุญาโตตุลาการมีหนา้ทีตอ้งรับฟังพยานหลกัฐานทีคู่กรณีเสนอต่อตน 
แต่กย็งัคงมีดุลพินิจทีจะรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลกัฐานใดๆไดด้งัทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 25 วรรค
แรกวา่ “ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการใหคู้่พิพาทไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัและ
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ให้มีโอกาสนาํสืบพยานหลกัฐานและเสนอขอ้อา้งขอ้ต่อสู้ของตนไดต้ามพฤติการณ์แห่งขอ้พิพาท
นนั” 

14.  ความรับผดิทางอาญาของอนุญาโตตุลาการ 
อนุญาโตตุลาการกบัการกระทาํทีมีลกัษณะเป็นความรับผิดทางอาญา โดยศึกษาเฉพาะ

ความรับผดิทางอาญาทีมีผลกระทบในทางลบอยา่งรุนแรงต่อการอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือการรับ
สินบน และการเปิดเผยความลบัในการอนุญาโตตุลาการ องคป์ระกอบทีสาํคญัประการหนึงของการ
อนุญาโตตุลาการ คืออนุญาโตตุลาการผูซึ้งไดรั้บการแต่งตงัและการมอบหมายจากคู่กรณีให้ทาํ
หน้าทีพิจารณา และวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาททังปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายโดย
อนุญาโตตุลาการจะตอ้งไม่อคติ และตอ้งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซึงหนา้ทีดงักล่าวนีทาํใหอ้นุญาโตตุลาการ
มีสถานะคลา้ยผูพ้ิพากษาซึงเป็นผูใ้ชอ้าํนาจตุลาการ และหากอนุญาโตตุลาการเรียก รับ หรือยอมจะ
รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืนใดสาํหรับการกระทาํการ หรือการไม่กระทาํการอนัเนืองจากหนา้ที
ของอนุญาโตตุลาการ ไม่วา่การนนัจะชอบดว้ยหนา้ทีของตนหรือไม่ อนัมีลกัษณะเป็นความผดิฐาน
รับสินบนซึงจะส่งผลกระทบต่อการอนุญาโตตุลาการ และความมนัคงในทางเศรษฐกิจตลอดจน
ความสงบสุขของสังคม ซึงเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
สาํหรับการรักษาความลบัในการอนุญาโตตุลาการ ซึงคุม้ครองความลบัเพียงสามชนิดเท่านนั ไดแ้ก่ 
ความลบัเกียวกบัอุตสาหกรรม การคน้พบ หรือนิมิตวิทยาศาสตร์ออกไปใหค้รอบคลุมความลบัทาง
การคา้ในงานพาณิชยกรรม หรือความลบัทางการคา้ชนิดอืน เช่น บญัชีรายชือลูกคา้หรือพนกังาน 
ตารางทางเทคนิค เป็นต้น เพือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการอนุญาโตตุลาการ ซึงมี
จุดมุ่งหมายประการหนึงคือ การรักษาความลบั        (เกรียงศกัดิ อุรุพงศพ์ิศาล, 2543) 

2.6  งานวจัิยทเีกยีวข้อง 

2.6.1  งานวจัิยของไทย 

 เกรียงศกัดิ อุรุพงศ์พิศาล (2543) ได้ศึกษาเกียวกับอนุญาโตตุลาการกับการกระทาํทีมี
ลกัษณะเป็นความรับผิดทางอาญา โดยศึกษาเฉพาะความรับผิดทางอาญาทีมีผลกระทบในทางลบ
อยา่งรุนแรงต่อการอนุญาโตตุลาการผลการวิจยัพบวา่การรับสินบน และการเปิดเผยความลบัในการ
อนุญาโตตุลาการ องคป์ระกอบทีสาํคญัประการหนึงของการอนุญาโตตุลาการ  คืออนุญาโตตุลาการ
ผูซึ้งไดรั้บการแต่งตงัและการมอบหมายจากคู่กรณี ใหท้าํหนา้ทีพิจารณาและวินิจฉยัชีขาดขอ้พิพาท
ทงัปัญหาขอ้เทจ็จริงและปัญหาขอ้กฎหมาย โดยอนุญาโตตุลาการจะตอ้งไม่อคติ และตอ้งไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด ซึงหน้าทีดังกล่าวนีทาํให้อนุญาโตตุลาการมีสถานะคลา้ยผูพ้ิพากษาซึงเป็นผูใ้ช้อาํนาจ     
ตุลาการ และหากอนุญาโตตุลาการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืนใดสาํหรับ
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การกระทาํการ หรือการไม่กระทาํการอนัเนืองจากหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าการนนัจะชอบ
ด้วยหน้าทีของตนหรือไม่ อนัมีลกัษณะเป็นความผิดฐานรับสินบน ซึงจะส่งผลกระทบต่อการ
อนุญาโตตุลาการ และความมนัคงในทางเศรษฐกิจตลอดจนความสงบสุขของสังคม ซึงเป็นการขดั
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ดงันนั จึงควรกาํหนดความรับผิดทางอาญา
ในกรณีทีอนุญาโตตุลาการรับสินบน แต่ประมวลกฎหมายของประเทศไทยมิไดก้าํหนดเรืองความ
รับผิดกรณีดงักล่าวไว ้ดงันนั จึงควรแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยกาํหนดความรับผิด
ในกรณีทีอนุญาโตตุลาการรับสินบนไวด้ว้ย สําหรับการรักษาความลบัในการอนุญาโตตุลาการ 
ผูเ้ขียนเห็นว่าบทบญัญติัของมาตรา 324 ในองคป์ระกอบความผิดของผูก้ระทาํความผิดครอบคลุม
ไปถึงอนุญาโตตุลาการ  ซึงตนมีหน้า ทีผูกพันตามสัญญาในการรักษาความลับในการ
อนุญาโตตุลาการ ทงันี เพือให้ง่ายต่อการพิสูจน์ถึงหนา้ทีดงักล่าวของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีควร
กาํหนดหนา้ทีในการรักษาความลบัเอาไวใ้นสญัญาแต่งตงัอนุญาโตตุลาการตามความจาํเป็นของขอ้
พิพาททีจะตอ้งรักษาความลบัไว ้แต่อยา่งไรกต็ามควรแกไ้ขเพิมเติมโดยขยายขอบเขตความคุม้ครอง
ของความลบัตามมาตรา 324 ของประมวลกฎหมายอาญาจากเดิม ซึงคุม้ครองความลบัเพียงสาม
ชนิดเท่านนัไดแ้ก่ ความลบัเพียงสามชนิดเท่านนัไดแ้ก่ ความลบัเกียวกบัอุตสาหกรรม การคน้พบ 
หรือนิมิตวิทยาศาสตร์ออกไปให้ครอบคลุมความลบัทางการคา้ในงานพาณิชยกรรม หรือความลบั
ทางการค้าชนิดอืน เช่น บัญชีรายชือลูกค้าหรือพนักงาน  ตารางทางเทคนิค เป็นต้น เพือให้
สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของการอนุญาโตตุลาการ ซึงมีจุดมุ่งหมายประการหนึงคือ การรักษา
ความลบั  
 ชิตพล ลิขิตภูมิสถิตย ์(2549) ไดศึ้กษาถึงบทบาทของศาลยุติธรรมในกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ แมว้่ากฎหมายตน้แบบว่าดว้ยการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชยร์ะหว่างประเทศ
ของคณะกรรมาธิการว่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ และกฎหมายว่า
ดว้ยการอนุญาโตตุลาการในหลายๆ ประเทศ จะไดก้าํหนดใหคู้่กรณีในการอนุญาโตตุลาการมีอิสระ 
ในการตกลงเกียวกับการดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ดี แนวความคิด
เกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยเอกชนทีไม่ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากศาลนนั ยงัไม่อาจเกิดขึนได ้
ทงันี เนืองจากอนุญาโตตุลาการมีสถานะเป็นเอกชน ซึงไม่มีอาํนาจในการบงัคบัคู่กรณี บุคคลอืน 
หรือคาํชีขาด ดงันี ศาลซึงเป็นสถาบนัของรัฐและเป็นผูใ้ชอ้าํนาจรัฐ จะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการ
สนบัสนุน การดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ซึงไดแ้ก่ การออกคาํสังคุม้ครองชวัคราว
เพือคุม้ครองประโยชน์ของคู่กรณี การชีขาดอาํนาจของอนุญาโตตุลาการ การใหค้วามช่วยเหลือใน
การสืบพยานหลกัฐาน การชีขาดเบืองตน้ในขอ้กฎหมาย การแต่งตงัและถอดถอนอนุญาโตตุลาการ 
และการบงัคบัตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ นอกจากนีศาลยงัอาจเขา้มามีบทบาทในการ
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อนุญาโตตุลาการโดยการตรวจสอบการดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และตรวจสอบ
คาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึงอาจนาํไปสู่การเพิกถอนคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการได ้อาํนาจ
ของศาลจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการสนบัสนุนกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ อยา่งไรกดี็ บทบาท
ของศาลยติุธรรมในการสนบัสนุนการดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ก็ควรจาํกดัเฉพาะ
ในกรณีทีจาํเป็นซึงอนุญาโตตุลาการ ไม่สามารถใชอ้าํนาจของตนเพือบงัคบัหรือดาํเนินกระบวน
พิจารณาต่อไปไดเ้อง กล่าวคือ ศาลยุติธรรมไม่ควรแทรกแซงหรือขดัขวางการดาํเนินกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีเหตุจาํเป็น เพือทีจะบงัคบัตามเจตนารมณ์ของคู่กรณีซึงประสงค์
จะระงบัขอ้พิพาทของตนโดยการอนุญาโตตุลาการ 

ธนภรณ์ บวัคาํภา (2553) ไดศึ้กษาเรือง “การนาํหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัของบุคลากรใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ศึกษากรณีเทศบาลตาํบลคุง้ตะเภา อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์” มี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัและศึกษาเงือนไขทีมีผลต่อการนาํหลกั
ธรรมาภิบาลไปปฏิบติัของเทศบาลตาํบลคุง้ตะเภา อาํเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์ ผูศึ้กษาใช้วิธี
การศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) ประกอบดว้ย อดีต
นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลคุ้งตะเภา ในฐานะผู  ้นําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานในเทศบาลตาํบลคุง้ตะเภา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หัวหนา้ส่วนต่าง ๆ ภายใน
องค์การบริหารส่วนตาํบล ตวัแทนจากหน่วยงานราชการทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัเทศบาลตาํบลคุง้
ตะเภา ผูน้าํชุมชนในเทศบาลตาํบลคุง้ตะเภา อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ สําหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูลผูศึ้กษาไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการศึกษาพบว่า อดีต
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคุง้ตะเภาในฐานะผูน้าํหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัมีความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาล และมีการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ในส่วน
ของปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการนาํหลกัธรรมภิบาลไปปฏิบติัในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคุง้
ตะเภานนั ประกอบดว้ย การมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารการมีความพร้อมทางดา้นทรัพยากร และดา้น
การเงิน รวมไปถึงจาํนวนของบุคลากร สาํหรับปัญหาในการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัทีสาํคญั 
มี 2 ประการ คือ การมีระบบการให้รางวลัการประกวดองค์การบริหารส่วนตาํบลทีมีหลกัการ
บริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาลทีไม่ชดัเจน และบุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับในการปฏิบติั
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

นฤมล  ปลูกสร้าง (ม.ป.ป.) ไดศึ้กษาความเขา้ใจต่อการปฏิบติัหนา้ทีตามหลกัธรรมาภิบาล
ข้าราชการตํารวจชันสัญญาบัตรตํารวจภูธร จังหวัดสุโขทัย และเพือนําผลการศึกษาเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา สําหรับเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง และพฒันาความเขา้ใจต่อการปฏิบติัหน้าที
ตามหลกัธรรมาภิบาลของขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัร ตาํรวจภูธรจงัหวดัสุโขทยั ในดา้นหลกั
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ธรรมาภิบาล หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และ
หลกัความคุม้ค่า โดยจาํแนกขอ้มูลส่วนตวั ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ระดบัยศ
และอายรุาชการ 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ ขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัร ตาํรวจภูธรจงัหวดั
สุโขทยั จาํนวน 29 คน เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติทีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประกอบด้วย  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน   ผลการศึกษาพบว่า ผุ ้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุ 40-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลียต่อเดือนตงัแต่ 
25,001 บาทขึนไป  มีอายรุาชการ 16 ปีขึนไป  และมีระดบัยศร้อยตาํรวจตรีและร้อยตาํรวจโท ความ
เขา้ใจต่อการปฏิบติัหน้าทีตามหลกัธรรมาภิบาลของขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัร  ตาํรวจภูธร
จงัหวดัสุโขทยั โดยภาพรวมมีความเขา้ใจระดบัมาก เมือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีความ
เขา้ใจอนัดบัทีหนึง คือ หลกัความีส่วนร่วม  อนัดบัทีสอง คือ หลกัความรับผิดชอบ  อนัดบัทีสาม 
คือ หลกัความคุม้ค่า  อนัดบัทีสี คือ หลกัความโปร่งใส  อนัดบัทีห้า คือ หลกันิติธรรม  และอนัดบั
สุดทา้ย คือ หลกัคุณธรรม  ตามลาํดบั  

ปรีชา  เปล่งภู่ (2560) ไดศึ้กษาความเป็นธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอ
หัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีวตัถุประสงค์เพือ (1) ประสิทธิผลความเป็นธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ (2) เปรียบเทียบความเป็น 
ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบล อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 396 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือใน
การวิจยัสถิติทีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าความถี ค่าร้อยละค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าทีและค่า
เอฟ ผลการวิจยัพบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ31-40 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจา้ง และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนมากกว่า 10,000-20,000 บาท    
(2) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในภาพรวม มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกัคุณธรรมดา้นหลกัความโปร่งใส ตามลาํดบั 
และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม และดา้นหลกันิติธรรม ตามลาํดบั และ (3) ประชาชนทีมีเพศ อายุ และระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์แตกต่างกนั ส่วนอาชีพและรายไดเ้ฉลียต่อเดือนไม่แตกต่าง 
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พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลนัรัมย)์ (2558)ไดศึ้กษาการนาํหลกัธรรมาภิบาลสู่การปฏิบติั
เพือการบริหารงานขององคก์รยคุใหม่ และเป็นแนวทางในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลให้
ประสบผลสําเร็จขององค์กร จากการศึกษาพบว่า ธรรมาภิบาลเป็นหลกัในการบริหารจัดการ
บา้นเมืองทีดี โดยมีจุดเริมตน้มาจากแนวคิดทางตะวนัตก เมือประเทศไทยไดน้าํหลกัธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง ทาํให้ระบบการบริหารดีขึน แต่อย่างไรก็ตาม บริบทของ
สังคมไทย ค่านิยม ตลอดถึงการขาดความรู้ความเขา้ใจทีลึกซึงในเรืองธรรมาภิบาล มกัจะทาํให้เกิด
ปัญหาขึนเมือนาํไปสู่ขนัตอนของการปฏิบติั ดงันนั หลกัธรรมาภิบาลฉบบัเมืองไทย จึงควรผนวก
กบัหลกัพทุธธรรมดว้ย ซึงน่าจะเป็นทางออกไปสู่การบริหารจดัการบา้นเมืองตามหลกัธรรมาภิบาล
ไดดี้ทีสุด 

พิมพรรณ ภกัดีอุธรณ์ (2556) ไดศึ้กษาเรืองธรรมาภิบาลกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลคนันายาว มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา 1) ระดบัธรรมาภิบาล
ของขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลคนันายาว 2) ระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลคนันายาว และ 3) อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อการพยากรณ์
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลคนันายาว กลุ่มตวัอย่างคือ 
ขา้ราชการทีปฏิบติังานอยูใ่นสถานีตาํรวจนครบาลคนันายาว ชนัประทวน สัญญาบตัร จาํนวน 124 
คน โดยทีแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณา 
ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน สัมประสิทธิการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา ธรรมาภิบาลของขา้ราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลคันนายาว  พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เช่นเดียวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  เมือทําการทดสอบสมมุติฐาน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทราบว่า             
ธรรมาภิบาลสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนคร
บาลคนันายาว ไดร้้อยละ 43.7 โดยธรรมาภิบาลดา้นทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
ดา้นหลกัความคุม้ค่า หลกัความโปร่งใส และหลกัการมีส่วนร่วม ส่วนดา้น หลกันิติธรรม หลกั
ความรับผิดชอบ และหลกัคุณธรรม ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน ทีนัยสําคญัสถิติ 
0.05  

ทวีว ัฒน์ อินทรประเสริฐ (2559) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 
จาํแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบติังานและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยางทีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จาํนวน 304 คน เครืองมือที
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัสถิติทีใชใ้นการ
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วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่าการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยใูนระดบั
มาก ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนผลการเปรียบเทียบการปฏิบติังาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
17 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ลาํพลอย ปนธินวน (2550) ไดศึ้กษาเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาททางการคา้ในปัจจุบนัมี
ความนิยมทีจะใช้วิธีการระงับขอ้พิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ทงัการอนุญาโตตุลาการ
ทอ้งถินและการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการทางการคา้นนั
จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการเป็นสิงจาํเป็น เพราะจะทาํให้คู่กรณีมีความรู้สึกว่าตนไดรั้บความ
เป็นธรรมในกระบวนการระงบัขอ้พิพาทการทาํสารนิพนธ์ฉบบันี มุ่งทีจะศึกษาถึงหลกัจริยธรรม
ของอนุญาโตตุลาการในการทําหน้า ทีระงับข้อพิพาททางการค้า  หลักการวางตัวของ
อนุญาโตตุลาการ ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ และการปฏิบติัต่อคู่พิพาทอย่างเท่าเทียมกนั ใน
กระบวนการพิจารณา การนาํหลกัจริยธรรมอนุญาโตตุลาการของไทยทีมีบญัญติัอยูใ่นขอ้บงัคบัของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ และในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ .ศ. 2545 รวมทังหลัก
จริยธรรมอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายระหว่างประเทศ  และตามข้อบังคับของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในต่างประเทศมาใชแ้ก่อนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางการคา้ ศึกษา
หลกัสําคญัในการวางตวัของอนุญาโตตุลาการให้เป็นกลางและเป็นธรรมต่อคู่พิพาท ตลอดถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนจากการขาดจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการต่อการบงัคบัตามคาํชีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ เนืองจากการอนุญาโตตุลาการทางการคา้ของไทยเริมวางรากฐานมาไม่นานนัก 
จึงยงัไม่มีจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการทางการคา้ ซึงเป็นแนวทางปฏิบติัอนัไม่เป็นลายลกัษณ์
อักษรมากเพียงพอ ทีจะถือเป็นจารีตประเพณีของอนุญาโตตุลาการเหมือนต่างประเทศ การ
อนุญาโตตุลาการของไทย จึงควรนาํหลกัจริยธรรมอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และหลกั
จริยธรรมของตุลาการและอยัการมาปรับใชก้บัอนุญาโตตุลาการดว้ย สาํหรับการวางหลกัจริยธรรม
ของอนุญาโตตุลาการทางการคา้ เพือเป็นแนวทางปฏิบติัของอนุญาโตตุลาการให้เป็นแนวเดียวกนั  
ผู ้เขียนเห็นว่าการวางหลกัเป็นลายลกัษณ์อกัษรนันไม่สําคญัเท่ากบัการรักษาความยุติธรรม คือผู ้
เป็นอนุญาโตตุลาการควรมีจริยธรรมอยูใ่นใจ เพือความยติุธรรมทีแทจ้ริงในการระงบัขอ้พิพาททาง
การคา้ มิใช่เพียงการบญัญติักฎหมายการปลูกฝังหลกัจริยธรรมอนัดีงามของอนุญาโตตุลาการให้
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เป็นแนวปฏิบติั จึงเป็นสิงทีสาํคญัยิงเพือใหอ้นุญาโตตุลาการมีคุณธรรม อนัจะทาํให้ประชาชนเกิด
ความเชือถือเชือมนัในระบบการอนุญาโตตุลาการ ซึงจะส่งผลให้การอนุญาโตตุลาการทางการคา้
ของไทยกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางของการอนุญาโตตุลาการทางการคา้ระหวา่งประเทศในอนาคต 
 ศุภณัฏฐ์ สัตยาภิวฒัน์ บุญทนั ดอกไธสง และบุญเลิศ ไพรินทร์ (2557) ไดศึ้กษาเกียวกบั
ประสิทธิผลการบริหารงานระบบการไกล่เกลียขอ้พิพาทของศาลยุติธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล
ผลการวิจยั พบว่า 1. ระบบไกล่เกลียขอ้พาทของศาลยติุธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล เป็นมาตรการที
เหมาะสมอย่างยิงกบัสภาพปัญหาของศาลยุติธรรมทีมีสาํนวนคดีคา้งการพิจารณาเป็นจาํนวนมาก
และมีแนวโนม้ทีจะเพิมจาํนวนคดีทีคา้งการพิจารณามากขึนเป็นทวีคูณผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ทงันี
หากกลุ่มผูม้าติดต่อราชการศาลไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารระบบไกล่เกลียขอ้พิพาท จะมีแนวโนม้
ส่งผลให้การบริหารระบบไกล่เกลียขอ้พิพาทของศาลยุติธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล ทีเหมาะสม
และเด่นชดัไดสู้งขึนดว้ย 2. ปัจจยัทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหารระบบไกล่เกลียขอ้
พิพาทเพือให้บงัเกิดผลอยา่งยงัยืนไดน้นั จะเป็นไดรั้บการพฒันา คือ (1) การพฒันาระดบันโยบาย
พฒันาการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการไกล่เกลียขอ้พิพาท โดยเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทีตอ้งการความ
ช่วยเหลือให้มากขึน และการพฒันากระบวนการไกล่เกลียขอ้พิพาทต้องได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรทีจาํเป็นจากรัฐบาลทีเพียงพอ (2) การพฒันาระดบัอาํนวยการดา้นศกัยภาพของผูบ้ริหาร
ศาล ทกัษะในการบริหารจดัการคดี ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่ และดา้นประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ การฝึกอบรมพฒันาหลกัสูตรและการประเมินผลหลงัการฝึกอบรม พฒันาระบบการ
เสริมเสร้างขวญักาํลงัใจ เพิมค่าตอบแทนของผูไ้กล่เกลีย รวมทงัแนวทางทีเหมาะสมในการพฒันา
ระบบบริหารและจดัการดา้นงบประมาณ โดยจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบงบประมาณเพือให้
เหมาะสมกบัสภาพและความจาํเป็นมากขึน (3) การพฒันาระดบัปฏิบติัการ มุ่งเนน้ดา้นการพฒันา
บุคลากรทีเกียวขอ้ง 5 ประเภท ไดแ้ก่ ผูพ้ิพากษา ผูไ้กล่เกลียทีเป็นบุคคลภายนอก เจา้หน้าทีศาล 
ทนายความและคู่ความ 3.ขอ้เสนอแนะในการบริหารระบบไกล่เกลียขอ้พิพาทในกระบวนการ
ยติุธรรมทงัระบบอยา่งครอบคลุม เพือให้เกิดผลสาํเร็จได ้ประกอบดว้ย การดาํเนินการทีสาํคญั 3 
ระดบั คือ (1) ระดบันโยบาย ปัจจยัความสาํเร็จ จาํเป็นตอ้งพฒันาองคป์ระกอบพืนฐานทีสาํคญั คือ 
การสนบัสนุนทรัพยากรจากรัฐบาลอยา่งเพียงพอ การกาํหนดระเบียบและขอ้กฎหมายใหเ้หมาะสม
ยงิขึน (2) ระดบัอาํนวยการ จาํเป็นตอ้งพฒันาบุคลากรทีเกียวขอ้งให้มีความรู้การไกล่เกลียให้มาก
ขึน และสร้างเสริมทศันคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่เกลียให้แก่บุคลากรเหล่านี (3) ระดบั
ปฏิบติัการควรมุ่งเนน้ดา้นบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัระบบไกล่เกลีย จะตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม
ในระดับสูง ต้องมีความรู้ความสามารถ จนได้รับศรัทธาและไวว้างใจจากคู่กรณีทุกฝ่าย และ
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เจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานประจาํศูนยไ์กล่เกลียขอ้พิพาทของแต่ละศาล ตอ้งมีทศันคติและมีความมนัใจ
ในประสิทธิผลของระบบการไกล่เกลียขอ้พิพาทของศาลยติุธรรมโดยรวม 
 ศลทร คงหวานและนิวฒัน์ มีลาภ (2558) ไดศึ้กษาการระงบัขอ้พิพาททางพาณิชยร์ะหว่าง
เอกชนกับเอกชนตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ .ศ .2545 โดยใช้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะกิจและใช้กฎหมายอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ เพือระงบัขอ้
พิพาททางพาณิชยเ์ท่านนั ผลการวิจยัทางเอกสาร พบว่า มีปัญหาทางกฎหมายในการระงบัขอ้พิพาท
ทางพาณิชยน์อกศาลดว้ยวิธีอนุญาโตตุลาการ ในส่วนทีเกียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาทหรือ
บุคคลทีทาํหน้าทีเป็นอนุญาโตตุลาการ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการดาํเนินการพิจารณาขอ้
พิพาทหรือผลกระทบต่อการทาํคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาทคณะผูว้ิจยัจึง
เสนอแนวทางการเพือแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายในการระงบัขอ้พิพาททางพาณิชยน์อกศาลดว้ย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ ดงันี (1) กาํหนดลกัษณะของขอ้พิพาทภายในประเทศกบัขอ้พิพาทระหว่าง
ประเทศเพือทราบขอบเขตกรอบกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการระงบัขอ้พิพาท (2) กาํหนดขอบเขตของ
ขอ้พิพาททีสามารถใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการได ้(3) กาํหนดช่วงระยะเวลาในการดาํเนินการ
แลว้เสร็จของกระบวนการพิจารณา (4) กาํหนดให้อนุญาโตตุลาการมีอาํนาจเรียกพยานหลกัฐาน
บางชนิด (5) กาํหนดคุณสมบติัพืนฐานของผูที้จะเป็นอนุญาโตตุลาการ (6) กาํหนดใหมี้ขอ้บงัคบั
เ กียวกับการเข้าพิจารณาของผู ้ที เ ป็นอนุญาโตตุลาการ  (7) กําหนดเหตุแห่งการคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการไวเ้ช่นเดียวกบัการคดัคา้นผูพ้ิพากษา 

หทยัชนก ชอบผล (2559) ไดศึ้กษาเกียวกบัหลกัความโปร่งใสของอนุสัญญาว่าดว้ยความ
โปร่งใสในการอนุญาโตตุลาการระหว่างผูล้งทุนกับรัฐภายใตส้นธิสัญญา เป็นหลกักฎหมายที
กําหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลทีเกียวกับกระบวนการพิจารณา รวมไปถึงการทาํคาํชีขาดของ
อนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการ ในปี ค.ศ. 2013 มีการนาํหลกัความ
โปร่งใสมาปรับใชใ้นการระงบัขอ้พิพาท UNCITRAL Arbitration Rules ซึงหลกัความโปร่งใสนีมี
การนาํไปใชใ้นการระงบัขอ้พิพาททีเกียวกบัการคา้การลงทุนดว้ย โดยในส่วนของการศึกษานีได้
ทาํการศึกษาอนุสัญญาว่าดว้ยการระงบัขอ้พิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอืน 
การระงบัขอ้พิพาททางการคา้ระหว่างประเทศผ่านทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 
และ UNCITRAL Arbitration Rules นาํมาทาํการเปรียบเทียบกบัอนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสฯ 
เปรียบเทียบความแตกต่างกันในการนําหลักเกณฑ์ของความโปร่งใสทีนํามาปรับใช้ใน 
International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID) International Chamber of 
Commerce (ICC) และ UNCITRAL Arbitration Rules นอกจากนนัยงัไดท้าํการศึกษาหลกัการระงบั
ขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการของไทยอีกดว้ย หากขอ้พิพาทเป็นขอ้พิพาททีเกียวกบัทางดา้นการคา้
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และการลงทุนการอนุญาโตตุลาการของไทยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การรักษาความลับใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงรักษาความลบัในส่วนของขอ้มูลทีใชใ้นการอนุญาโตตุลาการ
แมไ้ม่ได้มีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 แต่มีการกาํหนดไวใ้น
ประมวลจริยธรรม  การนําหลักความโปร่งใสมาใช้ควบคู่กับการระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการของไทยอาจเป็นการขดักนักบัการอนุญาโตตุลาการของไทย หากประเทศไทยจะ
เขา้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยความโปร่งใสฯ ควรจะนาํหลกัความโปร่งใสมาปรับใช้ใน
สัญญาทางปกครองในกรณีพิพาททีเกียวกบัรัฐผูรั้บการลงทุนกับนักลงทุนชาวต่างชาติทีเขา้มา
ลงทุน กย็อ่มเป็นผลดีกบัรัฐทีรับการลงทุนในเรืองของความโปร่งใส โดยอาจมีการปรับปรุงเพิมเติม
โดยนาํหลกัความโปร่งใสบญัญติัเพิมเติมไวใ้นพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ และยงัตอ้งมีการ
กาํหนดในเรืองของการรักษาความลบัในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพือให้มีผลบงัคบัใชท้าง
กฎหมายดว้ย 

หัสยา นุ่นแจ้ง, 2552) ได้ศึกษาถึงระบบอนุญาโตตุลาการทางการคา้ระหว่างประเทศ
เปรียบเทียบ : ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึงแต่ละประเทศได้นํากฎหมายต้นแบบ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่ างประ เทศมาเ ป็นแบบอย่างในการจัดทํากฎหมาย
อนุญาโตตุลาการของแต่ละประเทศและไดน้าํมาใชใ้นระบบอนุญาโตตุลาการของแต่ละประเทศ 
โดยเนน้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบอนุญาโตตุลาการทางการคา้ระหว่างประเทศของประเทศ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย จากการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้ขียนพบว่าทงัสามประเทศนนัไดน้าํกฎหมาย
ตน้แบบของอนุญาโตตุลาการทางการคา้ระหวา่งประเทศของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวา่ดว้ย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  (UNCITRAL) มาเป็นแบบอย่างในการปรับใช้กับกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการของตน แมก้ระนนัทงัสามประเทศก็ยงัคงแตกต่างกนัในเรืองของกฎหมายภายใน
และระบบบริหารจัดการภายในสถาบนัอนุญาโตตุลาการของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้ทงัสาม
ประเทศมีความแตกต่างกนัแมว้่าจะมีมาของกฎหมายจากทีเดียวกนั แต่ถึงทงัสามประเทศจะมีจุดที
แตกต่างกนัแต่ทงัสามประเทศ ต่างก็มุ่งเนน้ทีจะพฒันาระบบอนุญาโตตุลาการของประเทศตนให้
เป็นทียอมรับของนานาประเทศ โดยผูเ้ขียนมุง้เนน้ศึกษาถึงระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 
เพือทราบถึงขอ้ดี ขอ้เสีย แลว้นาํกลบัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบอนุญาโตตุลาการของ
ไทย 

2.6.2  งานวจัิยของต่างประเทศ 

รายงานการวิจยัของ Geneva Center of international dispute settlement CIDS (2560) 
กล่าวถึงเรือง “Can the Mauritus Convention serve as a model for the reform of  investor*State 
arbitration in connection with the introduction of a permanent investment tribunal or an appeal 
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mechanism?” ว่า “หลงัจากมีการใชก้ลไก ISDS มาระยะหนึงก็เริมมีขอ้ขดัขอ้งและขอ้กงัวลบาง
ประการในการปรับใช้ ตัวอย่างเช่น สําหรับการอนุญาโตตุลาการ เกิดข้อกังวลเกียวกับตัว
อนุญาโตตุลาการว่าอาจขาดความเป็นกลางและความเป็นอิสระ ดว้ยเหตุว่าอนุญาโตตุลาการจะ
ไดรั้บค่าป่วยการจากนกัลงทุน และมีความคาดหวงัทีจะไดรั้บแต่งตงัเป็นอนุญาโตตุลาการอีกครัง
ในสําหรับขอ้พิพาทในอนาคต จึงอาจตัดสินขอ้พิพาทให้เป็นประโยชน์กับทางฝ่ายนักลงทุน
มากกว่า นอกจากนีในส่วนทีเกียวกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการ อาจเกิดความไม่สมาํเสมอ
เกียวกบัผลของคาํชีขาด เช่น อนุญาโตตุลาการมีความเขา้ใจแตกต่างกนัในเรือง Umbrella Clause 
หรือ Most-favored nation Clause รวมถึงค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนตลอดกระบวนการทีอาจเป็นภาระมาก
เกินไปสาํหรับประเทศทีมีรายไดไ้ม่สูงนกัและใชร้ะยะเวลานาน อีกประการหนึงคือขาดกลไกทีจะ
กลบัหรือเพิกถอนคาํชีขาดทีผิดพลาดของอนุญาโตตุลาการและขาดความโปร่งใส เนืองจากไม่ได้
ให้โอกาสแก่บุคคลภายนอกทีจะเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการไดเ้ลย ขอ้กงัวลนีเกิดขึนจากการ
ใชห้ลกัการรักษาความลบัในกระบวนการอนุญาโตตุลาการทีมากเกินไป  

ต่อมาจึงมีขอ้เสนอว่าควรมีการปฏิรูปกลไก ISDS โดยให้มีการจดัตงัศาลถาวรดา้นการ
ลงทุนระหว่างประเทศ (Permanent Multilateral Investment Court) และใหมี้กลไกการอุทธรณ์คาํ   
ชีขาดด้วย นอกจากนีให้มีหลกัเกณฑ์การแต่งตงัหรือคดัเลือกผูพ้ิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการ      
การกาํหนดสถานทีดาํเนินการอนุญาโตตุลาการกฎหมายทีใช้บังคบั ค่าธรรมเนียมรวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตลอดกระบวนการ รวมถึงการบงัคบัตามคาํพิพากษาหรือคาํชีขาดด้วย  จึงมี
ขอ้เสนอในการปฏิรูปกลไก ISDS ดงักล่าวนี ไดพ้ิจารณาโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายการคา้
ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (UNCITRAL 
Commission) ครังที 50 ระหว่างวนัที 3 ถึง 21 กรกฎาคม 2560 ณ สาํนกังานสหประชาชาติ กรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทีประชุมไดพ้ิจารณากนัอยา่งกวา้งขวางเกียวกบัขอ้เสนอนีในฐานะที
เป็นงานในอนาคตของการรระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศ แลว้ทีประชุมมอบหมายใหค้ณะทาํงาน 
3 ดาํเนินการเกียวกบัการปฏิรูปกลไก ISDS ดงัต่อไปนี 1) รวบรวมและพิจารณาขอ้กงัวลทงัหลาย
เกียวกบักลไก ISDS 2) พิจารณาว่าการปฏิรูปจะช่วยแกไ้ขขอ้กงัวลทีมีอยูไ่ดห้รือไม่ 3) กรณีทีอาจ
สรุปไดว้่าสามารถแกไ้ขขอ้กงัวลได ้คณะทาํงานจะตอ้งศึกษาหาแนวทางการปฏิรูปกลไก ISDS 
แลว้เสนอต่อคณะกรรมาธิการเพือพิจารณาต่อไป นอกจากนีแนวทางการปฏิรูปควรพิจาณาร่วมกบั
งานซึงอยู่ในความรับผิดชอบขององคก์ารระหว่างประเทศอืน ๆ ทีเกียวขอ้งดว้ย ทงันีแนวทางการ
ปฏิรูปกลไก ISDS ทีกล่าวมาขา้งตน้นบัว่าเป็นแนวคิดทีจะช่วยส่งเสริมการระงบัขอ้พิพาทระหว่าง
รัฐกบัเอกชนเกิดประสิทธิภาพมากทีสุด อยา่งไรก็ดี หากจะมีการปฏิรูปโดยจดัตงัศาลถาวรดา้นการ
ลงทุนระหวา่งประเทศและใหมี้กลไกการอุทธรณ์คาํชีขาดนนั” 
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บลูเมล (Blumel. 2000 : 25) ไดศึ้กษาวิจยัเรืองความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ ความร่วมมือ
กนัระหว่างนกัสังคมสงเคราะห์และการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใช ้(ประเทศเคนยา) งานวิจยัพบว่า
หลกัธรรมาภิบาลมีความจาํเป็นอย่างยิงต่อความร่วมมือระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ส่วน
ปัจจยัอืน ๆ ทีช่วยเสริมสร้างการทาํงานร่วมกนัระหว่างนกัสั งคมสงเคราะห์ คือความสามารถใน
การเขา้ถึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงการปรับตวัเขา้หากนั  การสือสารและการ
แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร นอกจากนีนกัสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ สร้างสังคมใหม่ๆ โดย
การใชกิ้จกรรมและการมีส่วนร่วมต่างๆ 

คราค (Clarke. 2001 : 35) ไดท้าํการวิจยัเรืองการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการกระจายอาํนาจ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศทีดอ้ยพฒันา (ประเทศกาน่า) พบว่าการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยไดมี้การกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถิน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึนทาํให้เกิดกลยุทธ์การพฒันาทีแทจ้ริง มีการปรับตวัในการทาํงานของทอ้งถินโดยใชห้ลกั 
ธรรมาภิบาลซึงเป็นกญุแจสาํคญัทีทาํใหเํกิดการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน 

รอส (Ross. 2002 : 244) ไดศึ้กษาวิจยเรืองการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศบลแกเรียการเปลียนถ่ายจากคอมมิวนิสตส์สู่ประชาธิปไตย พบ
ขอ้สรุปทีเกียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลคือในยุคคอมมิวนิสตซึ์งการปกครองแบบศูนย์
รวมในลกัษณะของระบบราชการ (Bureaucracy) ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษาขาดความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได ้ (Accountability) ขาดการเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะ รวมทงัขาดความเป็นอิสระ
(Autonomy) ถือเป็นความบกพร่องของสถาบนัอุดมศึกษา 

คิมเมท (Kimmet. 2005 : 32) ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นระบอบ
การเมืองการปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ พบว่าในประเทศทีพฒันาแลว้ หลกัธรรมาภิบาลไดถู้ก
นาํไป ใชใ้นเชิงของกลยทธุ์ทางการเมืองมากกว่าการนาเนือหาสาระไปประยกตุ ใช ์ในเชิงนโยบาย
โดยเฉพาะอยา่งยงิงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นประเทศเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้4 ประเทศไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียโดยพิจารณาเป็นรายประเทศและ
เปรียบเทียบกบักรณีศึกษาว่า ประเทศเหล่านีมีการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใชอ้ยา่งไร รวมไปถึงการ
มีส่วนร่วมของหลกัธรรมาภิบาลในการเลือกตงัในปีค.ศ. 2004 นอกจากนีประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตย้งัทีไดเ้รียนรู้ในการนาหลกัธรรมาภิบาลเพือพฒันาการเมืองการปกครอง โดย
เน้นการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใช้พฒันาบา้นเมืองในสภาวะทีบา้นเมืองมีความไม่แน่นอนและ
เศรษฐกิจคบัขนั เพือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศใหม่ๆ เนืองจากหลกัธรรมาภิบาลช่วย
สนบัสนุนการเมือง การปกครอง ซึงแนวคิดของหลกัธรรมาภิบาลของชาติตะวนัตก ก่อเกิดรูปแบบ
การบริหารใหม่ๆ และการพฒันาประชาธิปไตย 
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2.7  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพท2ี.4: กรอบแนวความคิดวิจยั 
ทมีา: ผูว้ิจยั (2562) 

 

 
ตัวชีวดัหลกัธรรมาภิบาล 

-หลกันิติธรรม 
-หลกัคุณธรรม 

-หลกัความความโปร่งใส 
-หลกัการมีส่วนร่วม 

-หลกัความรับผดิชอบ 
-หลกัความคุม้ค่า 

 

 
การปฏิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ 

 สงักดัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  
สาํนกังานศาลยติุธรรม 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

ความสมัฤทธิผล 
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บทท ี3 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

การวิจัยเรือง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการใน

ประเทศไทย” ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบวิจยั (Research Design) ไว ้โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) เพราะตอ้งการเก็บขอ้มูลในเชิงลึกและการสัมภาษณ์ ซึงในบทนีจะไดก้ล่าวรายละเอียด

ของรูปแบบประเภทของการวิจยั (Research Design) ประชากรทีใชใ้นการวิจยั เครืองมือทีใชใ้นการ

วิจยั (Research  Instrument) และการทดสอบขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล(Data Collection) การรายงาน

และวิเคราะห์ขอ้มูล (Data  Analysis) 

3.1  ประเภทของการวิจัยเป็นแบบ วิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารศึกษาคน้หาขอ้มูลจาก

เอกสาร การสมัภาษณ์ และการสงัเกตการณ์ 

3.2  ประชากรทใีช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 2 กลุ่ม คือ 

ก.  ผูใ้หข้อ้มูลโดยตรงจากการสมัภาษณ์ 

ข.  ผูใ้หข้อ้มูลโดยการจดัประชุมสนทนากลุ่ม 

ในการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาํการวิเคราะห์จากขอ้มูล

ประเภทเอกสารและการสมัภาษณ์รายบุคคลรวมถึงการจดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทงันี

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) จากอนุญาโตตุลาการ ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ทีทีมีความเชียวชาญ

หลกัธรรมาภิบาล (ก.พ.ร.) ขา้ราชการในสถาบนัอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทหรือผูที้เกียวขอ้งกบั

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการจดัประชุมสนทนากลุ่ม โดยไดข้อ้มูลปฐมภูมิเพือศึกษา

การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 

ก.  ผูใ้หข้อ้มูลโดยตรงจากการสมัภาษณ์ 

ขอ้มูลเชิงคุณภาพผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant)ไดแ้ก่กลุ่มบุคคลผูใ้หข้อ้มูล แบ่งเป็น 4 

กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอนุญาโตตุลาการ จาํนวน 5 คน  2) กลุ่มผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ทีทีมีความเชียวชาญ

หลกัธรรมาภิบาล (ก.พ.ร.) จาํนวน 5 คน  3) กลุ่มขา้ราชการในสถาบนัอนุญาโตตุลาการ จาํนวน 5 

คน  4) กลุ่มคู่พิพาทหรือผูที้เกียวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการ จาํนวน 5 คน จาํนวนรวม 20 

win7
Rectangle
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คน ผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจงเฉพาะ ผูที้มีความรู้ ความเชียวชาญ ชาํนาญการ โดย

การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย   

เหตุผลทีกําหนดจํานวนผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ  ออกเป็น  4 กลุ่ม  ประกอบด้วย  กลุ่ม  1 

อนุญาโตตุลาการ กลุ่มที 2 นกัวิชาการหรือผูท้รงคุณวฒิุทีมีความเชียวชาญหลกัธรรมาภิบาล (ก.พ.ร)  

กลุ่ม 3 คู่พิพาทหรือผูที้เกียวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการ  กลุ่ม 4 ขา้ราชการในสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ ทงัหมด 4 กลุ่มๆละ จาํนวน 5 คนนัน ถือว่าเป็นจาํนวนปริมาณตวัเลขทีมีความ

เหมาะสมในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ในการได้มาซึงขอ้มูลดิบ แลว้นาํมาวิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ ซึงสามารถควบคุมการใหส้มัภาษณ์ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ  เพราะวา่ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัมี

จาํนวนทีอยู่ในความเหมะสมพอดี บางครังผูใ้ห้ขอ้มูลบางท่านไม่สามารถให้สัมภาษณ์ ก็สามารถ

ปรับเพิม หรือเติมเต็มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัให้ครบถว้นตามจาํนวนทีกาํหนดไว ้และจาํนวนกลุ่มละ 5 

คน ซึงตวัเลขคี ยงัสามารถวิเคราะห์เป็นผลทีเกิดขึนของผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้ง 

หรือเหมือนกนั หรือแตกต่างกนัได ้หากกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นจาํนวนเลขคู่ ก็ย่อมไม่สะดวกทีจะ

วิเคราะห์ของผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้ง หรือเหมือนกนั หรือแตกต่างกนั หากผูใ้ห้

ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความเห็นทีปรากฎว่าแลว้เท่ากนั ยอ่มทาํให้หาความเห็นของผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่

ไม่ได ้ อาจทาํใหร้ะเบียบวิจยัทีขาดประสิทธิภาพในการวิเคระห์ขอ้มูลในการวิจยัต่อไป 

ข.  ผูใ้หข้อ้มูลโดยการจดัประชุมสนทนากลุ่ม 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา

เป็นผูป้ฏิบติังาน มีความรู้ความสามารถจากองคก์ารต่างๆ ประกอบไปดว้ย บุคคลทีมีความเชียวชาญ

หลกัธรรมาภิบาลซึงไดป้ฏิบติังานในภาคราชการ และเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั มีประสบการณ์

การสอนในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  อาทิ  วิชาธรรมาภิบาลทางการบริหาร  วิชา

ธรรมาภิบาลทอ้งถิน วิชาการบริหารภาครัฐแนวใหม่ วิชาระเบียบวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์  วิชา

ทฤษฎีองค์การและการจดัการ  วิชาแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  วิชาจริยธรรมและ

บริหาร และอืนๆอีกหลายๆวิชา และมีผลงานวิจยัอยูห่ลายเรืองซึงมีเรืองทีเกียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิ

บาล อาทิ เรือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยคุณลกัษณะทางสังคมภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง

วฒันธรรมองค์การและการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัอุดรธานี หนองบวัลาํภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ” และ “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

คุณลกัษณะทางสังคมภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารและการปฏิบติังานตามหลกั 

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอบา้นผือ อาํเภอนาํโสม และอาํภอนายงู  
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จงัหวดัอุดรธานี” นอกจากนียงัไดเ้ชิญบุคคลทีมีความเชียวชาญหลกัธรรมาภิบาล ซึงไดป้ฏิบติังาน

ในภาคราชการ จากสาํนกังานพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาเขา้ร่วมประชุมสัมมนากลุ่ม (Focus 

Group) ดว้ย 

ในการสัมมนากลุ่ม (Focus Group) ณ มหาวิทยาลยัสยาม กรุงทพมหานคร เมือวนัที 19 
กรกฎาคม  2562  เวลา 10.00-13.00 น. ณ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ (19) ชนั 3 ห้อง 19-304 โดย
เชิญผูมี้รายนามร่วมประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus  Group)  ดงัต่อไปนี 

1.  ดร.ปัญญารัตน์  ปานทอง  นกัวิชาการผูช้าํนาญการดา้นหลกัธรรมาภิบาล 
2.  พลโท ดร.มานิจ  บุญโปร่ง  นกัวิชาการผูช้าํนาญการดา้นหลกัธรรมาภิบาล 
3.  ดร.ดาํรงค ์ ชลสุข  นกัวิชาการผูช้าํนาญการดา้นหลกัธรรมาภิบาล 
4. คุณกาญจนา  มงักโรทยั นกัพฒันาระบบราชการ ชาํนาญการพิเศษ สาํนกังาน                  

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5.  คุณนวลจันทร์  แสงมณี   นักพัฒนาระบบราชการ  ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน                

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
3.3  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย และทดสอบข้อมูล 
ก.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
1.  ศึกษาเอกสารทีมีความเกียวขอ้งกบัหัวขอ้วิจยัเรือง “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย” และสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัโดยตรงแบบมี
โครงสร้าง (Structured  Interview) ส่วนเครืองมืออืนๆในการเกบ็ขอ้มูลจะใชใ้นการจดบนัทึก กลอ้ง
ถ่ายรูป เครืองบนัทึกเทปคาํพูด และเครืองบนัทึกภาพนอกจากนียงัใชเ้ครืองมือทีใชใ้นการวิจยัการ
จดัเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 4 กลุ่ม จาํนวน 20 คน ผูว้ิจยัใชแ้บบ
สมัภาษณ์ (Interview Schedule) ทีเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Structural Interview Schedule) 
ทีครอบคลุมเนือหาสาระสําคญั (Contexts) และสาระรายละเอียด (Contents) ของการใชห้ลกัธรร
มาภิบาลในการปฏิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 6 
ประการ คือ 

1)  หลกันิติธรรม 

2)  หลกัคุณธรรม/จริยธรรม  

3)  หลกัความโปร่งใส  

4)  หลกัการมีส่วนร่วม 

5)  หลกัความรับผดิชอบ 
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6)  หลกัความคุม้ค่า 

2.  การสัมภาษณ์ ในการร่างแบบสัมภาษณ์ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินร่างแบบสัมภาษณ์ โดยอาศยั

พืนฐานความรู้เกียวกบัเรืองกระบวนการและวิธีการวิจยัตามหลกัทฤษฎีวิชาการและผลงานวิจยั

ต่างๆพร้อมกบัตรวจสอบวตัถุประสงคแ์ละกรอบคาํถามสาํหรับการวิจยัครังนี เพือใหแ้บบสมัภาษณ์

ครอบคลุมเนือหาทางวิชาการ ความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูล ทีมีต่อระดบั

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้า ทีของ

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 

เมือร่างแบบสัมภาษณ์เสร็จแลว้ ไดน้าํแบบสัมภาษณ์เสนอคณาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบ

ความถูกตอ้งครอบคลุม (Validity) เนือหาสาระของปัจจยัและวตัถุประสงคข์องการวิจยัอีกครังหนึง 

และเมือคณาจารยที์ปรึกษาตรวจแกไ้ขแลว้ ไดน้าํมาให้ผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

และจดัพิมพเ์ป็นแบบสมัภาษณ์ เพือใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูลต่อไป 

เมือผูว้ิจัยทาํการสัมภาษณ์แต่ละบุคคลของแต่ละกลุ่มแล้ว ผูว้ิจัยได้นําขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์แต่ละบุคคลมาทาํการประมวลขอ้มูลรวมในแต่ละดา้นของกลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 4 

กลุ่ม ต่อจากนีไดด้าํเนินการติดต่อทางโทรศพัท ์เพือนดัหมายผูใ้หข้อ้มูลแต่ละคน ของแต่ละกลุ่มทงั 

4 กลุ่ม และบุคคลทีเกียวขอ้ง เพือพบปะร่วมกันแต่ละกลุ่มอีกครัง เพือดาํเนินการสัมภาษณ์ใน

ลกัษณะการสนากลุ่ม (Focus Group) ซึงไดแ้จง้ล่วงหนา้ไวแ้ลว้ตอนสัมภาษณ์แต่ละบุคคล เพือ

ประมวลความถูกตอ้ง หรือแกไ้ข หรือเพิมเติมความคิดเห็นรวมของแต่ละกลุ่มอีกครัง โดยผูว้ิจยัทาํ

การบันทึกข้อมูลทีได้จากการสนทนากลุ่มนี โดยทาํหมายเหตุว่ามติแก้ไขขอ้มูลทีได้จากการ

ประมวลขอ้มูลจากความคิดเห็นรายบุคคลของกลุ่ม หรือความเห็นเพิมเติม หรือตดัขอ้มูลบางดา้น

ออกอยา่งชดัเจน 

วิธีการสัมภาษณ์นีเป็นการสัมภาษณ์อนุญาโตตุลาการและบุคคลทีเกียวขอ้งกบักระบวน
อนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นคู่พิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ รวมตลอดถึงผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้ง จาํนวนประมาณ 20 ท่าน เป็นรายบุคคล เพือใหไ้ดข้อ้มูลเกียวกบัการศึกษาวิจยั
เรือง “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย” มาทาํการ
วิเคราะห์เนือหาต่อไป 

การสัมภาษณ์นัน ผูว้ิจัยจะกําหนดตัวบุคคลผูใ้ห้ข้อมูลและทาํการนัดหมายเวลาแจ้ง
วตัถุประสงคก์ารสัมภาษณ์ให้แต่ละคนทราบ เพือให้ผูส้ัมภาษณ์ยินยอมและให้ความร่วมมือ การ
สัมภาษณ์ในแต่ละครังจะใชเ้วลาประมาณ 25-30 นาที นอกจากนนัผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็น
ทางการอีกดว้ย เพือใหข้อ้มูลในเรืองอืนทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการวิจยัครังนี 
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3.  การสังเกตการณ์ ผูว้ิจยัเขา้ไปร่วมสังเกตการณ์ในสถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบังานของ
เจา้หน้าทีฝ่ายธุรการ หรือผูใ้ห้การสนับสนุนแก่อนุญาโตตุลาการ ไดแ้ก่ การปฎิบติังานของฝ่าย
ต่างๆ สภาพแวดลอ้มของการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีในสถาบนัอนุญาโตตุลการ  

ข.  การทดสอบเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
1.  การทดสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั โดยผูว้ิจยันาํแบบสัมภาษณ์ดงักล่าว ส่งใหอ้าจารย ์    

ทีปรึกษาหลกั อาจารยที์ปรึกษาร่วม และผูท้รงคุณวุฒิทีเชียวชาญดา้นทีเกียวขอ้ง เพือให้ความเห็น
ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึน เพือให้แบบสัมภาษณ์
สามารถสือความหมายไดอ้ย่างชดัเจน และไดข้อ้มูลชดัเจนทีตรงประเด็นตามวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยั 

2.  ผูท้รงคุณวฒิุทีทาํการตรวจสอบเคริองมือ จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
1) ศ.พิเศษ ดร.ยวุฒัน์ วุฒิเมธี อาจารยที์ปรึกษาหลกั ผูท้รงคุณวุฒิทีเชียวชาญดา้นสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ 

2)  รศ.ดร.ปภาศรี บวัสรรค ์อาจารยที์ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวุฒิทีเชียวชาญดา้นสาขาวิชา

นิติศาสตร์ 

3)  รศ.ดร.ธาตรี นนทศกัดิ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสันติภาพ

ศึกษาและการฑูต ผูท้รงคุณวฒิุทีเชียวชาญดา้นสาขาวิชาสนัติภาพและการฑูต   

4)  รศ.สุพจน์ สุโรจน์ อาจารยป์ระจาํบัณฑิตวิทยาลยั สาขานิติศาสตร์ ผูท้รงคุณวุฒิที

เชียวชาญดา้นสาขาวิชานิติศาสตร์ 

5)  รศ.นาวาอากาศตรี  นิติ ผดุงชัย อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์ 

ผูท้รงคุณวฒิุทีเชียวชาญดา้นสาขาวิชานิติศาสตร์ 

3.4  การจัดเกบ็ข้อมูล 

1.  ศึกษาวิจยัเอกสาร (Document Research) โดยการคน้ควา้รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆทีเกียวขอ้งจากหนังสือ  วารสาร  บทความ  รายงานการประชุม  และสัมมนาทางวิชาการ  
รายงานการวิจยั  รายงานสถิติ  วิทยานิพนธ์  และ เอกสารต่างๆ  รวมตลอดถึงการจดัขอ้มูลในระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึงเป็นระบบเทคโลยทีีมีฐานขอ้มูลมากมายซึงสามารถคน้หา  รวบรวมเอกสาร
ต่างๆไดร้วดเร็วและสะดวก ขอ้มูลทีไดจ้ากเทคโนโลยสีารสนเทศจึงเป็นขอ้มูลทีหน่วยงานต่างๆได้
รวบรวมจัดเก็บเผยแพร่ขอ้มูล  ทีอยู่ในรูปสารสนเทศทีได้รับความนิยมในหลากหลายๆด้าน
แหล่งขอ้มูล  มีดงันี 



112 

 

ก.  แหล่งขอ้มูลจะเป็นเอกสารชนัตน้ หรือเอกสารทีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
กล่าวคือเอกสารทีเป็นขอ้มูลนนั จะเป็นขอ้มูลลกัษณะตน้ฉบบัหรือเอกสารชนัตน้  ทีเป็นตน้ตอของ
ข้อมูล  ดังนันแหล่งข้อมูลทีเป็นเอกสารชันต้น   จึงเป็นแหล่งข้อมูลทีผู ้เขียน   หรือเจ้าของ
วรรณกรรมเป็นผูผ้ลิต  หรือนาํเสนอในรูปวตัถุดิบทีเป็นเอกสารดงัเดิม  รวมตลอดถึงเอกสารที
ออกมาในรูปดงัเดิม  โดยยงัไม่ไดผ้า่นการวิเคราะห์เนือหาของเอกสารนนัๆ ซึงไดแ้ก่หนงัสือ  ตาํรา
ต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัครังนี  โดยผูว้ิจยัจะนาํแหล่งขอ้มูลทีเป็นเอกสารชนัตน้นาํมาวิเคราะห์
เนือหาหรือขอ้มูลทีปรากฎอยูใ่นเอกสารเสียก่อน  แลว้จึงหาเหตุผลในเนือหาหรือขอ้มูลในเอกสาร
แลว้จะเกิดคาํตอบในสิงทีคน้หาเกียวกบัเรืองดงักล่าว   

ข.  แหล่งขอ้มูลจะเป็นเอกสารชนัรอง หรือเอกสารทีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
กล่าวคือ เอกสารทีเป็นขอ้มูลนันจะเป็นขอ้มูลลกัษณะรองจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)ซึง
ไดแ้ก่ บทความต่างๆทีผูท้รงคุณวุฒิไดอ้ธิบาย และแสดงทศันะคติหรือความคิดเห็นเกียวกบั        
ธรรมาภิบาลและอืนๆโดยปกติแมว้่าแหล่งขอ้มูลทีเป็นเอกสารชนัรอง หรือเอกสารทีเป็นขอ้มูลที
เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ จะมีความน่าเชือถือนอ้ยกว่าแหล่งขอ้มูลทีเป็นเอกสารชนัตน้ หรือเอกสารทีเป็น
ขอ้มูลปฐมภูมิก็ตาม แต่ก็มีความจาํเป็นและความสาํคญัทีจะตอ้งนาํมาเป็นขอ้มูล หรือเนือหาใน
เอกสารดงักล่าว ทีจะนาํมาใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูล อนัจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการไดเ้ป็นอยา่งดี  
เพราะว่าแหล่งข้อมูลทีเป็นเอกสารรองหรือเอกสารทีเป็นข้อมูลทีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ได้มี
ผูท้รงคุณวุฒิทาํการตีความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และอธิบายในเนือหาเอกสารดงักล่าวมา
ก่อนแลว้  ซึงผูว้ิจยัจะไดน้าํแหล่งขอ้มูลทีเป็นเอกสารรองหรือเอกสารทีเป็นขอ้มูลทีเป็นขอ้มูลทุติย
ภูมิ  มาดาํเนินการสังเคราะห์แหล่งขอ้มูลทีเป็นเอกสารรอง หรือเอกสารทีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิอีก
ชนัหนึงก่อน โดยการคน้หาคาํตอบในเรืองดงักล่าวทีปรากฎในเอกสาร ว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันจากเอกสารดังกล่าวหรือไม่อย่างไรบา้ง หากปรากฏว่าคาํตอบทีได้รับนัน มีความ
แตกต่างจากผูท้รงคุณวุฒิทีเขียนเอกสารดงักล่าวแลว้ ก็จะมาทาํการศึกษา และวิเคราะห์ถึงภูมิหลงั  
แนวคิดและทฤษฎีทีผูท้รงคุณวุฒิมาใชว้ิเคราะห์ว่า ทาํไมถึงเป็นเช่นนนั เพราะเหตุใด ซึงสิงเหล่านี
จะทาํใหข้อ้มูลทีไดจ้ากเอกสารดงักล่าว จะเป็นขอ้มูลทีมีความน่าเชือถือ มีความเทียงตรง ปราศจาก
อคติ หรือความลาํเอียงเกิดขึนได ้

2.  การสมัภาษณ์ 

1)  มีหนงัสือจากคณบดีถึงผูอ้าํนวยการสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ให้มีการตอบรับอนุญาต

การสมัภาษณ์ครังนี 

2)  ผูว้ิจยัประสานงานกบัผูที้จะใหส้มัภาษณ์กาํหนดสถานที เวลาใหแ้น่นอน 
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3)  ขอใหค้ณบดีมีหนงัสือถึงบุคคลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทงั 20 คน ขอความร่วมมือในการให้

เวลาในการพูดคุยสัมภาษณ์เพือการรวบรวมขอ้มูลแลว้ส่งหนังสือทางไปรษณีย ์และ/หรือผูว้ิจยั

นาํส่งดว้ยตนเอง 

4)  ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อเป็นการส่วนตวัทางโทรศพัท์ ขอความกรุณาบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลเพือนัด

หมายวนัเวลาและสถานทีทาํการสัมภาษณ์ โดยไดรั้บความร่วมมือและดว้ยความยินดีใหข้อ้มูลจาก

ผูใ้หข้อ้มูลทงั 20 คน 

5)  ผูว้ิจยัดาํเนินการพดูคุยสมัภาษณ์ดว้ยตนเองเป็นการเฉพาะตวั (Face-To-Face Interview) 

แต่ขออนุญาตบนัทึกเสียงในการพูดคุยอีกทางหนึงดว้ยทีดาํเนินการสัมภาษณ์แบบเฉพาะตวันัน 

เนืองจากบางความคิดเห็น อาจจะไม่เป็นการเหมาะสมทีจะเผยแพร่ไปสู่บุคคลอืน และในกรณี

ความเห็นทีระบุเป็นขอ้บกพร่อง ขอ้ขดัแยง้ ขอ้ทีเป็นดาํเนินงานทีเกิดความเสียหายขององคก์าร วิจยั

ครังนีไดรั้บรองว่าจะเก็บเป็นความลบัเฉพาะผูว้ิจยัเท่านัน บรรดาแบบสัมภาษณ์ ไดท้าํการบนัทึก

และอ่านใหผู้ใ้หข้อ้มูลทราบโดยสรุปสุดทา้ยเป็นเรืองๆเกียวกบัขอ้คาํถามในการสมัภาษณ์ 

3.  การสนทนากลุ่ม 

ในการเกบ็ขอ้มูลโดยใชว้ิธีนี ผูเ้กบ็ขอ้มูลจะนดัหมายผูใ้หข้อ้มูลมาประชุมร่วมกนั ณ ทีแห่ง

ใดแห่งหนึง เพือการซกัถามเก็บขอ้มูลต่างๆตามทีตอ้งการ ผูใ้ห้ขอ้มูลทงัหมดจะตอ้งเป็นบุคคลที

เกียวขอ้งหรือมีบทบาทในเรืองทีเกียวขอ้ง การแสดงความคิดเห็นหรือการซักถามจะเป็นไปใน

ลักษณะการสนทนา ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนควรได้รับการบอกกล่าวชักจูงว่าตนมีความสําคญัและ

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและการให้ความคิดเห็น เป็นไปอยา่งอิสระเสรีและจะไม่

กระทบกระเทือน ทาํใหเ้สียประโยชน์ใดๆ 

3.5  การรายงานและการวเิคราะห์ข้อมุลสัมภาษณ์ 
1. การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ก.  การวิเคราะห์เนือหาหรือทีเรียกว่าภาษาองักฤษว่า “Content Analysis” เป็นการวิเคราะห์

ขอ้มูลทีเป็นเนือหาเกียวกบัเหตุการณ์หรือเรืองราวทีเกิดขึน ซึงขึนอยูก่บัขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงในเชิง
ประวติัศาสตร์ทีเกิดขึนเป็นเรืองราวตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนั โดยศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง  ซึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลต่างๆทีเกียวขอ้งจาก
หนงัสือ  วารสาร  บทความ  รายงานการประชุม  และสัมมนาทางวิชาการ รายงานการวิจยั รายงาน
สถิติ  วิทยานิพนธ์ และ เอกสารต่างๆ รวมตลอดถึงการจดัขอ้มูลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แลว้
นาํมาย่อยขอ้มูลในช่วงเวลาทีสาํคญั 2 ช่วง คือ การย่อยขอ้มูลก่อนปฎิบติัการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
และ การยอ่ยขอ้มูลเบืองตน้ในระหวา่งการเกบ็ขอ้มูล 



114 

 

ข. วิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) การวิเคราะห์จะสินสุดเมือข้อมูลซํา 
(Redundancy) หรือไม่มีขอ้มูลใหม่ๆเขา้มา  ซึงอาจจะเรียกว่าการวิเคราะห์มาถึงจุดอิมตวัในทาง
ทฤษฎี (Theoretical Saturation Point Is Reach) ขอ้มูลทีผ่านการวิเคราะห์จะแสดงในรูปของ
หมวดหมู่ และความสมัพนัธ์ของหมวดหมู่ 

ค. การจดักลุ่มขอ้มูลเพือการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 4 กลุ่ม ทงัขอ้มูลทีไดจ้าก

ส่วนบุคคล และการสนทนากลุ่มของแต่ละกลุ่ม แลว้นาํขอ้มูลทงัหมด 4 กลุ่ม มาแยกวิเคราะห์แต่ละ
ปัจจยัทีใช้ในการวิจยั 7 ปัจจยัของตวัชีวดัหลกัธรรมาภิบาลทีนํามาใช้กับการปฏิบติัหน้าทีของ
อนุญาโตตุลาการ โดยแยกเป็นขอ้มูลทีคลา้ยคลึงกนัและทีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแต่
ละปัจจยั 

เมือรวบรวมขอ้มูลแยกออกเป็นขอ้มูลแต่ละปัจจยัแลว้  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการนาํขอ้มูลปฐม
ภูมิมาตรวจสอบกบัขอ้มูลทุติยภูมิ ทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่มว่ามีขอ้มูลของแต่ละปัจจยั
อะไร ทีมีความแตกต่างไปจากขอ้มูลปฐมภูมิ  ผูว้ิจยัก็ไดเ้ก็บรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูลของแต่ละปัจจยั 
เพือรวบรวมเป็นขอ้มูลทีใชใ้นการเขียนรายงานการวิจยัในการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติั
หนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยว่ามีปัจจยัอะไร  ทีขอ้มูลชีใหเ้ห็นว่าการบริหารจดัการที
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงความสัมฤทธิผลหรือไม่อยา่งไร โดยจดัลาํดบัจากมากไป
หานอ้ย โดยใหจ้าํนวนของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีพิจารณาในแต่ละปัจจยัการบริหารจดัการทงั 7 ปัจจยัที
ไดก้าํหนดไวใ้นการวิจยัครังนี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยครังนี ซึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยจึงดําเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใหข้อ้มูล 2 ดา้น คือขอ้มูลจากทุติยภูมิทีรวบรวมจากภาคทฤษฎีวิชาการ งานวิจยั 
และขอ้มูลข่าวสาร รายงานประจาํปีขององคก์าร และการประชุมสัมมนา  แลว้นาํมาประมวลรวม
กบัขอ้มูลปฐมภูมิทีไดจ้ากการให้ขอ้มูลของกลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูล 4 กลุ่ม ขอ้มูลทีใชใ้นการเสนอ
ผลงานจึงเป็นขอ้มูลทีผูว้ิจยัประมวลทงัภาคทฤษฎีวิชาการ และขอ้มูลจากผลของการปฏิบติัจริงของ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลนนัเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
กรอบแนวคิดรวม (Conceptualized Analysis) ทีนาํมาเป็นขอ้บ่งชีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัครังนี 

2. การนาํเสนอขอ้มูล 
1)  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการจดบนัทึกและบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์จาก

ผูใ้หข้อ้มูลมาทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
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2)  นาํขอ้มูลทีไดม้าเรียบเรียงในรูปแบบของขอ้ความเพือง่ายต่อการแยกประเดน็ 
3)  วิเคราะห์ และจดัแยกแต่ละประเด็นเนือหาตามกลุ่มของขอ้มูล ทีสอดคลอ้งกบักรอบ

แนวคิดในการวิจยั 
4)  การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าทีของ

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 
5)  ตีความขอ้มูลทีไดม้าโดยเปรียบเทียกบักบัทฤษฎีหลกัทีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ 
6)  สรุปขอ้มูลทีไดแ้ละนาํไปเปรียบเทียบทีละประเดน็ 
7)  อภิปรายผลขอ้มูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพือสร้างขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ 
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บทท ี4 

ผลการวจิัย 

 

การวิจัยเรือง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการใน

ประเทศไทย” ผูว้ิจยัไดต้งัวตัถุประสงคไ์ว ้4 ประการ  คือ 
1.  เพือศึกษาขอบเขตในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการทีมีความสาํคญั รวมทงั

ปัญหาในทางปฏิบติัในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการไทย 
2.  เพือศึกษาแนวความคิดของธรรมาภิบาลในการปรับใชก้บัการปฏิบติังานดา้นการระงบั

ขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
3.  เพือศึกษาหา “ความสอดคลอ้งของตวัชีวดัธรรมาภิบาลกับการระงับขอ้พิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการโดยการศึกษาเชิงประจกัษ”์ 
4.  เพือเสนอแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการ ให้เป็นไปตามหลัก               

ธรรมาภิบาล เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความสมัฤทธิผล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลนนั ไดแ้ยกการวิคราะห์แต่ละหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ และการ

สรุปรวมผลการปฏิบติังานในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสมัฤทธิผล ดงันี 
4.1  ความเห็นทวัไปเกยีวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของอนุญาโตตุลาการ

ในประเทศไทย  
4.2  การปฏิบัติหน้าทขีองอนุญาโตตุลาการตามหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ 
1.  หลกันิติธรรม 

2.  หลกัคุณธรรม 

3.  หลกัความโปร่งใส 

4.  หลกัการมีส่วนร่วม 

5.  หลกัความรับผดิชอบ 

6.  หลกัความคุม้ค่า 

 

win7
Rectangle
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4.1  ความเห็นทัวไปเกียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของอนุญาโตตุลาการใน

ประเทศไทย  

จากการประมวลรวบรวมขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลของแต่ละคนในกลุ่ม                

ผูใ้ห้ขอ้สาํคญั  และขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม  และจากการสังเกตุของผูว้ิจยั  สรุปความสาํคญั

เกียวกบัการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการโดยสรุป ดงันี 

จากขอ้มูลในการสนทนากลุ่ม และขอ้มูลทีได้จากการสรุปรวมของผูใ้ห้ขอ้มูลเฉพาะ

ประเภทของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทงั 4 กลุ่ม ขอ้มูลทีไดท้งั 5 กลุ่ม มีความคิดเห็นส่วนใหญ่สอดคลอ้ง

ตรงกันว่าขอบเขตในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการมีความสําคญั เพราะระบบ

อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการทางเลือกทีเกิดจากความสมคัรใจของคู่พิพาทแทนกระบวนการ

ยุติธรรมหลัก  การฟ้องร้องต่อศาลหรือการมีข้อพิพาททางศาล  โดยปกติแล้วหน้าทีของ

อนุญาโตตุลาการมีลกัษณะเช่นเดียวกับผูพ้ิพากษา กล่าวคือ เมือมีขอ้พิพาทหรือขอ้โตแ้ยง้สิทธิ 

หน้าทีระหว่างกนั คู่พิพาทสมคัรใจเลือกการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ โดยคู่พิพาทมี

ความประสงคที์เสนอขอ้พิพาทใหบุ้คคลภายนอกมาเป็นอนุญาโตตุลาการพิจารณา และชีขาดคดีที

เกิดขึนโดยอนุญาโตตุลาการของตน  

ข้อพิพาททีได้รับการเสนอพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ ก็มีกระบวนการพิจารณา 

สืบพยาน และทาํการชีขาดดว้ยความเป็นธรรม เสมอภาค มีหนา้ทีเป็นกลาง ไม่ลาํเอียง เขา้ขา้งฝ่าย

ใดฝ่ายหนึงของอนุญาโตตุลาการ นอกจากนีขอบเขตในการปฎิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการมี

ความสาํคญัยิง เพราะเป็นเรืองทีคู่พิพาทเขาไวว้างใจ ขอบเขตการทาํหนา้ที คือ หลกัธรรมาภิบาล 

คุณธรรมของอนุญาโตตุลาการทีคู่พิพาทเลือกเขา้มา ซึงแตกต่างจากกระบวนทางศาล เป็นบุคคลที

ไดรั้บการใหค้วามสาํคญั ไวว้างใจ เชือถือ เชือมนั กค็วรมีขอบเขตหนา้ที อยา่ลาํจนไปถึงการทาํตาม

อาํเภอใจ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดแ้สดงทศันะความเห็นว่า “การปฎิบติังานของอนุญาโตตุลาการเป็น

กระบวนการยติุธรรมทางเลือก ทีคู่สญัญามีความสมคัรใจทงัสองฝ่ายทีจะใชร้ะบบอนุญาโตตุลาการ     

มีความมุ่งหมายทีจะทาํให้คดีเสร็จลงไดร้วดเร็ว ไม่มีความตึงเครียดในกระบวนการพิจารณา ลด

ค่าใชจ่้าย และเป็นความลบัระหวา่งคู่พิพาท บุคคลภายนอกไม่อาจร่วมเขา้ฟังการพิจารณาได ้เมือคดี

เสร็จลงก็สามารถรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างคู่พิพาทตกลงใจมาใชบ้ริการของอนุญาโตตุลาการ   

แทนทีจะไปฟ้องร้องทีศาล กระบวนพิจารณาคดี ระยะเวลา ค่าใชจ่้าย  ความสัมพนัธ์ของคู่ความใน

ระบบศาลจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบอนุญาโตตุลาการ  ดังนันการปฎิบัติงานของ
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อนุญาโตตุลาการมีความจาํเป็น และสําคญัต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสร้างความ

ยติุธรรมและสันติสุขในสังคม ประกอบอนุญาโตตุลาการเป็นคนกลางทีมีความยดืหยุน่  ช่วยสร้าง

ความยุติธรรมแก่คู่พิพาทให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสุดทา้ยก็จะเกิดสันติสุขใน

สงัคม ส่งผลในภาพรวมไดใ้นทีสุด” 

ในเรืองการทาํหน้าทีของอนุญาโตตุลาการ น่าจะมีความสําคญัและระวงัการทาํหน้าที

มากกวา่ศาล ถา้เป็นระบบทางศาลยงัมีบุคคลอืน เช่น ทนาย บุคคลทีอา้งอิงเป็นพยาน ซึงก็ไม่ไดเ้ป็น

ผูเ้สียหายโดยตรง และยงัมีขอ้ทีจะพยายามหาพยานหลกัฐานทีไดเ้ปรียบมากกวา่การประนีประนอม

ยอมความ และยงัมีการทบทวนการตดัสินคดีตามลาํดบัชนัของศาล แต่ระบบอนุญาโตตุลาการชีขาด

ออกไปแลว้ เหมือนกบัวา่เป็นทีสุด ช่วยทาํใหจ้าํนวนคดีขึนศาลลดลง ซึงเป็นเป้าหมายกระบวนการ

ยติุธรรมโดยรวมอยูแ่ลว้ จึงเป็นส่วนดีของระบบในกระบวนการยติุธรรม 

ในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการทีมีความสาํคญันนั ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัมีความเห็น

สอดคลอ้งกนัว่า ระบบอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการทางเลือกทีเกิดจากความสมคัรใจของ

คู่พิพาทแทนกระบวนการฟ้องร้องต่อศาล โดยปกติแลว้หน้าทีของอนุญาโตตุลาการมีลกัษณะ

เช่นเดียวกนักบัผูพ้ิพากษา กล่าวคือ เมือมีขอ้พิพาทหรือขอ้โตแ้ยง้สิทธิ หนา้ทีระหว่างกนั คู่พิพาท

สมคัรใจทีเลือกระงบัขอ้พิพาทโดยระบบอนุญาโตตุลาการ ระบบ และวิธีการดาํเนินการพิจารณาขอ้

พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นการประหยดัเวลา และเป็นลกัษณะการประนีประนอมกนัไปใน

คราวเดียวกนั อย่างไรก็ตาม แต่หากในทีสุดแลว้ยงัมีขอ้โตแ้ยง้กนัอีก คู่กรณีสามารถนาํขอ้ขดัแยง้

ฟ้องร้องต่อศาลไดเ้ป็นเรืองทีคู่กรณียงัมีทางเลือกการระงบัขอ้พิพาทไดจ้นถึงทีสุด  กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการจึงเป็นการเอือประโยชน์ และสมประโยชน์ของคู่กรณีพิพาท และขอ้พิพาท

สามารถยติุลงไดใ้นเวลารวดเร็ว 

ในการวิจยัครังนี วตัถุประสงคสุ์ดทา้ยทีสาํคญัทีวิจยัตงัเป้าหมายสุดทา้ยไว ้คือ 

1.  อนุญาโตตุลาการสามารถปฏิบติัหนา้ทีดว้ยการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติั

หนา้ทีดว้ยการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ทีได ้ตรงตามเนือหาสาระของธรรมาภิ

บาล แต่ละธรรมาภิบาลได ้ตามคุณลกัษณะของแต่ละธรรมาภิบาลไดห้รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และ

หากพิจารณาโดยภาพรวมทงั 6 ธรรมภิบาลแลว้ การปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศ

ไทยนนั สอดคลอ้งเป็นไปตามเนือหาสาระของกระบวนการธรรมาภิบาลหรือไม่ และ 

2.  อนุญาโตตุลาการทีปฏิบติัอยู่ในประเทศไทยนี เมือพิจารณาในดา้นระบบหลกัการ 

วิธีการ กระบวนการ และ/หรือขบวนการการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิบติัตามหลกัการ 
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วิธีการ กระบวนการ หรือวิธีการของอนุญาโตตุลาการตามกรอบของศาลสถิตยุติธรรมแล้ว 

แสดงออกอย่างชัดเจนในดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสัมฤทธิผลในกระบวนการ

ยติุธรรมหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

ปัญหาของการปฏิบัติหน้าทขีองอนุญาโตตุลาการ 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งวา่ ปัญหาของการปฏิบติัหนา้ทีของ

อนุญาโตตุลาการ มีดงันี 

1.  การทีอนุญาโตตุลาการไม่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริง ทีตนเข้ามาทาํหน้าทีของ

อนุญาโตตุลาการว่ามีความสัมพนัธ์อย่างใดอย่างหนึงไม่ว่าทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อืนๆให้

คู่พิพิพาททราบ ซึงอาจจะทาํให้เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนตัวอนุญาโตตุลาการ เพราะว่า

อนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ ปลอดจากความมีส่วนไดเ้สียกบัคู่พิพาทฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง หรือมีผลประโยชน์แอบแฝง 

2.  การพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียว  คู่พิพาทก็มกัยอมรับในคาํชีขาดมากกว่า

การพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการโดยหลายคน (คณะอนุญาโตตุลาการ 3 คน) ดงันันการตงั

อนุญาโตตุลาการเป็นคณะอนุญาโตตุลาการ 3 คน มกัจะเกิดปัญหาการชีขาดทีไม่เป็นเอกฉนัท ์โดย

ใชเ้สียงสองในสาม หรือใชเ้สียงส่วนใหญ่ ซึงหากเสียงให้แพแ้ละชนะเท่ากนั ประธานก็มีอาํนาจชี

ขาดปัญหาดงักล่าว ทาํให้ความเห็นไม่ลงรอยกนั โดยเฉพาะความเห็นของประธาน ทาํให้คู่พิพาท

ฝ่ายหนึงไม่เห็นดว้ยในคาํชีขาด ซึงจะทาํให้มีการฟ้องคดีต่อศาล  คดีดงักล่าวจะเสร็จโดยเร็ว แต่

กลบัลา้ชา้ เสียเวลา 

3.  การพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการมีจุดมุ่งหมายทีทาํให้คดีมีขอ้ยุติ โดยคู่พิพาทมี

ความพึงพอใจทุกฝ่าย ซึงถา้เป็นขอ้พิพาทระหว่างเอกชนกบัเอกชน ก็สามารถทาํใหค้ดีเสร็จไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว สามารถเสร็จลงดว้ยดี หรือตกลงกนัไดด้ว้ยดีในชนัอนุญาโตตุลาการ เพราะคู่พิพาทสามารถ

ตกลงกนัประนีประนอมยอมความกนัได ้แต่ถา้ในภาคราชการ หากเป็นหน่วยงานราชการกบัจะไม่

สามารถประนียอมความหรือเสร็จสินทีชนัอนุญาโตตุลาการ  เพราะว่าผูแ้ทนหน่วยราชการไม่กลา้

ตดัสินใจ หรือหลีกเลียงความรับผดิ ไม่เสียง กลวัความรับผดิส่วนตวั จึงไม่โอนอ่อนผอ่นตามกบัขอ้

เรียกร้องหรือประนีประนอมกบับริษทัเอกชน จึงทาํใหข้อ้พิพาทไม่เสร็จทีชนัอนุญาโตตุลาการ แต่

กลบัไปให้ศาลตดัสินในทีสุด จึงทาํให้คดีล่าชา้ ผิดวตัถุประสงคข์องระบบอนุญาโตตุลาการ ที

ตอ้งการความสะดวกและรวดเร็ว 
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4.  เนืองจากกฎหมายไม่ไดใ้หอ้าํนาจแก่อนุญาโตตุลาการ เช่น หมายเรียก ซึงทาํไดแ้ค่เพียง

หนังสือเชิญเท่านัน  ทาํให้การควบคุมของอนุญาโตตุลาการในกระบวนการพิจารณาไดไ้ม่เต็มที 

หรือกรณีไม่มีเรืองละเมิดอาํนาจ ทาํให้ทนายความทีไม่สุจริตกลา้ทียนืพยานเอกสารปลอมหรือเทจ็

แก่อนุญาโตตุลาการ เพราะไม่มีบทลงโทษเรืองการละเมิดอาํนาจศาล ซึงหากเป็นกระบวนทางศาล 

ทนายความจะไม่กลา้ทาํ เพราะเสียงต่อการละเมิดอาํนาจศาลได ้

5.  ความไม่ มีความรู้ความสามารถ  หรือความเชียวชาญในข้อพิพาททีตนรับเป็น

อนุญาโตตุลาการจริง การไม่เขา้ใจบทบาท อาํนาจหน้าทีของตนในการดาํเนินกระบวนพิจารณา          

คิดเสมือนตนเป็นทนายความของคู่พิพาท ฝ่ายทีแต่งตังตนเองเข้ามาวินิจฉัยชีขาด การเลือก

อนุญาโตตุลาการของหน่วยราชการ นกักฎหมายทีอยูใ่นภาคราชการ บางมุมเลือกอนุญาโตตุลาการ

เฉพาะครูบาอาจารยข์องตนเอง ซึงบางครังอาจเป็นอธิบดีของหน่วยราชการ ซึงอาจไม่มีความรู้ใน

เรืองดงักล่าวแมจ้ะเป็นนกักฎหมายกต็าม  นอกจากนีการเลือกอนุญาโตตุลาการมกัจะเลือกคนทีรู้จกั

และคนมีชือเสียง 

6.  ประเดน็เรืองประสิทธิภาพความล่าชา้ของกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ซึงมกัเป็น

ปัญหาในทางปฏิบติัคู่พิพาทมกัจะมีการเลือนการส่งเอกสาร การนดัพยาน นอกจากนี ก็ยงัมีเรืองผู ้

แปล หรือล่าม มกักาํหนดระยะเวลาการแปล และใชเ้วลานาน ทาํให้กระทบต่อการกาํหนดเวลาใน

การสืบพยานตามทีไดก้าํหนดไว ้ ดงันนัระยะเวลากาํหนดให้แลว้เสร็จใน 180 วนั จึงทาํไดย้าก ซึง

อนุญาโตตุลาการจะขอใหคู้่พิพาทเห็นชอบการขยายระยะเวลาออกไป  นอกจากนีปัญหาของนิติกร

ทีเขา้มาทาํหนา้ทีเป็นตวัช่วยอนุญาโตตุลาการ ซึงถา้ระบบเอกสารต่างๆไม่ค่อยเรียบร้อย หรือไม่มี

ประสิทธิภาพ  ก็ทาํให้ช้า รวมถึงการคดัเลือกอนุญาโตตุลาการทีใช้เวลานาน  ทาํให้การเริมตน้

กระบวนพิจารณาเป็นไปล่าชา้  รวมตลอดถึงความล่าชา้ในการการเลือกตวัอนุญาโตตุลาการ มาทาํ

หนา้ทีในการพิจารณาคดี 

ความคดิเห็นในการนําธรรมาภิบาลมาใช้กบัการปฏิบัติงานด้านอนุญาโตตุลาการ 

หลกัธรรมาภิบาลนาํมาใชใ้นการบริหารและการจดัการ แนวความคิดเกียวกบัการนาํหลกั    

ธรรมาภิบาล สามารถนาํมาใช้กบัปฏิบติังานดา้นอนุญาโตตุลาการจะเหมาะสม หรือมีความ

สมัฤทธิผลในกระบวนการระงบัขอ้พิพาทในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อยา่งไร 

จากขอ้มูลทีได้จากกลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 5 กลุ่มนี ความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนัว่า   มีความเหมาะสม และยงัเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสัมฤทธิผล ใน

การดาํเนินงานตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
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ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั กลุ่มประเภทผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการเห็นว่า “ในปัจจุบนัแนวคิดธรรมาภิ

บาลเป็นเรืองทีโลกให้ความสนใจ การนาํหลกัธรรมาภิบาลต่างๆทีสามารถปรับใชก้บัการปฎิบติั

หน้าที  หรือการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สามารถทาํได ้และจะเป็นประโยชน์ใน

หลายๆดา้น  เป็นการสร้างความเชือมนัใหเ้กิดขึนกบัหลายๆฝ่าย ทีมีความเกียวขอ้งในกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการไม่ว่าความน่าเชือถือในกลุ่มอนุญาโตตุลาการเอง องค์การ คู่พิพาท รวมถึง

ประชาชนทีจะเขา้มาเกียวขอ้งในกรณีขอ้พิพาท ต่างกมี็ทศันคติทีดีในกระบวนอนุญาโตตุลาการ  ยงิ

ไปกว่านนัการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นกระบวนอนุญาโตตุลาการนนั มีส่วนสนบัสนุนให้การ

บริหารและการจดัการภาครัฐ ในเรืองการระงบัขอ้พิพาทขององค์การภาครัฐในลกัษณะนิติรัฐ 

(Legal State) ทีมีหลกัการปกครองดา้นรัฐศาสตร์เป็นในการประนีประนอมยอมความ และดา้น

นิติศาสตร์เป็นหลกันิติธรรม (Rule of Law) เป็นกรอบการสร้างความถูกตอ้งเป็นธรรมในการขจดั

ความขดัแยง้ ทาํให้การบริหารการจดัการของภาครัฐ มีความสัมพนัธ์และความรับผิดชอบรัฐ และ

ประชาชนอย่างสงบสันติเป็นทียอมรับกนัทุกๆฝ่าย การพิจารณาขอ้พิพาทของอนุญาโตตุลาการ 

สามารถบูรณาการเนือหาสาระของกรณีพิพาทไดใ้นหลายประเด็น เช่น เงือนไขสัญญา เงือนไขทาง

สงัคม ทีสามารถตกลงกนัได ้เป็นการสร้างความพอใจของคู่กรณี” 

ในส่วนของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ประเภทนักบริหาร และนักวิชาการดา้นการบริหาร,         

การจดัการ กระบวนการยติุธรรม และนกับริหาร นกัจดัการกิจกรรมอืนทงัภาครัฐ ภาคเอกชน  และ

ประชาชนทีเป็นนักวิชาการในการบริหาร การจัดการ ต่างก็ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกับ

แนวความคิดของกลุ่ม  ผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการ สําหรับกลุ่มผูเ้กียวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางศาล  ยังเน้นอีกว่านับตังแต่ประเทศไทยในระบบการพิจารณาข้อพิพาทโดย

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  และนาํเอาหลกัธรรมาภิบาลมาใชเ้ป็นกรอบแนวทางปฏิบติัของผู ้

เป็นอนุญาโตตุลาการ มีผลกระทบไปถึงกระบวนดาํเนินงานทางระบบศาลยติุธรรม ทีมีการนาํหลกั

ธรรมาภิบาลดา้นต่างๆมาใชใ้นกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆ มิใช่จะเนน้แต่ดา้นนิติธรรม และ

พยานหลกัฐาน เอกสาร และบุคคล แต่เน้นการคน้หาทีมาของพยานหลกัฐาน และเน้นจริยธรรม 

คุณธรรม ความถูกตอ้งของหลกัฐานเหล่านนัดว้ย และยงัมีการปรับใชห้ลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ

กําหนดพฤติกรรมของบุคคล ในการดําเนินการตามกระบวนการของศาลสถิติยุติธรรมด้วย 

กระบวนการดาํเนินงานของศาลสถิติยุติธรรม ก็สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

เช่นเดียวกนั 
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ผลกระทบของการนาํระบบธรรมาภิบาลมาใชใ้นการดาํเนินงานของระบบธรรมาภิบาล       

ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีราชการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ความเห็นว่า ด้วย

กระบวนการและระบบหลักธรรมาภิบาล  ช่วยให้ ปัญหาการสรรหาบุคคลผู ้ท ําหน้า ที

อนุญาโตตุลาการ  ลดปริมาณงาน เอกสารวิชาการ และวสัดุอุปกรณ์ของสาํนกังาน และงานเอกสาร

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดียงิ 

เมือพิจารณาจากขอ้มูลสนทนากลุ่มของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั กลุ่มคู่กรณีและคู่พิพาท  เกียวกบั

การนาํหลกัการและระบบธรรมาภิบาล มาใชใ้นการดาํเนินงานกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  สรุป

ขอ้มูลไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่พลงัของระบบธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อการสร้างพลงัผลกัดนัการยอมรับคาํ

ชีขาดกรณี   พิพาทของคู่กรณี และมีความพึงพอใจในคาํตดัสิน และมีความมนัใจในการนาํคาํตดัสิน

ชีขาดไปปฏิบติั  และยงัสามารถสร้างความเขา้ใจซึงกนัและกนัของคู่กรณี และมองโดยภาพรวมแลว้ 

การนาํกระบวนการ และระบบธรรมาภิบาล มาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมทางสังคม ทาํให้เกิด

ความเขา้ใจซึงกนัและกนั ทงัในภาครัฐกบัภาคประชาชน กระบวนการ และระบบการบริหารจดัการ

ทุกๆด้านของสถาบันอนุญาโตตุลาการเอง  และกระบวนการระบบยุติธรรมของสังคมมี

ประสิทธิภาพ 

จากขอ้มูลทีไดจ้ากบุคคลสาํคญัผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 5 กลุ่ม เกียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติงานของอนุญาโตตุลาการนัน  มีประโยชน์และความสําคญัในการปรับใช้กับการ

ปฏิบติังานดา้นการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ดงันี 

1. ประโยชน์และความสําคญัในการใช้หลกัธรรมาภิบาล 

เนืองจากในปัจจุบนัธรรมาภิบาล ถือว่าเป็นหลกัการหรือบริหารจดัการทีนาํมาใชใ้นการ

บริหารงานกนัอยา่งแพร่หลาย ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็นาํมาใชเ้ป็นกรอบการดาํเนินงาน เพือ

ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทงัยงัทาํให้บุคคลภายนอกที

เกียวขอ้งมีความเชือถือและศรัทธาในองคก์รนนัๆ อนัเป็นการเพิมศกัยภาพในหน่วยงานนนัอีกดว้ย  

นอกจากนีผูบ้ริหารในองคก์รนาํหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารองคก์รของตนเองได ้แลว้ยงัสามารถ

นาํมาบริหารประเทศ และบุคคลธรรมดาได ้ดงันนัธรรมาภิบาลจึงเป็นเครืองมือการบริหารอีกอยา่ง

หนึงทีเกิดขึน ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั และยงัเป็นหลกัการหรือเกณฑ์อีกตวัหนึงทีมี

ประสิทธิภาพ และหน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือเอกชนตอ้งปฏิบติัตาม ซึงตามขอ้มูลการ

สนทนากลุ่ม  มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 4 กลุ่ม โดยผูใ้หข้อ้มูลทงั 5 กลุ่ม มีความเห็น

ว่า ประโยชน์และความสําคัญในการใช้หลักธรรมาภิบาล เพราะว่าเมือการทาํธุรกิจแล้วเกิด           



123 
 

 
 

ขอ้พิพาทขึน และมีความประสงค์ระงับขอ้พิพาทโดยไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล แต่ใช้ระบบ

อนุญาโตตุลาการ ทีมีความสะดวก รวดเร็ว เพราะแวดวงธุรกิจมีความจาํเป็นทีแข่งกบัเวลา ไม่อยาก

เสียเวลานาน และยงัสามารถเก็บรักษาความลบั  เพราะว่าจะมีเฉพาะคู่พิพาททีจะเขา้ร่วมการ

พิจารณา บุคคลภายนอกจะไม่สามารถร่วมรับฟังการพิจารณาได  ้จึงสามารถรักษาความลบัและ

ชือเสียงของคู่พิพาทได ้ทงันีเมือการพิจารณาขอ้พิพาทคดีเสร็จ โดยการชีขาดของอนุญาโตตุลาการ

ในทีสุดให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงแพห้รือชนะคดี แต่ก็ยงัสามารถรักษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

คู่กรณีพิพาทได้ สามารถทีจะดาํเนินธุรกิจต่อไปได้ หลกัธรรมาภิบาลจึงมีความสําคญั ในการ

กาํหนดกรอบความประพฤติ ปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ โดยหลกัธรรมาภิบาลมีส่วนช่วย

อาํนวยความยุติธรรมไดม้าก ซึงการทาํหน้าทีของอนุญาโตตุลาการ น่าจะมีความสําคญัและระวงั

การทาํหนา้ทีมากกว่าศาล  ถา้เป็นศาลยงัมีการทบทวนการตดัสินใจคดีตามลาํดบัชนั ไดแ้ก่อุทธรณ์ 

ฎีกา แต่อนุญาโตตุลาการชีขาดออกไปแลว้ เหมือนกบัว่าเป็นทีสุด จุดเพิกถอนมีนอ้ยมาก เท่ากบัว่า

คู่พิพาทไวว้างใจในตวัอนุญาโตตุลาการ ในการปฏิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการเพือชีว่าสําคญั  

และทียกเรืองหลกัธรรมาภิบาลจึงมีความสาํคญั ควรนาํมาใชท้งัองคก์ารและตวัอนุญาโตตุลาการ  

และเป็นหลกัในการทาํหนา้ที และตวัอนุญาโตตุลาการจะตอ้งมีอยูใ่นใจอยูต่ลอดเวลาในระหว่างที

ตนเองทาํหนา้ทีนี 

นอกจากนีหลกัธรรมาภิบาลยงัครอบคลุมหลกัการต่างๆ ธรรมาภิบาลน่าเป็นหลกัสากล ให้

คิดว่าเป็นเรืองทีครอบคลุมถึงหลกันิติธรรมก็ดี  หลกัจริยธรรมก็ดี  หลกัความโปร่งใสก็ดี  หลกั

ความเป็นอิสระ และเป็นกลางก็ดี ใชไ้ดท้งัหมด เพราะเป็นสิงทีดี แต่หลกับางอยา่งจะตอ้งขึนอยูก่บั

องคก์าร บางอย่าง  ก็เป็นเรืองคุณสมบติัส่วนตวัของอนุญาโตตุลาการ จาํเป็นตอ้งมี เช่น หลกัเรือง

ความเป็นกลาง  หลกัเรืองความเป็นอิสระ ส่วนหลกันิติธรรม หรือหลกัเรืองนันๆ บางทีเป็นส่วน

ของกฎระเบียบขององคก์าร สถาบนัอนุญาโตตุลาการทีกาํหนดเอง เช่น รวมถึงความโปร่งใส เป็น

ตน้ ซึงแมไ้ม่ใชศ้พัทค์าํนีโดยตรง สถาบนัต่างๆกน็าํหลกันีมาใชอ้ยูแ่ลว้ 

หลกัความสําคญัในการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในระบบอนุญาโตตุลาการทีแตกต่างกบัศาล 

ในประเด็นในด้านความเชียวชาญทีคู่พิพาทได้เป็นผู ้เ ลือกบุคคลให้มีการนังพิจารณาเป็น

อนุญาโตตุลาการ และลกัษณะการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ โดยตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั

หลกัธรรมาภิบาลดว้ย ซึงผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั เห็นว่า “เงือนไขในการทีจะไปนงัเป็นอนุญาตุลาการที

แตกต่างจากศาล เพราะการทาํคดีในศาล จะไม่เป็นการเชียวชาญเฉพาะทาง  แต่การทีตนจะไปทาํ

หนา้ทีอนุญาโตตุลาการ จะมีความชาํนาญเฉพาะดา้นในการพิจารณาคดี และหลกัการการพิจารณา
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คดีอนุญาโตตุลาการ มีแนวคิดทีจะให้ขอ้เท็จริงชัดเจนทีสุดในการวินิจฉัย และก็ไม่ใช้ลกัษณะ

เทคนิคทางกฎหมาย เช่น การยืนเอกสาร การยืนบญัชีพยาน หรือการนาํพยานเขา้สืบ เป็นลกัษณะ

เปิดกวา้ง และการพิจารณาคดีจะไม่มีขอ้กาํหนดลกัษณะจุกจิก แต่เป็นลกัษณะนงัพดูคุย ซกัถาม จน

ไดข้อ้เทจ็จริงเป็นทียติุพอทีจะวินิจฉยัไดจ้ริงๆ และหลกัธรรมาภิบาลของการเป็นอนุญาโตตุลาการ 

กคื็อวา่คนทีเป็นอนุญาโตตุลาการ จะตอ้งไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัคู่กรณี ถา้คู่กรณีเกิดสงสัย ก็สามารถ

คัดค้านคนทีเป็นอนุญาโตตุลาการได้ทันที  และส่วนมากคนทีถูกคู่กรณีคัดค้าน  คนทีเป็น

อนุญาโตตุลาการกช็อบทีจะถอนตวั เพือใหก้ารทาํงานวินิจฉยัคดีเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นไปโดยไม่

มีขอ้ขดัแยง้ หรือไม่มีขอ้โตแ้ยง้ในส่วนตวั ไม่เป็นกลางของตวัอนุญาโตตุลาการ”  

ในการวิจยัครังนีขอ้มูลทีไดจ้ากกลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 5 กลุ่ม ใหค้วามคิดเห็นโดยรวม

เกียวกบัประโยชน์ และความสาํคญัในการใชห้ลกัธรรมาภิบาล  ดงันี 

1.  การดาํเนินงานของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

เนืองจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการซึงเป็นองคก์ารหนึงทีใชอ้าํนาจในการระงบัขอ้พิพาท 

รวมตลอดมีคาํชีขาดคดี (AWARD) จึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงสภาพ ลกัษณะ หลกัเกณฑ ์และ

รายละเอียดต่าง ๆ ของหลกัธรรมาภิบาลมาใช้กับสถาบนัอนุญาโตตุลาการให้เป็นองค์การทีมี         

ความพร้อมสู่ทศวรรษหนา้ จึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดขึนและเป็นจริง ดงันี 

ประเด็นสถาบันอนุญาโตตุลาการต้องเป็นองค์การทีมีการบริหาร การดําเนินคดีทีมี

ประสิทธิภาพ ขอ้มูลการสนทนากลุ่ม บุคคลผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้สดงความเห็นต่อการขาดประสิทธิภาพ

วา่ “ระบบประสิทธิภาพจะตอ้งนาํหลกับริหารองคก์ารมาบริหาร มิใช่มีแค่วฒันธรรมองคก์าร มีผูน้าํ 

การมีการวางแผน มีหลักการติดตามประเมินผลตามหลักทฤษฎีองค์การมาเป็นแนวทางการ

ดาํเนินงาน  แต่การบริหารจะตอ้งมีหลกัการจดัองคก์าร ให้มีประสิทธิภาพหลายอย่าง  คือ  1. มี

ระบบการบริหาร  มีทฤษฎีมากมาย  มีการวางแผน มีการปฏิบติั  มีการติดตาม ประเมินผล การ

ปรับปรุง แก้ไข การทวนสอบงานทีทาํมาแล้ว มีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไร มีหลักของการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ความสัมฤทธิผลของการบริหาร การจดัการ ทีให้เห็นผลดา้น Input-Output-Outcome-

Impact  ทงันีหลกัประสิทธิภาพ  ทาํอยา่งไรทีให้อนุญาโตตุลาการทาํงานดี ซึงมีระบบทีทาํ 3 ระบบ 

คือ 1)  การคดัเลือกคนดี มีคุณธรรม มีการปฐมนิเทศก ์ 2)  มีการควบคุมการปฏิบติัหนา้ทีใหไ้ม่ใหมี้

การเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง  3)  มีกระบวนการ  ระบบ  และวิธีการติดตามพฤติกรรม และสถานภาพ

ของผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีการเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ กรณีทีเป็นการ

เสียหายต่อศกัดิศรีของสถาบนั  และของตวัอนุญาโตตุลาการเอง” 
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ทงันีสภาพปัญหาการบริหารการดาํเนินคดี และการบริหารองคก์ารโดยรวมของสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั กลุ่มอนุญาโตตุลาการ ไดแ้สดงทศันะการบริหารคดีจากในส่วน
ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ว่า “ปัญหาส่วนหนึงทีทาํให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการล่าชา้ คือ  
การเลือกตวัอนุญาโตตุลาการ ซึงคู่พิพาททีเลือกอนุญาโตตุลาการไม่สามารถตกลงกนัได ้ทาํให้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการยงัไม่สามารถเริมตน้ บางเรืองตอ้งใชเ้วลานาน ผิดวตัถุประสงคข์อง
การจดัตงัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  นอกจากนีความไม่มีประสิทธิภาพของบุคลากรของสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ  ในเรืองปัญหาของนิติกรทีเข้ามาทําหน้าทีเก็บงานทัวๆไป  เป็นตัวช่วย
อนุญาโตตุลาการ ซึงถา้ระบบเอกสารต่างๆไม่ค่อยเรียบร้อย หรือไม่มีประสิทธิภาพ กท็าํใหช้า้ดว้ย” 

นอกจากนันพิชัยศักดิ  หรยางกูร  (2559, หน้า6)ได้กล่าวถึง  สภาพปัญหาสถาบัน
อนุญาโตตุลาการทีมีสาํนกังานบริหารคดีทีมีประสิทธิภาพว่า “สถาบนัอนุญาโตตุลาการมกัจดัตงั
สาํนกังานบริหารคดี องคป์ระกอบของสาํนกังานนนั นอกจากขอ้บงัคบัในการทาํงานทีทนัสมยั ซึง
ประเทศไทยสามารถลอกเลียนแบบจากสถาบนัทีมีประสบความสําร็จในการบริหารคดี ยงัมีเรือง
คุณภาพของเจา้หนา้ทีและเครืองไมเ้ครืองมือ 

ในด้านเจ้าหน้าทีนัน ในการบรรจุตอ้งกาํหนดคุณสมบัติ ผูจ้ะบรรจุแต่งตงัให้มีทงัวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์  ความสามารถในการสือสารด้วยภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษ เมือคดัเลือกไดแ้ลว้ตอ้งจดัให้มีการอบรม เพือให้เจา้หน้าทีเขา้ใจกระบวนการทีตน
ตอ้งทาํการไดม้า ซึงบุคลากรทีมีคุณสมบติัสูงนีตอ้งใช้เงินไม่น้อย สถาบนัอนุญาโตตุลาการ
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการอุดหนุนทางการเงินจากรัฐบาลเพือเป็นการลงทุนในคุณภาพของสาํนกังานฯ 
ทงันีรัฐบาลอาจจะใชว้ิธีตงักองทุนเพือใชแ้ต่ดอกผลในการพฒันาบุคลากร  และขอ้เห็นอีกประการ
หนึง ควรพิจารณาว่าควรจะรวมสถาบนัอนุญาโตตุลาการอยูใ่นสังกดัสาํนกังานศาลยติุธรรมดงัเช่น 
ตงัแต่สมยักระทรวงยุติธรรมยงัไม่ไดห้น่วยงานในดา้นอนุญาโตตุลาการขึนเป็นเอกเทศ น่าคิดว่า
การยบุหน่วยงานในสองสังกดัมารวมกนั น่าจะทาํใหแ้นวคิดการพฒันาจะผลไดร้วดเร็วขึนง่ายและ
ประหยดัจริง 

นอกจากดา้นเจา้หน้าทีแลว้ เครืองไมเ้ครืองมือทีทนัสมยัจะทาํให้คดีดาํเนินไปไดเ้ร็วขึน        
การซกัคา้น การถามติง จะดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าสังเกตดว้ยว่าในคดีพาณิชย ์ พยานที
สําคญัทีสุด คือพยานเอกสาร คาํเบิกความของพยานบุคคลเป็นแต่เพียงพยานประกอบเท่านัน 
สาํหรับองคป์ระกอบอืน เช่น จาํนวนและขนาดของหอ้งประชุม ตลอดของระยะเวลาในการทาํงาน 
นับว่ามีความสําคัญมาก  ยิงไปกว่านัน สถาบันอนุญาโตตุลาการควรมีเวลาในการทาํงานได้
ตลอดเวลาทีมีความจาํเป็น เพราะ คู่กรณี พยาน อนุญาโตตุลาการ และทนายความต่างมีธุระมาก 
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หากมีการนัดหมายไดก้็ควรพิจารณาแบบค่อนขา้งยาวนาน อาจจะคร่อมสัปดาห์โดยไม่มีวนัหยุด
เสาร์ อาทิตย ์หรือวนัหยดุอืน” 

2.  บุคคลผู้เป็นอนุญาโตตุลาการ  
สาํหรับการดาํเนินการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ทีคู่พิพาทเป็นผูเ้ลือกอนุญาโตตุลาการ

มาทาํหน้าทีพิจารณาและชีขาดขอ้พิพาทคดีเกิดขึน ซึงมีลกัษณะแตกต่างกับการพิจารณา และ

พิพากษาของศาล ความสาํคญัในการใชห้ลกัธรรมาภิบาล ควรจะตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาลกบัผูเ้ป็น

อนุญาโตตุลาการได  ้จากขอ้มูลกลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 5 กลุ่ม มีแนวความคิดเห็นสอดคลอ้ง

ตอ้งกนัว่า ประโยชน์และความสาํคญัในการใชห้ลกัธรรมาภิบาล ควรจะตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาล

กบัผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือตวับุคคลผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ จะตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน

การปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเคร่งครัด ขณะเดียวกนัคู่พิพาทก็จะตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในการพิจารณา

ตวับุคคลผูจ้ะทาํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการดว้ยเช่นกนั 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั กลุ่มอนุญาโตตุลาการ มีความเห็นว่า หากมีการนาํระบบธรรมาภิบาลมา

ใช ้ตวัอนุญาโตตุลาการจะมีหลกัปฏิบติัทีจะยดึมนัตามหลกัธรรมาภิบาล การปฏิบติัหนา้ทีของผูเ้ป็น

อนุญาโตตุลาการ จะมีหลกัประกนัวา่ไดป้ฏิบติัหนา้ทีถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ 

ในประเด็นดงักล่าวนี ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทงั 5 กลุ่ม มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ในกรณีขอ้

พิพาทเกิดขึนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ กบัภาคเอกชน คู่กรณีฝ่ายรัฐบาลมกัจะ

ถือเอาหลกักฎหมาย กฎระเบียบ เป็นหลกัในการยนืยนัความถูกตอ้งของฝ่ายตน 

ปัญหาในประเดน็นี มีฐานความคิดในการในการบริหารจดัการ การปฏิบติัหนา้ทีบุคคลากร 

ฝ่ายรัฐ มีกฎหมาย กฎระเบียบ กาํหนดวิธีการปฏิบติั แต่ปัญหามีอยูว่า่หน่วยงานตน้เรือง เช่น ฝ่ายร่าง

กฎหมาย กฎระเบียบนัน มีความเขา้ใจ หรือหน่วยงานนันไดมี้การนาํระบบธรรมาภิบาล มาใชใ้น

การร่างกฎหมาย กฎระเบียบเหล่านัน หรือไม่ เช่น หลกัธรรมาภิบาลดา้นคุณธรรม ดา้นโปร่งใส 

หากไม่มีกฎหมาย กฎระเบียบ จะเกิดความแขง็ เคร่งครัด เมือเกิดขอ้พิพาทนาํมาสู่กระบวนการทาง

อนุญาโตตุลาการ บุคลากรภาครัฐ เขาตอ้งยดึหลกักฎหมาย เพราะเป็นหลกัประกนัความถูกตอ้งวินยั 

แต่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการใช้หลกัธรรมาภิบาล 

ประนีประนอมยอมความ ซึงตอ้งใช้หลกัคุณธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความบกพร่องนัน เป็น          

เหตุสุดวิสัย คาํวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการจะขดัแยง้กบักฎหมาย กฎระเบียบ ทีกาํหนดไว ้ขาด

หลกัคุณธรรม เมือนาํไปปฏิบติัแลว้ เกิดปัญหาความขดัแยง้ตามตวับทกฎหมาย คาํวินิจฉยัชีขาดของ

อนุญาโตตุลาการ จะมีผลต่อการไม่ยอมรับคาํวินิจฉัยของฝ่ายทีคิดว่าเสียหาย ก็จะเกิดกบัตวัผูเ้ป็น
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อนุญาโตตุลาการ ทงัทีปฏิบติัหนา้ทีดว้ยซือสัตยสุ์จริตใจ กรณีเช่นนีคู่พิพาทจะนาํกรณีขอ้พิพาทไป

ดาํเนินทางศาลต่อไป 

ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ถา้หากว่าผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการเป็นบุคลากรทางระบบศาล เช่น มี

ตาํแหน่งอยัการ ผูพ้ิพากษา คาํวินิจฉยัของอนุญาโตตุลาการก็จะไม่เป็นเอกฉนัท ์เพราะบุคลากรทาง

ราชการทีเขม้ อนุญาโตตุลาการจะตอ้งระวงัการกระทาํทีผิดวินยั แมจ้ะมีคุณธรรมในตวัอง ปัญหา

ในลกัษณะเช่นนี ผูใ้ห้ขอ้มูล เห็นว่า การพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียว คู่พิพาทก็มกั

ยอมรับในคาํชีขาดมากกว่าการพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการหลายคน (คณะอนุญาโตตุลาการ 3 

คน) 

4.2  การปฏิบัติหน้าทขีองอนุญาโตตุลาการตามหลกัธรรมาภิบาล  

ในการวิจยัครังนี ไดก้าํหนดปัจจยัหลกัธรรมาภิบาล จาํนวน 6 ประการ คือ 

1.  หลกันิติธรรม 

2.  หลกัคุณธรรม 

3.  หลกัความโปร่งใส 

4.  หลกัการมีส่วนร่วม 

5.  หลกัความรับผดิชอบ 

6.  หลกัความคุม้ค่า 

ตามทีไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลมาแลว้ในขอ้ 4.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 5 กลุ่ม มีความเห็นสอดคลอ้ง

ตรงกนัว่า การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในระบบการดาํเนินงานพิจารณาขอ้พิพาทนัน มีความ

จาํเป็นและเหมาะสม เพราะสามารถใชเ้ป็นกระบวนในการประนีประนอมยอมความกนัได ้ดว้ย

ความยนิยอมพร้อมใจของคู่กรณี และผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ โดยมีการยาํว่าหลกัธรรมาภิบาล

นนั เป็นหลกัการสร้างความเขา้ใจในปัญหาพืนฐานเบืองตน้ดว้ยกนั ตลอดจนการวิเคราะห์ เหตุผล 

ปัจจยัทีก่อให้เกิดความขดัแยง้ และมุ่งไปสู่จุดสุดทา้ย คือ การอลุ่มอร่วย การรู้จกัผ่อนปรน การ

เสียสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน เพือส่วนรวมตามปรัชญาความเชือดา้นศาสนาธรรม 

ในการปฏิบติัหน้าทีของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ เป็นกรอบการพิจารณาความขดัแยง้

ความถูกผดิตามหลกักฎหมายเป็นพืนฐานสาํคญั ดงันนัในการดาํเนินงานในการพิจารณาขอ้ขดัแยง้

ของคู่กรณีนนั ตอ้งยดึมนัและยดึถือ กระบวนการทางกฎหมายเป็นพืนฐานหลกั ของการดาํเนินงาน

ในกระบวนการดาํเนินงานของอนุญาโตตุลาการ 
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ในการนาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลรายบุคคลจาํนวน 4 กลุ่ม และจากการร่วม

สนทนากลุ่มกนัของทงั 4 กลุ่มนี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการรวบรวมประมูลขอ้มูลโดยไดด้าํเนินการ ดงันี 

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลผูใ้หข้อ้มูลทงั 5 กลุ่ม ทงัขอ้มูลทีไดจ้าก

การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล และการสนทนากลุ่ม แลว้นาํขอ้มูลทงัหมด 5 กลุ่ม มาแยกวิเคราะห์แต่ละ

ปัจจยัทีใชใ้นการวิจยั 6 ปัจจยัของตวัชีวดัหลกัธรรมาภิบาล ทีนาํมาใชก้บัการปฏิบติัหน้าทีของ

อนุญาโตตุลาการ โดยแยกเป็นขอ้มูลทีคลา้ยคลึงกนั และทีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล   

แต่ละปัจจยั แลว้นาํเสนอผลการวิจยั โดยกรอบแนวความคิดรวมในแต่ละประเภทของหลกัธรรมาภิ

บาล ดงันี 

1.  หลกันิติธรรม 

จากขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทัง 4 กลุ่ม และการประชุมสนทนากลุ่ม  มีความเห็น

สอดคลอ้งกนัว่า ในเรืองหลกันิติธรรมเป็นหวัใจสาํคญํในการชีขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์เป็นหวัขอ้ยอ่ย ดงันี  

1.1  การชีขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเกณฑ์การใช้

กฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคู่กรณ ี

หลกันิติธรรม เป็นหวัใจสาํคญัประการแรกทีอนุญาโตตุลาการตอ้งพิจารณาว่า กฎหมายไป

จาํกดัสิทธิเสรีภาพหรือเปล่า เนืองจากหลกัเกณฑ์หรือเกณฑ์การคุม้ครองสิทธิ เป็นสิทธิเกียวกบั

ธุรกิจ การคา้  ส่วนการให้ความคุม้ครองสิทธิ เป็นสิทธิการบงัคบัในเนือหาสัญญา โดยปกติการ

คุม้ครองทางธุรกิจ การคา้ โดยใช้หลกักฎหมายทีมีอยู่แลว้ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์และ

กฎหมายบงัคบัตามเนือหาของสญัญา ซึงเป็นไปตามกฎหมายทีมีอยูแ่ลว้ หรือเป็นไปตามกฎหมายที

คู่กรณีตกลงใช้บงัคบักับสัญญา  ตามหลักเกณฑ์หรือเกณฑ์การใช้กฎหมายคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพของคู่กรณี  บางเรืองเราเนน้แต่สิทธิของคู่กรณี ไม่ใช่เสรีภาพ  การทีกฎหมายคุม้ครองสิทธิ  

หลกันิติธรรมนันก็เป็นหลกัความยุติธรรมตามกฎหมาย และความเป็นธรรม  ฝ่ายนันฝ่ายนีน่าจะ

ไดรั้บความเป็นธรรม  ตวับทกฎหมายตอ้งชีไปในทางนนั  ถา้ไม่ไดชี้ก็ทาํให้ไม่ได ้ หลกัความเป็น

ธรรมแท้ๆ นันก็คือ คู่กรณีเขายอมให้เราทาํ ถ้าเขาไม่ยอมให้ทาํ ก็อิงตัวบทกฎหมายโดยตรง  

เพราะฉะนนัหลกันิติธรรมไดแ้ก่ตวับทกฎหมาย เราตอ้งใชต้วับทกฎหมาย ในขณะดียวกนักฎหมาย

จะสร้างความเป็นธรรมจริงๆ กต็อ้งตีความใหถู้กตอ้งตามตวับทกฎหมาย   

กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเป็นความลบั ไม่อาจเปิดเผยต่อผูที้ไม่มีส่วน

เกียวขอ้ง โดยคู่พิพาทมีสิทธิเสรีภาพในการตดัสินใจเลือกระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
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ภายใตก้ารดาํเนินการของกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ภายใตก้รอบกฎเกณฑ์และ

ระเบียบของสถาบนัฯ มีความน่าเชือถือ เพราะเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคุม้ครองสิทธิ ในการทีจะ

ได้รับการพิจารณาโดยถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยเฉพาะขอ้พิพาททางสัญญาปกกครอง ถือว่า

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของคู่กรณี อย่างเช่น คดีโฮปเวลล์ทีเป็นข่าวอยู่ขณะนี เอกชนลงนาม

สัญญากบัฝ่ายรัฐเป็นอยา่งไร  อนุญาโตตุลาการก็ตดัสินตามสัญญาตามเจตนาของคู่สัญญาอยา่งนนั 

เป็นตน้  ดงันันการชีขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การคุม้ครองสิทธิ 

ในการทีจะไดรั้บการพิจารณาโดยถูกตอ้งและเป็นธรรม และมาตรา 25 ของพ.รบ.อนุญาโตตุลาการ 

กาํหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการตอ้งให้คู่พิพาทไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั กฎหมายให้

ความคุม้ครองสิทธิทางแพ่ง และการพิจารณาในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  บุคคลทีมีหน้าที

ตดัสินปัญหาขอ้ขดัแยง้ หรือระงบัขอ้ขดัแยง้ ก็คือ อนุญาโตตุลาการทีใหค้วามเป็นธรรมทงัสองฝ่าย 

ในการเปิดโอกาสใหคู้่พิพาทต่อสูค้ดีอยา่งเท่าเทียมกนั และกระบวนการพิจารณาคู่พิพาทก็มีสิทธิใน

การเลือกกฎหมายในการใชพ้ิจารณาได ้ นอกจากนีตอ้งพิจารณาบนหลกัของกฎหมายคุม้ครองสิทธิ

ทีคู่กรณี ทีมีการตกลงวา่ใชก้ฎหมาย หรือเกณฑก์ารใชก้ฎหมายทีนาํมาใชใ้นการตดัสินชีขาดปัญหา

ทีเกิดขึน 

1.2  การชีขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมีความชอบตามหลักและเนือหาสาระ

กฎหมาย 

การชีขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมีความชอบตามหลกั และเนือหาสาระกฎหมายใน

ฐานะทีอนุญาโตตุลาการ คือ บุคคลทีใชอ้าํนาจตุลาการเหมือนผูพ้ิพากษาในการตดัสินขอ้พิพาทนนั 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การตดัสินขอ้พิพาทโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ทางเนือหาเป็นการตดัสินตามกฎหมายโดยเนือหากฎหมาย ตอ้งอิงกฎหมายเป็นหลกัในการวินิจฉยั

ขอ้เทจ็จริง ทงันีคาํวา่ “บริบทความชอบตามหลกัและเนือหาสาระกฎหมาย”นนั เราตอ้งเขา้ใจบริบท

ความชอบตามหลกัและเนือหาสาระกฎหมายก่อน เขาวางบริบทอย่างไร เราแยกกฎหมายสาระ

บญัญติั และกฎหมายวิธีสบญัญติั คาํว่ากฎหมายสาระบญัญติั คือ การกาํหนดสิทธิและหน้าทีของ

บุคคล แต่กฎหมายวิธีสบญัญติั คือการทาํหน้าทีของกฎหมายทีอาํนวยความยุติธรรม ใชก้ฎหมาย

วิธีสบญัญติั 
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1.3  การปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการในการไม่ทําให้เกิดความเสียเปรียบ หรือ

เสียเปรียบในการคุ้มครองระหว่างคู่พพิาท  

ผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นกลุ่มอนุญาโตตุลาการให้ความคิดเห็นเป็นเอกฉันทว์่า เท่าทีปฏิบติัหนา้ที

มา ตวัเองและผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการดว้ยกนั ให้ความสนใจอย่างจริงจงั ทีจะไม่ก่อให้เกิดความ

ได้เปรียบเสียเปรียบของคู่กรณี แมบ้างครังคู่กรณีฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะซักถาม ก็อธิบายจนเป็นที

ยอมรับทงัสองฝ่าย ซึงผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มทีเป็นคู่กรณีก็ใหข้อ้คิดเห็นสอดคลอ้งกนั ทงันีเพราะคาํชีขาด

ของอนุญาโตตุลาการมีผลทาํให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงชนะหรือแพค้ดี ก็ย่อมแลว้แต่รูปคดีและ

พยานหลกัฐานในแต่ละเรือง  อนุญาโตตุลาการจะชีขาดให้เกิดความเป็นธรรมและอาํนวยความ

ยุติธรรมให้แก่คู่ความให้เสมอภาค ยุติธรรม การคุม้ครองบุคคลผูก้ล่าวหา ก็ดาํเนินการตามทีมี

กฎหมายรองรับ เป็นไปตามกฎหมายทีบญัญติัใหคุ้ม้ครองบุคคลนนั 

1.4  ในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการ มีบางกรณีไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการ

แน่นอน  

การพิจารณาก็ใช้กฎหมายจรีตประเพณี ถ้าไม่มีกฎหมายจารีตประเพณี ก็ใช้กฎหมาย

ใกลเ้คียงอย่างยิง ถา้ไม่มีกฎหมายใกลเ้คียงอย่างยิง ให้วินิจฉัยตามหลกักฎหมายทวัไป ซึงตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 4 บญัญติัว่า “กฎหมายนนั ตอ้งใชใ้นบรรดาซึงตอ้งดว้ย

บทบญัญติัใด ๆ แห่งกฎหมายตามตวัอกัษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบญัญติันัน ๆ เมิอไม่มี

บทกฎหมายทีจะยกมาปรับคดีได ้ให้วินิจฉัยคดีนันตามจารีตประเพณีแห่งทอ้งถิน ถา้ไม่มีจารีต

ประเพณีเช่นว่านนั ใหว้ินิจฉยัคดีอาศยัเทียบบทกฎหมายทีใกลเ้คียงอยา่งยงิ และถา้บทกฎหมายเช่น

วา่นนักไ็ม่มีดว้ย ใหว้ินิจฉยัตามหลกักฎหมายทวัไป”  

ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม มีความเห็นว่าเท่าทีทราบในกรณีไม่มีกฎหมายมาปรับใช ้ ก็ใช้

หลกัความยนิยอมเป็นหลกั ความยนิยอมไม่มีโทษ ไม่มีความผดิ  

1.5  ในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาชีขาดข้อพิพาท ในกรณีที

ข้อความต้องมีการตีความ  

ผู ้ให้ข้อมู ลสํ าคัญ ส่วนใหญ่ มีความ เ ห็นสอดคล้องกันว่ า  ในการปฏิบัติหน้า ที

อนุญาโตตุลาการในการพิจารณาชีขาดข้อพิพาท  ในกรณีทีมีข้อความต้องมีการตีความ 

อนุญาโตตุลาการ จะใช้ดุลพินิจมาประกอบกับกฎหมายในการชีขาดข้อพิพาทคดี  เพราะว่า

อนุญาโตตุลาการมีอาํนาจการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินอยูแ่ลว้ การตีความและตดัสินเนือหาได ้อนันี
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ไม่น่าจะมีปัญหาในการตัดสินอยู่แล้ว ตามพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการกําหนดไว้ และ/หรือใช้

กฎระเบียบต่างๆของทางราชการมาใชเ้ป็นขอ้พิจารณาดว้ย  

1.6  การเป็นอนุญาโตตุลาการต้องมีความเป็นอสิระในการพจิารณาตัดสินข้อพพิาท 

ในประเด็นนีขอ้มูลทีไดจ้ากสนทนากลุ่มยืนยนัเป็นเอกฉันท์ และผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มอืนทงั       

4  กลุ่ม มีความสอดคลอ้งกนัว่า อนุญาโตตุลาการมีความอิสระ และพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ ฯ/

กฎหมายอนุญาโตตุลาการกาํหนดไวว้่าในการปฏิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ ตอ้งเป็นกลาง อิสระ 

ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง ไม่จําเป็นทีจะต้องตัดสินให้แก่คู่พิพาททีเลือกตน  เท่าทีผ่านมา

อนุญาโตตุลาการ แมจ้ะมีความเป็นอิสระ แต่ปรากฎวา่ผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ ยดึหลกักฎหมาย

เป็นสาํคญัในการตดัสินใจชีขาดคดี 

ในหลกันิติธรรมนี ขอ้มูลแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนเป็นเอกฉนัทว์่า ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ

ปฏิบติัหน้าทีโดยใช้หลกันิติธรรมในการปฏิบติัหน้าทีอย่างเคร่งครัดจริงจงั และเอาใจใส่ศึกษา

คน้ควา้ตวับทกฎหมายทีมีอยูช่ดัเจน และรวมทงัคน้หาตวับทกฎหมาย ทีจะตอ้งนาํมาปรับใชใ้นการ

ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยอยา่งจริงจงั 

2.  หลกัคุณธรรม 

จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทัง 4 กลุ่มและการสนทนากลุ่ม มีความเห็น

สอดคลอ้งกนัว่า ในเรืองการศึกษาหาหลกัฐานขอ้เทจ็จริง เพือพิจารณาเนือหาความขดัแยง้ และการ

ตดัสินใจชีขาดของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการนัน ตงัอยู่บนหลกัคุณธรรมในการชีขาดขอ้พิพาท โดย

แบ่งการวิเคราะห์เป็นหวัขอ้ยอ่ย ดงันี 

2.1 การปลอดจากการทุจริตในกระบวนอนุญาโตตุลาการ 

ในดา้นคุณธรรม ความเห็นต่อการปลอดจากการทุจริตในกระบวนอนุญาโตตุลาการนัน       

ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ เห็นว่า เริมตงัแต่การคดัเลือกตวัผูจ้ะเป็นผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ คู่กรณี

เป็นผูพ้ิจารณาเอง ก็ตอ้งยอมรับในคุณธรรมของบุคคลอยู่แลว้ แมใ้นกระบวนการพิจารณาเนือหา

ของกรณีจะเป็นกระบวนการทีละเอียดอ่อน และเป็นเรืองอยูใ่นจิตใจของแต่ละบุคคล แต่ทีผ่านมา

แมจ้ะมีขอ้สงสยัอยูบ่า้ง แต่กย็อมรับได ้ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มคู่กรณีกล่าว 
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2.2  การปลอดจากการกระทําผิดวินัยในกระบวนอนุญาโตตุลาการ และการปลอดจากการ     

การทาํผดิมาตรฐานวชิาชีพ จรรยาวชิาชีพในกระบวนอนุญาโตตุลาการ 

ในด้านคุณธรรมเกียวกับการการทาํผิดมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพในกระบวน

อนุญาโตตุลาการนัน ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัส่วนใหญ่ ในกลุ่มผูบ้ริหาร ผูช้าํนาญดา้นธรรมาภิบาล  

ขา้ราชการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ และคู่กรณี มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การมีคุณธรรมใน

ตวัของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ จะทาํให้มีความซือสัตย ์สุจริต ยึดมนัในการปฏิบติัหน้าที ทาํให้มี

ความโปร่งใส และลดการทาํผิดมาตรฐานวิชาชีพได ้ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัส่วนใหญ่ ในกลุ่มผูบ้ริหาร 

และผูช้าํนาญยาํว่า ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกมาเป็นผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการนัน โดยฐานะทางดา้น

ประชาสงัคม มีจิตสาํนึกดา้นจริยธรรม และรักศกัดิศรีตนเองสูง บุคคลเหล่านีจะไม่ละเมิดวินยั และ

คู่พิพาทก็ยอมรับว่า ตนเองไม่กลา้จะทาํอะไรทีเป็นการสู่ไปในทางชกันาํให้มีการทาํผิดคุณธรรม 

จรรยาบรรณ อาชีพ  สาํหรับกลุ่มอนุญาโตตุลาการเองยาํว่า เมือตนเองพิจารณาเนือหาสาํนวนแลว้ 

เห็นว่า ปฏิบติัหน้าทีไปก็จะเป็นการเสียหาย แต่ตนเองก็จะปฏิเสธไม่ยอมรับตาํแหน่ง และผูใ้ห้

ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มยาํ ความคิดเห็นสนบัสนุนตามคิดเห็นขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ 

2.3  การเป็นอนุญาโตตุลาการต้องมีความเป็นอสิระและเป็นกลางในการพจิารณาคดี 

หลกัธรรมาภิบาลดา้นคุณธรรมในเรืองนี จากผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 5 กลุ่ม เห็นตรงกนัว่า การ

ปฏิบติัหนา้ทีผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ ถือป็นหลกัสาํคญัต่อการปฏิบติัหนา้ที จะไม่มีการใหบุ้คคลใด 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในคณะผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการดว้ยกนั บุคคลทีเป็นคู่กรณีพิพาท หรือบุคคลใน

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ กจ็ะไม่ยอมใหเ้ขา้มาสอดแทรก ชกันาํ บีบบงัคบัในการปฏิบติัหนา้ทีอยา่ง

เดด็ขาดการเป็นอนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการพิจารณาคดี   

3.  หลกัความโปร่งใส   

การปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งของอนุญาโตตุลาการ ในดา้นการสืบสวนสอบสวน และการ

เสนอขอ้คิดเห็น และการตดัสินใจชีขาดในขอ้พิพาทนัน มีหลกัปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล โดย

สรุป 3 หลกัการดว้ยกนั คือ 

3.1 หลักความโปร่งใสทีมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างหน้าทีการปฏิบัติงานของ

อนุญาโตตุลาการ 

3.2  หลกัความโปร่งใสในการพจิารณาตัดสินชีขาดข้อพพิาท 

3.3  หลักความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อพิพาทในการมีส่วนร่วมของคู่กรณีทีจะรับรู้

ร่วมกนั 
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การปฏิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการนัน มีทงัเป็นการให้คุณให้โทษแก่คู่กรณีพิพาท         

หลกัธรรมาภิบาลในเรืองความโปร่งใส ในการปฏิบติัหนา้ทีเกียวกบัความคิด การพิจารณาเนือหา

สาระของขอ้พิพาท และการตดัสินใจใหคุ้ณใหโ้ทษแก่คู่กรณี จะตอ้งโปร่งใส และตรวจสอบได ้ใน

การวิจยัครังนีไดชี้ใหเ้ห็นหลกัปฏิบติัดา้นความโปร่งใสของอนุญาโตตุลาการ ดงันี 

3.1 หลักความโปร่งใสทีมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างหน้าทีการปฏิบัติงานของ

อนุญาโตตุลาการ  

หลกัความโปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ทีตามความรับผดิชอบของอนุญาโตตุลาการ ขอ้มูลที

ไดจ้ากแนวความคิดของบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญักลุ่มคู่กรณีพิพาท  มีความเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัว่า 

คู่กรณีตามความเชือมนัว่า อนุญาโตตุลาการปฏิบติัตามทีกฎหมายกาํหนด และดว้ยจิตสํานึกของ

บุคคลผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการนนั เชือว่าปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งโปร่งใส ไม่มีเรืองน่าเคลือบแคลงแต่

ประการใด ปฏิบติัหน้าทีอย่างสุจริต ทงันีจากขนัตอนในการปฏิบติังาน มีหลายขนัตอน เช่น การ

วางแผน, การปฏิบติังาน, การติดตาม, การปรับปรุง, แกไ้ข ตอ้งมีขอ้มูล ตรวจสอบได ้คู่พิพาท หรือ

ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลทีเขียนไวล่้วงหน้าไดง่้าย  มีการเปิดเผยขอ้มูล ในขณะเดียวกนัมีเจา้หน้าที

อธิบายสร้งความเขา้ใจ ผูใ้หข้อ้มูลทุกกลุ่มเชือว่า ผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการไม่มีใครทาํอะไร ทีจะ

ทาํให้ตนเสียศกัดิศรี ยิงไปกว่านัน สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีหลกัเกณฑ์การตรวจสอบความ

โปร่งใสดว้ย 

3.2  หลกัความโปร่งใสในการพจิารณาตัดสินชีขาดข้อพพิาท 

การทีอนุญาโตตุลาการพิจารณาหลกัฐานแห่งคดี มีทงัผูช้นะ ผูแ้พแ้ต่ละฝ่าย มีโอกาสชีแจง 

ประเดน็ขอ้กล่าวหา  ขอ้เทจ็จริงมีการรับฟังขอ้เทจ็ริงใหล้ะเอียด ผูที้ถูกกล่าวหาในคดีเปิดโอกาสให้

เขาต่อสู้ ถา้มีขอ้ทีสามารถโตแ้ยง้ โดยการอา้งขอ้เท็จจริง  ขอ้กฎหมาย  พยานหลกัฐาน  และให้

โอกาสแต่ละฝ่ายเขา้พบได ้การแสดงความโปร่งใสในลกัษณะนี คู่กรณีผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้สดงความ

คิดเห็นวา่เป็นทียอมรับได ้

ในเรืองตรวจสอบพิจารณาหลกัฐานทีมีผลทางดา้นทีเป็นคุณ และเป็นโทษแก่คู่พิพาทฝ่าย

หนึงฝ่ายใด  ถา้อนุญาโตตุลาการยดึหลกัความโปร่งใสใหเ้ห็นผูไ้ดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์  จะ

พอใจในระดบัหนึงในเรืองความโปร่งใส ขณะเดียวกนัขอ้มูลจากผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ ให้

ขอ้มูลว่า     หากไดแ้สดงความโปร่งใสอย่างเต็มทีแลว้ แต่ถา้มีความขดัแยง้เกิดขึนก็ไปสู่ขนัตอน

กระบวนการประนีประนอม ถา้มีความโปร่งใสตรวจสอบแลว้ มีขอ้เทจ็จริงทีถูกผิดจริงก็จะยอมรับ  



134 
 

 
 

อนุญาโตตุลาการก็ใชอ้าํนาจหนา้ทีของตนตามกฎหมาย  แต่ถา้ยงัไม่พอใจชีขาดกรณีพิพาท และก็

เป็นเรืองของคู่กรณีจะดาํเนินการต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการต่อไป 

3.3  หลักความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อพิพาทในการมีส่วนร่วมของคู่กรณีทีจะรับรู้

ร่วมกนั 

หลกัธรรมาภิบาลเกียวกบัความโปร่งใสในการดาํเนินการนนั ในระบบและกระบวนการ

ของอนุญาโตตุลาการ เป็นเรืองความโปร่งใสในคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลผูท้ ําหน้าที

อนุญาโตตุลาการ  ฐานะและตาํแหน่ง ความรับผิดชอบ อาํนาจ การให้คุณให้โทษแก่องคก์ารและ

บุคคล ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทีอาจจะมีผลต่อการปฏิบติัหน้าที ทีอาจจะก่อให้เกิด

ความไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณี 

อีกประการหนึงในการปฎิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ เกียวกบัการเรียกตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานเกียวขอ้งกบัคดีของทงัสองฝ่าย และการพิจารณาขอ้เท็จจริง รายละเอียดของสาระทาง

ขอ้ความตามสัญญา ทีมีทงัการให้คุณให้โทษแก่คู่กรณี ตอ้งให้คู่กรณีมีส่วนร่วมพิจารณาร่วมกนั

อยา่งเปิดเผย ตลอดจนขอ้วินิจฉยัชีขาดความถูกผดิแต่ละฝ่าย  จะตอ้งใหคู้่กรณีรับรู้โดยพร้อมเพรียง

กนั 

ในการดําเนินการในเรืองดังกล่าวข้างต้นนี  สถาบันอนุญาโตตุลาการก็มีกฎหมาย  

กฎระเบียบขอ้บงัคบั ทีกาํหนดใหผู้เ้ป็นอนุญาโตตุลาการตอ้งปฏิบติั ในการแสดงความโปร่งใสของ

ตนอยา่งสุจริตต่อคู่กรณีโดยพร้อมเพียงกนั จะแสดงเฉพาะฝ่ายหนึงฝ่ายใดไม่ได ้

ขอ้มูลทีไดจ้ากบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัในกลุ่มของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ ไดใ้ห้ความเห็น

วา่ เรืองนีทุกท่านทราบดีอยูแ่ลว้ และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดอยูแ่ลว้ จะมี

ขอ้ติดขดัอยูก่็ทีฝ่ายของคู่กรณี ทีมกัจะมีเวลาทีมาพร้อมกนัยากอยูบ่า้ง แต่ก็ไดมี้การปฏิบติักนัอยา่ง

จริงจงั กรณีใดชีแจงความโปร่งใสไดไ้ม่ชดัเจน เจา้ตวักต็อ้งพิจารณาตวัเองถอนตวัจากการทาํหนา้ที

อนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีทีเมือแสดงขอ้เท็จจริงแลว้ แต่คู่กรณียงัไม่ยอมรับก็เป็นหน้าทีของคู่กรณีทีไม่

ยอมรับตอ้งรับผิดชอบดาํเนินการเอง  ดว้ยการขอเปลียนตวัผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการต่อทาง

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพือพิจารณาตามอาํนาจหนา้ทีต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม ในเรืองนีขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลทงั 5 กลุ่ม มีความเห็นส่วนใหญ่สอดคลอ้งกนั

ว่า การใชห้ลกัธรรมาภิบาลดา้นนีเป็นคุณลกัษณะหลกัของกระบวนการยติุธรรมอยูแ่ลว้ และบุคคล

ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการเองกมี็จริยธรรม มโนธรรม และคุณธรรมของตนเองทีตอ้งรับผดิ เพือศกัดิศรี 
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ฐานะ ตาํแหน่งทางสถาบนัทีตนสังกดั และ/หรือฐานะทางสังคมของตน ส่วนขอ้มูลจากผูบ้ริหาร

องคก์าร หรือผูช้าํนาญการ อนุญาโตตุลาการ ก็มีความเห็นดว้ยกบัขอ้มูลของกลุ่มอนุญาโตตุลาการ 

และขอ้มูลจากฝ่ายคู่พิพาทกย็นืยนัวา่กรณีขอ้ขดัแยง้เรืองนี ฝ่ายของคู่พิพาทแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง และ

ไดรั้บความร่วมมือทงัจากผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการดว้ยดี การใชห้ลกั

ธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสไม่มีปัญหาอะไร 

4  หลกัการมีส่วนร่วม 

4.1  การทคู่ีความได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกนัในด้านการพจิารณาข้อพพิาท  

ในการทีคู่ความไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั ในการมีส่วนร่วมในดา้นการพิจารณา         

ขอ้พิพาทนัน ผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญเป็นกลุ่มคู่พิพาทมีความเห็นสอดคล้องกันว่า จาํป็นอย่างยิงที

อนุญาโตตุลาการตอ้งยึดถือปฏิบติั ในการนงัพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการเหมือนรูปแบบการ

ประชุม อีกฝ่ายหนึงจะเอาใครมาฟังก็ได ้การมีส่วนร่วมทีเป็นความเสมอภาคอยา่งหนึง ก็คือ การที

คู่พิพาทฝ่ายหนึงจะขอถาม จะถาม จนในทีสุดทงัสองฝ่ายไม่มีคาํถาม (ไม่ใช่ระบบทีเราคุน้ชิน คือ

การซกัถาม ทีเป็นการถามคา้น ถามติง หรือขอศาลถาม ถา้บางทีขอศาลถาม แต่ศาลไม่ให้ถาม)  แต่

หากเป็นระบบของอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทขอถาม อนุญาโตตุลาการจะให้ถามไม่ว่าจะเป็นฝ่าย

ไหน ขอ้เท็จจริงของการดูเอกสารก็ถือไปให้ดู คือ เอาเอกสารทุกอย่างไปไวต่้อหนา้พยาน พอถาม

เสร็จ พยานตอ้งการสืออะไรในเอกสารตวันี พยานกดู็ทงัฝ่ายทีเรียกร้องและฝ่ายทีคดัคา้น เพือตวัเอง

จะไดเ้บิกความใหแ้ก่ตนให้มากทีสุด อีกฝ่ายหนึงก็ไดเ้หมือนกนั อนันีก็คือความเสมอภาคในการมี

ส่วนร่วม ในเวลาพิจารณาตอ้งให้โอกาสทงัสองฝ่ายนาํพยานหลกัฐานมาสืบไดอ้ย่างเต็มที เมือมี

พยานหลกัฐานทีมี เพราะฉะนนัตอ้งให้ทงัสองฝ่ายมาสืบไดอ้ย่างครบถว้นตามทีเขาตอ้งการ หรือ

การมีส่วนร่วมทีความเสมอภาคตามสิทธิ หน้าทีของเขา การปฏิบติัดังกล่าวนี ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่ม

คู่พิพาท ใหค้วามเห็นวา่ อนุญาโตตุลาการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคกนั ซึงในเรืองนีผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มอืนๆ

กใ็หแ้นวความคิดสอดคลอ้งในทาํนองเดียวกนั 

4.2  การให้คู่ความมีโอกาสนําสืบพยานหลักฐานของแต่ละฝ่าย ในทางปฏิบัติ

อนุญาโตตุลาการ มีวิธีดําเนินการทีจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคนัน ผู้ทําหน้าที

อนุญาโตตุลาการปฏิบัติอย่างไร 

ผู ้ให้ข้อมูลก ลุ่มอนุญาโตตุลาการให้ความห็นว่า  การให้ คู่ความมีโอกาสนํา สืบ

พยานหลกัฐานของแต่ละฝ่ายจนพึงพอใจ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 
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เราไม่เคร่งครัดจนเกินไป เราดูแลว้ไม่มีเจตนาทีดึงคดีใหล่้าชา้ หรือมีเหตุสมควร ทาํให้ดูขอ้เทจ็จริง

ต่างๆลึกขึนเป็นธรรมชาติ มีการปฏิบติัเช่นนีโดยเสมอภาคกนั 

เมือพิจารณาจากขอ้มูลของคู่พิพาท ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในการพิจารณาเอกสาร 

พยานหลกัฐานของคู่กรณี หรือตลอดทงัการตกลงวนั เวลา พิจารณาพยานหลกัฐาน มีการใหโ้อกาส

แก่คู่กรณีตกลงกนัเอง เมือคู่กรณีตกลงตดัสินใจอย่างไร ก็ให้ดาํเนินการไปตามทีเห็นชอบร่วมกนั 

เวน้แต่ว่าฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะพยายามถือโอกาสจะเอาเปรียบคู่กรณี ผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการก็จะ

ไม่ยินยอม และจะใช้อาํนาจตดัสินใจตามทีกฎหมาย กฎระเบียบกาํหนด แต่ก็จะตกลงพิจารณา

ร่วมกนัในกลุ่มอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเช่นนีกย็อมรับวา่การดาํเนินคดีของระบบอนุญาโตตุลาการ

นนั  มีสภาพของการใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงั 

นอกจากนีผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัเห็นว่า การนาํสืบพยานหลกัฐานของคู่ความ  แนวทางปฏิบติั 

คือ ให้มีการสืบพยานเต็มที ไม่ตดัพยาน (กรณีของศาลอาจมีการตดัพยาน ฟุ่ มเฟือยตดัได้) วิธี

พิจารณาอนุญาโตตุลาการแตกต่างจากศาล จะมีขอ้ตกลงนัดแรก การสืบพยานจะมีการทาํบนัทึก

ถอ้ยคาํเป็นหนงัสือ นาํเสนอใหอ้นุญาโตตุลาการและคู่ความมาล่วงหนา้ และมีการสืบพยาน คู่ความ

มีการเบิกความ ถามคา้น ถามติง 

4.3  ระบบการแสวงหาข้อมูลเนือหาสาระของกรณีพิพาททีเป็นการใช้ให้ความร่วมมือแก่

คู่กรณ ี

ขอ้มูลทีใดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 5 กลุ่ม ค่อนขา้งจะแตกต่างกนั ขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริหาร 
ผูช้าํนาญการกล่าวว่า ในกระบวนการยุติธรรมนัน การทีจะได้มาซึงเนือหาสาระของคดีความ 
โดยทวัไปจะใช้ 3 วิธีการ คือ  1) ระบบกล่าวหา  2) ระบบไต่สวน และ 3) ระบบผสม คือทงั 
กล่าวหา+ไต่สวน   โดยให้ความคิดเห็นว่า ในระบบอนุญาโตตุลาการนันควรจะเริมดว้ยระบบ
กล่าวหา เพราะกรณีขอ้ขดัแยง้ทีนาํมาเขา้สู่ระบบอนุญาโตตุลาการนัน เป็นเรืองความขดัแยง้ทาง
สัญญาธุรกิจ ผูเ้สียหายตอ้งเป็นผูเ้สนอขอ้กล่าวหาก่อน แลว้อีกฝ่ายก็หาหลกัฐาน เนือหาสาระ มา
อา้งอิงหกัลา้ง ดงันนัอนุญาโตตุลาการตอ้งไดข้อ้มูล เนือหาสาระ จากฝ่ายผูก้ล่าวหาก่อน แลว้จึงเปิด
โอกาสให้ฝ่ายผูถู้กกล่าวหาเสนอขอ้มูลเนือหาสาระมาชีแจงหักลา้ง โดยให้ทงัโอกาส เวลา เนือหา
สาระ พยานวตัถุ พยานบุคคล ทงัสองฝ่ายโดยเท่าเทียมกนั 

เมือทงัสองฝ่ายเสนอเนือหาสาระ ขอ้มูลแห่งคดีตามความพอใจแลว้ อนุญาโตตุลาการก็จะ
ใชร้ะบบไต่สวน คือซกัถามรายละเอียดเพือความชดัเจน เนือหาสาระแน่นอนของทงัฝ่ายผูก้ล่าวหา
และ  ฝ่ายผูถู้กกล่าวหา โดยใหท้งัสองฝ่ายไดมี้โอกาสเขา้อยูใ่นกระบวนการ หรือขบวนการพิจารณา
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ไต่สวนโดยพร้อมกนั และมีโอกาสซักถามโตแ้ยง้หักลา้งได ้อนุญาโตตุลาการก็เก็บขอ้มูลเนือหา
สาระของทงัสองฝ่าย เพือประกอบการพิจารณาชีขาด 

เมือกระบวนการหาขอ้มูลสาระเนือหาของคดีขอ้พิพาท จากระบบกล่าวหา และระบบ     
ไต่สวนเป็นทีเ รียบร้อย  เป็นทียอมรับของคู่กรณีแล้ว  ก่อนการลงมติชีขาดแห่งข้อพิพาท 
อนุญาโตตุลาการ ทงัคณะซึงประกอบดว้ยอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายผูก้ล่าวหา ฝ่ายผูถู้กกล่าวหา ฝ่าย
บุคลากรรวบรวมเอกสารของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ หรือผูช่้วยอนุญาโตตุลาการ ก็ร่วมประชุม
พิจารณาขอ้มูล เนือหาสาระ จากทีไดจ้ากการพิจารณาในระบบกล่าวหา และไต่สวน มาบูรณาการ
พิจารณาในแง่พฤติกรรมของคู่กรณี รวมทังสภาพแวดล้อมของการดําเนินกิจการตามสัญญา 
อนุญาโตตุลาการก็ใชดุ้ลพินิจ โดยนาํเอาระบบหลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลกัคุณธรรมมาเป็น
หลกัสาํคญั และประกอบกบัหลกันิติธรรม ในการลงมติชีขาดขอ้พิพาทอยา่งโปร่งใส 

ในมิติหลกัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของอนุญาโตตุลาการนี ขอ้มูลจากกลุ่มบุคคล
ผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 5 กลุ่ม มีความคิดเห็นตรงกนัว่า การปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการนนั เป็นไป
อยา่ง   เสมอภาคทีคู่กรณีมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมทุกๆกรณีตามระบบอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการ
พิจารณาคดีทีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  

5.  หลกัความรับผดิชอบ 

หลกัธรรมาภิบาลเกียวกบัความรับผดิชอบนี เมือนาํมาใชใ้นการดาํเนินตามหลกัการ วิธีการ 
กระบวนการ ในการปฏิบติังานของสถาบนัอนุญาโตตุลาการนนั  จากขอ้มูลทีไดจ้ากความคิดเห็น
ของ  ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการทงัหมด มีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่ประการใด เพราะผู ้
ได้รับการสรรหาคดัเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการนัน ลว้นเป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์สูง พร้อมกบัมีตาํแหน่ง หนา้ทีการงานในองคก์ารภาครัฐ หรือภาคเอกชนในระดบัสูง 
เป็นผูผ้า่นการติดตาม ตรวจสอบจริยธรรม และคุณธรรมมาสูง มีความหวงแหนในศกัดิศรี ตาํแหน่ง 
หน้าที  และชือเสียง วงศ์ตระกูล การปฏิบติังานในตาํแหน่ง ตนเองมีความรับผิดชอบสูง จึงไม่
ปรากฎว่าผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการบกพร่องในเรืองความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าที และ/
หรือมีความผิดทางละเมิด ไม่สุจริตแต่ประการใด ซึงผูใ้หข้อ้มูลสาํคญักลุ่มอืนอีก 4 กลุ่ม ก็มีความ
คิดเห็นในทาํนองเดียวกนั 

ในเรืองความรับผิดชอบของอนุญาโตตุลาการนี ผูว้ิจัยเห็นว่า เนืองจากการดาํเนินการ
พิจารณาข้อพิพาทนี  มีกฎหมาย  กฎระเบียบ  กําหนดไว้อย่างชัดเจน  ตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ทีกาํหนดไวต้ามมาตรา 23 ดงันี 

“อนุญาโตตุลาการไม่ตอ้งรับผดิทางแพง่ในการกระทาํตามหนา้ทีในฐานะอนุญาโตตุลาการ 
เวน้แต่กระทาํการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงทาํใหคู้่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึงเสียหาย
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อนุญาโตตุลาการผูใ้ด เรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใด สาํหรับตนเองหรือ
ผูอื้น โดยมิชอบเพือกระทาํการหรือไม่กระทาํการอยา่งใดในหนา้ที ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสิบ
ปีหรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

ผูใ้ดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใดแก่อนุญาโตตุลาการ เพือจูง

ใจให้กระทาํการไม่กระทาํการหรือประวิงกระทาํการใดอนัมิชอบดว้ยหนา้ที ตอ้งระวางโทษจาํคุก

ไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ” 

จากบทบญัญติัตามมาตรา 23 นี ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการมีความตระหนักดีว่า หากกระทาํ

ผิดพลาดไม่เฉพาะมีการลงโทษตามกฎหมายแลว้ ยงัหมายถึงความสูญเสียดา้นเกียรติภูมิ ศกัดิศรี         

วงศต์ระกลู ทีไม่ควรเสียงกระทาํ 

จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มอืนๆอีก 4 กลุ่ม กใ็หค้วามคิดเห็นตรงกนัวา่ เท่าทีเกียวขอ้ง

กบัการปฏิบติังานดา้นอนุญาโตตุลาการ พบวา่ ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการมีความระมดัระวงัเรืองนีอยา่ง

ยงิ และต่างมีพฤติกรรมการทาํงานในหนา้ทีอยา่งรอบคอบทงัทางวิชาการ เนือหาสาระของคดี และ

คาํนึงเกียรติภูมิ ศกัดิศรีของตนและวงศต์ระกลูมาก 

สรุปไดว้า่ การดาํเนินงานดา้นอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย หลกัความรับผดิชอบมีการ

ปฏิบติัอยา่งระมดัระวงั และไม่มีการผดิไปจากหลกัธรรมาภิบาลในดา้นนี 

6.  หลกัความคุ้มค่า 

ในการพิจารณาผลการดาํเนินงานในระบบอนุญาโตตุลาการนี ผูว้ิจยัพิจารณาเฉพาะผลการ

ดาํเนินงานด้านการพิจารณาคดีขอ้ขดัแยง้ว่า ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการมีความสามารถดาํเนินการ

พิจารณา ชีขาดขอ้พิพาทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสัมฤทธิผล แต่ไม่พิจารณา

ในดา้นความคุม้ค่าการบริหารจดัการองคก์าร ในเรืองค่าใชจ่้ายเกียวกบังานธุรการ วสัดุอปกรณ์ 

บุคลากร  ทงันีได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานของอนุญาโตตุลาการว่า บรรลุ

วตัถุประสงคข์องการจดัตงัองคก์ารอนุญาโตตุลาการ ก็เพือเป็นการปฎิรูประบบการบริหารจดัการ

ในระบบกระบวนการยุติธรรม ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการอาํนวย

ประโยชน์ และความสะดวกสบายในการบริหารจดัการทางศาลสถิตยติุธรรมแก่ประชาชน และตงั

เป้าประสงคไ์วว้่าสถาบนัอนุญาโตตุลาการ จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระกิจในระบบของศาล และ

สร้างความพึงพอใจในเรืองระยะเวลา และวิธีดาํเนินการคดีทางศาลสถิตยติุธรรม และค่าใชจ่้ายของ

ประชาชน 
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การวิเคราะห์หลกัความคุม้ค่าในระบบอนุญาโตตุลาการนี จึงพิจารณานาํเขา้ขอ้มูลจาก

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของระบบอนุญาโตตุลาการ ตามหลกัธรรมาภิบาล 5 ประการ มา

ประมวลเป็นเนือหาสาระ สัมภาษณ์ สอบถาม ยาํแต่กลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัอีกชนัหนึง เพือยาํ

ถึงความมนัใจในกระบวนการดาํเนินงานของอนุญาโตตุลาการว่าเกิดความคุม้ค่าหรือไม่อยา่งไร ใน

ประเดน็ ดงัต่อไปนี 

6.1  ด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

1.  ประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงาน หรือองคก์ารอนุญาโตตุลาการ  กลุ่มบุคคลผูใ้ห้

ขอ้มูลทีเป็นเจา้หนา้ทีของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ มีความเห็นตรงกนัว่า สถาบนัอนุญาโตตุลาการ

มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์าร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทีดีกว่าองคก์ารยติุธรรมอืนๆ  

ทงันีเพราะมีปริมาณงานน้อย และประเภทของงานชดัเจนไม่ซาํซ้อน การบริหารจดัการในหลกั

วิธีการดาํเนินการพิจารณาขอ้พิพาทปฏิบติัได้รวดเร็ว และประชาชนคู่กรณีมีค่าใช้จ่าย และไม่

เสียเวลามาก และ/หรือแมบ้างกรณีมีการเสียเวลา แต่ก็มีสาเหตุมาจากคู่กรณีทีไม่สามารถให้ความ

ร่วมมือ ในส่วนหนา้ทีความรับผดิชอบของคู่กรณีเอง 

กลุ่มบุคคลสาํคญัผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มอืน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ การบริหารและการจดัการ

องคก์ารของสาํนกัอนุญาโตตุลาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมงานดา้นเอกสารขอ้มูล

เกียวกบัรูปคดี และพยานหลกัฐานบุคคล เอกสาร ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปัญหาเกียวกบั

เจา้หนา้ทีมีนอ้ย 

กรณีของการคดัเลือกกาํหนดบุคคลทีจะทาํหน้าทีอนุญาโตตุลาการ  ผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็น

คู่พิพาท, ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ และผูเ้ชียวชาญ มีความเห็นว่า ควรจะตอ้งมีการปรับปรุง ในเรือง

พืนฐานความรู้ความชาํนาญตามเนือหาขอ้พิพาท ควรตอ้งใช้ความพยายามสรรหาให้ได้อย่าง

เหมาะสม กวา้งขวาง หรือจะใหคู้่กรณีพิจารณาคดัเลือกสรรหามาเอง และจึงมาลงทะเบียนบุคลากร

ดา้นผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ 

6.2  ด้านประสิทธิภาพของบุคคลผู้ทาํหน้าทอีนุญาโตตุลาการ 

คุณสมบติั ความรู้ความสามารถ และความชาํนาญในกิจกรรมทีก่อให้เกิดขอ้ขดัแยง้ของ

อนุญาโตตุลาการ  มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่ามีประสิทธิภาพทางความรู้  ความสามารถ 

ประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนในด้านจริยธรรม มโนธรรม คุณธรรม และพฤติกรรมมนุษย

สัมพนัธ์นนั ก็มีบางท่านขาดตกบกพร่องบา้งแต่ก็ยอมรับได ้โดยเฉพาะคุณสมบติัดา้นความสุจริต 

เทียงธรรม เป็นทีน่าเชือถือ และมีความมานะพยายามศึกษาคน้ควา้เนือหาสาระของมูลเหตุของคดี 
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และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ทีทีดี แมบ้างท่านจะมีภาระหนา้ทีงานประจาํตามหนา้ทีมาก แต่ก็ไม่

เคยมีความบกพร่องในการปฏิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ ผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการทีให้ขอ้มูล

ยนืยนัยาํอยา่งหนกัแน่น 

ผู ้วิจัยประมวลประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู ้ท ําหน้าทีอนุญาโตตุลาการ  ทีใช ้               

หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม  และความรับผิดชอบ

ขององคก์ารสถาบนัอนุญาโตตุลาการ และผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการแลว้ จากขอ้มูลทีไดจ้ากผูใ้ห้

ขอ้มูล ทงั 5 กลุ่ม  ต่างยืนยนัแสดงความคิดห็นโดยรวมว่าทงัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ และผูท้าํ

หน้าทีอนุญาโตตุลาการมีการดาํเนินตามอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบ สอดคลอ้งตรงตาม

คุณลกัษณะ แต่ละหลกัการของธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ทีทุกประการ โดยเฉพาะเรืองความรู้

ความสามารถ ความชาํนาญการในการดาํเนินการทุกประการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะกลุ่ม

ผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นกลุ่มของผูรั้บผลจากการดาํเนินงาน หรือประพฤติปฏิบติัการทงัผูช้นะและผูแ้พ ้ ก็

ให้ยอมรับว่าตนไดรั้บผลการดาํเนินการ และการปฏิบติัหน้าทีของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการอย่าง

เหมาะสม เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย และผลทีไดรั้บคุม้ค่าเป็นทียอมรับของผูแ้พผู้ช้นะ 

6.3  ด้านประสิทธิผลการดําเนินงาน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญทัง  5 กลุ่ม  มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

ประสิทธิภาพในการชีขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนนัมีการปฏิบติัหนา้ทีเพือบรรลุผล ตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถาบนัอนุญาตุลาการ และในการปฏิบติัของอนุญาโตตุลาการ มีการ

หารูปแบบในการนาํนโยบายไปสู่ปฏิบติั เพราะอนุญาโตตุลาการเป็นสถาบนัคลา้ยศาล แต่ตอ้งมี

ความคล่องตัวกว่า ผูใ้ห้ข้อมูลกลุ่มเจ้าหน้าที และผูช้ ํานาญการให้ความเห็นว่า สถาบัน

อนุญาโตตุลาการมีตกลงกันหารูปแบบ และนํารูปแบบไปสู่การปฏิบติัในหลายแบบ แบบการ

บริหารทฤษฎีองคก์าร  ทฤษฎีวา่ดว้ยการประชาสมัพนัธ์  ทฤษฎีผูน้าํองคก์าร โดยการคิดคน้รูปแบบ

การบริหารการจดัการ ปัจจยัทีเป็นตวัแปรประกอบกนัหลายตวั อาศยัความรู้ทางกฎหมาย ความรู้

ทางวฒันธรรม งบประมาณสนับสนุน คือตอ้งสร้างตวัแบบ การบริหารและการจดัการองคก์ารที

สามารถชีใหเ้ห็นผลลพัธ์ (Outcome) ของการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน 

ตวัผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการตอ้งมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ที มีความรู้ มีขอ้มูลทีทาํ

ใหป้ระสบประสิทธิผลตอ้งทีมีความพร้อม เพือทาํใหใ้หเ้กิดความมนัใจใหแ้ก่คู่ความ ซึงคุณลกัษณะ

ดงักล่าวนี สะทอ้นภาพตวัเองในการทาํงาน และความเชือถือ ศรัทธาผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ 

และสถาบนัอนุญาโตตุลาการโดยรวม การปฏิบติัหน้าทีเพือบรรลุผลในด้านประสิทธิผล  ตาม
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วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถาบนัอนุญาตุลาการ ซึงการปฎิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการมี

การดาํเนินงานไปในทิศทางใดนัน ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกันว่าการ

บริหารจดัการในการพิจารณาคดี เป็นอาํนาจหนา้ทีของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เป็นเรืองเจา้หนา้ที 

อย่างอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม ก็มีบริการ

เจา้หนา้ทีดาํเนินการดา้นบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบนัทึก ช่วยพิจารณาการกาํหนดการติดตาม

ของเจา้หนา้ที  การปฏิบติัหน้าทีเพือบรรลุผลในดา้นประสิทธิผลตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย

ของสถาบนัอนุญาตุลาการ การดาํเนินการต่างๆ เหล่านี  เป็นตวัเร่งให้มีระยะเวลาทีควรเร็วกว่า  

ประหยดักว่า และคู่กรณียงัอาจสามารถเจรจาตกลงกนัเอง  ภายหลงัการชีขาดของอนุญาโตตุลาการ

ในบางกรณี 

6.4  ด้านความสัมฤทธิผล 

ความสัมฤทธิผลของการบริหารและการจดัการองคก์ารเป็นสัญลกัษณ์ของผลอนัเกิดจาก

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์การ แต่ในความหมายของความ

สัมฤทธิผลนนั เป็นตวัชีวดัในเรืองความพึงพอใจ (Satisfication) เชือถือ ศรัทธา ต่อผลงาน และ

องคก์ารในภาพรวม และยิงไปกว่านนัยงัเป็นตวัชีวดัถึงผลกระทบ (Impact) ทีเป็นไปในทางดีของ

ผลการปฏิบติังานและขององคก์าร 

การปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาตัดสินชีขาดข้อพิพาทได้เป็นที

ยอมรับก่อให้เกดิความพงึพอใจและศรัทธาของคู่พพิาท 

การปฏิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาตดัสินชีขาดขอ้พิพาทได้เป็นที

ยอมรับหรือก่อให้เกิดความพึงพอใจ เชือถือศรัทธาของคู่พิพาทนัน ขอ้มูลทีเป็นความคิดเห็นของ                 

ผูใ้หข้อ้มูล ทงั 5 กลุ่ม เห็นสอดคลอ้งกนัว่า เป็นทียอมรับของคู่พิพาทเป็นอยา่งมาก แต่สาํหรับความ

พึงพอใจของคู่พิพาท ขึนอยู่กบัว่าในคดีนนัไดชี้ขาดเป็นคุณแก่ฝ่ายใด การปฏิบติัหน้าทีของผูเ้ป็น

อนุญาโตตุลาการ ในการพิจารณาตดัสินชีขาดขอ้พิพาทไดเ้ป็นทียอมรับ หรือก่อให้เกิดความพึง

พอใจของคู่พิพาท ผูใ้หข้อ้มูลยนืยนัตรงกนัว่า คู่กรณีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคาํชีขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการ และสถาบนัอนุญาโตตุลาการในภาพรวม  เพราะคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการที

ได ้ ชีขาดในขอ้ชนะ หรือแพ ้ ดว้ยเหตุผลทางกฎหมายและอา้งขอ้กฎหมายไดอ้ยา่งชดัเจน จึงทาํให้

การพิจารณาตดัสินชีขาดขอ้พิพาทไดเ้ป็นทียอมรับหรือก่อให้เกิดความพึงพอใจ และศรัทธาของ

คู่พิพาท  ขอ้พิพาทส่วนใหญ่เป็นทียอมรับและยติุกนัในชนัอนุญาโตตุลาการ 
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เรืองความคุม้ค่าของการนาํหลกัธรรมาภิบาล มาใช้ในระบบการพิจารณาขอ้พิพาทโดย

ระบบอนุญาโตตุลาการนัน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสัมภาษณ์บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลทงั 5 กลุ่ม มี

ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ การปฏิบติังานของบุคคล หรือคณะอนุญาโตตุลาการนนั เห็นว่ามีผลงาน

คุม้ค่าตามหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานของอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือ ทงัคู่กรณีมีความ

เชือถือศรัทธาในการปฏิบติัหนา้ทีของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ ทงั 5 หลกัการ และในเรืองหลกัการที 

6 คือ ความคุม้ค่านี ผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นว่า เป็นการดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ความสัมฤทธิผล คือมีผลกระทบไปในทางทีดี  คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มคู่กรณีมีความเห็นส่วนใหญ่ว่า 

ผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการปฏิบัติหน้าทีอย่างมีความน่าเคารพศรัทธาเชือถือ และเป็นการ

ปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า คือ เป็นการประหยดัทงัเวลา และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่าง ๆ เกียวกบั

การพิจารณาตดัสินชีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ในเรืองความสัมฤทธิผล ในการดาํเนินการดา้นการบริหารการจดัการเกียวกบัขอ้พิพาทที   

นาํเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการนัน เมือพิจารณาจากเอกสารขอ้มูล

เกียวกบัปริมาณคดีขอ้พิพาท ทีเขา้สู่สถาบนัอนุญาโตตุลาการแลว้ ขอ้มูลชีให้เห็นว่า ในช่วงปีพ.ศ. 

2559-2561 จาํนวนขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ มีดงันี 

1. ปีพ.ศ. 2559 
จาํนวนคดีทงัหมด  422  คดี 
พิจารณาแลว้เสร็จ  103  คดี 
คิดเป็นร้อยละ  24.41 

2. ปีพ.ศ. 2560 
จาํนวนคดีทงัหมด  434  คดี 
พิจารณาแลว้เสร็จ  148  คดี 
คิดเป็นร้อยละ  34.18 

3. ปีพ.ศ. 2561 
จาํนวนคดีทงัหมด  381  คดี 
พิจารณาแลว้เสร็จ  149  คดี 
คิดเป็นร้อยละ  39.10 

จากข้อมูลจํานวนข้อพิพาทที เสนอต่อการบริหารและการจัดการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ในปีพ.ศ. 2559, 2560, 2561 แสดงว่าประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
สัมฤทธิผล ในเชิงรูปธรรม อยูใ่นระดบัตาํ หรือกล่าวอีกนยัหนึง คือ การดาํเนินงานดา้นการบริหาร
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และการจดัการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่บรรลุหลกัธรรมาภิบาลในหลกัความคุม้ค่า คือมี
ความดอ้ยทงัดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสมัฤทธิผล 

สาเหตุของความไม่เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความคุม้ค่า ดอ้ยทงัดา้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความสมัฤทธิผลนี จากขอ้มูลทีไดจ้ากความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทงั 5 กลุ่ม
นนั ขอ้มูลจากกลุ่มเจา้หน้าทีสถาบนัฯ และกลุ่มนักวิชาการผูเ้ชียวชาญดา้นธรรมาภิบาล ให้ความ
สอดคลอ้งกนัวา่ มีปัจจยัสาเหตุสาํคญั 

1.  สาระหลกัและสาระรายละเอียด (Contexts and Contents) ของเนือหาสาระสาํคญัดา้น
รายละเอียดเกียวกบัคดี มีความละเอียดและสับสนหลายดา้นในเนือหาสาระของความขดัแยง้ ทงั
ดา้นเนือหาสาระทางสงัคม เศรษฐกิจ การบริหาร การดาํเนินการขององคก์ร ของผูป้ระกอบการ เช่น 
วตัถุประสงค ์เป้าประสงค ์การบริหารการจดัการดา้นการลงทุน การใชเ้ทคโนโลยี การบริหารการ
จดัการ ซึงเจา้หนา้ทีของสถาบนัส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆเหล่านี ทาํให้การ
พิจารณาตรวจสอบเนือหาสาระของสาํนวน ทีจะนาํมาเป็นขอ้เด่นชดัเกียวกบัความขดัแยง้ ทีจะตอ้ง
นาํเสนอในรูปสาระของคดีเป็นไปอยา่งล่าชา้และไม่ชดัเจน 

2.  การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะงาน ทีจะนาํมาเป็นขอ้มูลในการคดัเลือกตวับุคคลทีจะทาํ
หน้าทีเป็นอนุญาโตตุลาการ ก็เป็นการกาํหนดไดย้าก และคู่กรณีเองก็ไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน
คุณสมบัติประจาํตัวของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ การตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลทีให้เป็น
อนุญาโตตุลาการ ก็เกิดความล่าชา้ และมีการเปลียนแปลงตวัอนุญาโตตุลาการเสมอๆ การกาํหนด
คดัเลือกคุณลกัษณะ ของบุคคลทีทาํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ และความเขา้ใจตกลงใจในตวับุคคลทาํ
หนา้ทีอนุญาโตตุลาการของคู่กรณี จึงเป็นสาเหตุทาํให้การนาํขอ้พิพาท เขา้สู่กระบวนพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการ จึงทาํใหช้า้ 

3.  การคดัเลือกบุคคลทาํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการโดยรวม และเฉพาะกรณีความขดัแยง้ของ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ก็ดาํเนินการไดยุ้ง่ยากล่าชา้ ตงัแต่ขนัเลือกคน้คุณสมบติัฉพาะบุคคล การ
สอบถามความสมคัรใจของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการและการตอบรับ เพราะมีเรืองเกียวขอ้งกบัสาเหตุ
ใน    ขอ้ที 1 และขอ้ 2 คือ เนือหาของรูปคดี หากไม่ชดัเจนก็มีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลทีจะรับ
เป็นอนุญาโตตุลาการ เพราะจะเกียวขอ้งกบัการรักษาเกียรติคุณของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ และการ
ยอมรับในบุคคลทีจะเป็นอนุญาโตตุลาการและคู่กรณีพิพาท 

4.  บุคลากรของสถาบนัฯและการแบ่งหน่วยงานของสถาบนัฯ จะตอ้งคดัเลือกใหเ้ป็นผูที้มี
ความรู้ความสามารถ ทงัทางกิจกรรมด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การปกครอง             
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การจดัการทางดา้นธุรกิจ และเอกสารสนธิสัญญาทางการคา้ และทฤษฎี เทคโนโลยี การเกษตร 
อุตสาหกรรม การสือสารคมนาคม ทีเป็นเรืองเกียวกบัธุรกิจการคา้ทางธุรกิจทงัมวล 

อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลทีไดรั้บจากสัมภาษณ์ และจากการสนทนากลุ่มของบุคคลผูใ้ห้
ขอ้มูลชีให้เห็นว่า กิจการดา้นการดาํเนินการสืบสวน สอบสวน และพิจารณาตดัสินชีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททงัมวลนนั การดาํเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลทงั 6 หลกัการนนั 
สถาบนัอนุญาโตตุลาการดาํเนินการไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีนยัสาํคญัยงิตามหลกัการธรรมาภิ
บาลทงัหมด และผลการดาํเนินงานทุกๆขนัตอน และขนัตอนสุดทา้ย คือการตดัสินชีขาดกรณีพิพาท
ของอนุญาโตตุลาการ เป็นทียอมรับของคู่พิพาทแทบทงัหมด มีบา้งบางกรณีนาํคาํตดัสินชีขาดของ          
คณะอนุญาโตตุลาการ ยืนฟ้องต่อศาลปกครอง หรือศาลแพ่ง และศาลอาญา ในกรณีความผิดทาง
ละเมิดของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ, พนกังานขา้ราชการ, และ/หรือของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
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บทท ี5 

สรุปผลการวจิัยอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรือง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการใน

ประเทศไทย” รูปแบบการวิจยัเป็นแบบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรทีใชใ้น

การศึกษา คือผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 5 กลุ่ม ๆละ 5 คน รวม 25 คน คือ 1) กลุ่มอนุญาโตตุลาการ  2) กลุ่ม

ผูบ้ริหารหรือเจ้าหน้าทีทีมีความเชียวชาญหลักธรรมาภิบาล  3) กลุ่มข้าราชการในสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ  4) กลุ่มคู่พิพาท  และ 5) ขอ้มูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม จดัเก็บขอ้มูลโดย

วิธีการสัมภาษณรายบุคคล และร่วมประชุมสนทนากลุ่มโดยผูว้ิจยัเอง และรวบรวมขอ้มูลจาก

เอกสารวิชาการ การวิจยั มาเป็นขอ้มูลสนับสนุนดว้ย  การวิจยัครังนีแบ่งเนือหาการวิจยัตามหลกั

ธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ  

1. หลกันิติธรรม 

2. หลกัคุณธรรม 

3. หลกัความโปร่งใส 

4. หลกัการมีส่วนร่วม 

5. หลกัความรับผดิชอบ 

6. หลกัความคุม้ค่า 

5.1.1 สรุปผลการวจัิย 

ขอ้มูลทีไดจ้ากความคิดเห็นของบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลทงัหมด 25 คน และขอ้มูลจากการรวบ 

รวมจากเอกสารทีเป็นวิชาการ งานวิจยั และกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ และของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ ทีเป็นขอ้มูลทีใชใ้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของ

บุคคลผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ ในการพิจารณาคดีขอ้พิพาทใน 6 หลกัธรรมาภิบาลนนั ผูใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญัทงั 25 คน แสดงความคิดเห็นต่อ การปฏิบติัหนา้ทีของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการโดยรวม มี

win7
Rectangle
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ความสอดคลอ้งกนัอย่างชดัเจนว่า เป็นการปฏิบติัหน้าทีไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัธรรมาภิบาลทุก

หลกัการ กล่าวคือ 

1.  ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการนันเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญ และประสบการณ์ เกียวกบั

เนือหาสาระของความขดัแยง้ในขอ้พิพาทเป็นพืนฐานทีดีอยูแ่ลว้ และก่อนทีจะดาํเนินการในวิธีการ

กระบวนการพิจารณา ขอ้พิพาท ผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการไดต้รวจสอบเนือหาสาระของขอ้พิพาท และ

พิจารณาถึงสาเหตุความขัดแยง้ไวอ้ย่างชัดเจนแล้วว่า มีขอ้ผิดพลาดในทางเนือหาสาระ และ              

หลกักฎหมาย  กฎระเบียบของทางราชการเกียวกบัการดาํเนินกิจกรรมของคู่กรณี  และใชห้ลกั

กฎหมายเป็นฐานการพิจารณาความผิดถูกของขอ้พิพาทตามหลกัการ วิธีการ และกระบวนการ

ทางการสอบสวนพิจารณาคดีทางศาลยติุธรรมโดยเคร่งครัด ถูกตอ้งตามหลกันิติธรรม 

ด้วย เหตุดังก ล่าวนี  คู่ กรณี จึง มีความพี งพอใจ  และยอมรับการชีขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการว่า ถูกตอ้ง และเป็นไปตามหลกักฎหมาย ไม่มีลกัษณะการลาํเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใด

ฝ่ายหนึง และขอ้มูลสําคญัทียืนยนั และพบจากการวิจยัครังนีว่า จาํนวนการนาํคาํตดัสินของคณะ

อนุญาโตตุลาการไปฟ้องร้องต่อศาลแพง่, ศาลปกครอง หรือศาลอาญา มีจาํนวนนอ้ยมาก 

2.  คู่กรณีมีการยอมรับ และพึงพอใจต่อบทบาทหนา้ทีความรับผิดชอบของตนเองว่า ใน

กระบวนการ และหลกัการ และวิธีการดาํเนินการสอบสวนพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ 

คู่พิพาทแต่ละฝ่ายมีโอกาสชีแจง โตแ้ยง้ ทงัในขณะเวลาพิจารณาขอ้ขดัแยง้ หรือชีแจงล่วงหนา้ หรือ

ภายหลงัการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ และสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง หรือผา่นบุคคลที

ตวัเองไวว้างใจ ให้ทาํการโตแ้ยง้ ชีแจงแทน และดาํเนินการอย่างเสมอภาคและโปร่งใส คู่กรณีจึง

เชืออย่างสนิทใจว่า คาํตดัสินชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีความยุติธรรม ผลการชีขาดตดัสิน

เป็นทีพึงพอใจของคู่กรณี 

3.  สิทธิของคู่กรณีไดรั้บการยอมรับ และการคุม้ครองสิทธิอยา่งเคร่งครัด คู่กรณีมีสิทธิทีจะ

ขอซกัถาม สอบเบืองหลงัประวติัของผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ หากมีความสงสัยในดา้นความรู้       

ความชาํนาญในเนือหาสาระของรูปคดี หรือไม่เชือมนัในจริยธรรมของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ 

คู่กรณีมีสิทธิขอเปลียนตวับุคคลผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการได ้ซึงขอ้มูลจากคู่พิพาทมีความเห็น

ยืนยนั และพึงพอใจในหลกัธรรมาภิบาลนี ทีคณะอนุญาโตตุลาการยอมรับ และสถาบนัก็ยอมรับ 

และดาํเนินการใหต้ามทีมีการเรียกร้องสิทธินี 

จากขอ้มูลเกียวกับหลกัธรรมาภิบาลทีการดาํเนินงานของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ และ

สถาบนัอนุญาโตตุลาการนาํมาปฏิบติัหนา้ทีในการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาทนนั ไดมี้การปฏิบติัตาม               
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หลกัธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ตรงตามหลกัธรรมาภิบาลทงั 6 หลกัการ กล่าวคือ ในการใช ้   

หลกัธรรมาภิบาลในการพิจารณาขอ้พิพาท กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นคู่กรณีพิพาท ให้ความเห็นและ

ความพึงพอใจอย่างมากในเรืองการประหยดัทงัเวลา และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี นับว่าคุม้ค่า

อยา่งยงิทงัคู่กรณี และเป็นการประหยดัในการดาํเนินงานของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

5.1.2 ปัญหาของการปฏิบัติหน้าทขีองอนุญาโตตุลาการ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งว่า ปัญหาของการปฏิบติัหนา้ทีของผูเ้ป็น

อนุญาโตตุลาการ และสถาบนัอนุญาโตตุลาการ คือ 

1 .   การทีอนุญาโตตุลาการไม่ได้ เ ปิด เผยข้อ เท็จจ ริง  ทีตนเข้ามาทําหน้า ทีของ

อนุญาโตตุลาการว่ามีความสัมพนัธ์อยา่งใดอยา่งหนึงไม่ว่าทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อืนๆ ทาํให้

เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนตวัอนุญาโตตุลาการ เพราะว่าอนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นกลางและ

เป็นอิสระ ปลอดจากความมีส่วนไดเ้สียกบัคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง หรือมีผลประโยชน์แอบแฝง 

2.  การพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียว  คู่พิพาทก็มกัยอมรับในคาํชีขาดมากกว่า

การพิจารณาคดีโดยคณะอนุญาโตตุลาการ  (คณะอนุญาโตตุลาการ  3 คน) ดังนันการตัง

อนุญาโตตุลาการเป็นคณะอนุญาโตตุลาการ 3 คน มกัจะเกิดปัญหาการชีขาดทีไม่เป็นเอกฉนัท ์โดย

ใชเ้สียงสองในสาม หรือใชเ้สียงส่วนใหญ่ ซึงหากเสียงให้แพแ้ละชนะเท่ากนั ประธานก็มีอาํนาจชี

ขาดปัญหาดงักล่าว ทาํให้ความเห็นไม่ลงรอยกนั โดยเฉพาะความเห็นของประธาน ทาํให้คู่พิพาท

ฝ่ายหนึงไม่เห็นดว้ยกบัคาํชีขาด ซึงจะทาํให้มีการฟ้องคดีต่อศาล  คดีดงักล่าวจะเสร็จโดยเร็ว แต่

กลบัลา้ชา้ เสียเวลา 

3.  การพิจารณาคดีโดยอนุญาโตตุลาการ มีจุดมุ่งหมายทีทาํให้คดีมีขอ้ยุติโดยคู่พิพาท มี

ความพึงพอใจทุกฝ่าย ซึงถา้เป็นขอ้พิพาทระหว่างเอกชนกบัเอกชน ก็สามารถทาํใหค้ดีเสร็จไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว สามารถเสร็จลงดว้ยดี หรือตกลงกนัไดด้ว้ยดีในชนัอนุญาโตตุลาการ เพราะคู่พิพาทสามารถ

ตกลงกนัประนีประนอมยอมความกนัได ้แต่ถา้ในภาคราชการ หากเป็นหน่วยงานราชการกลบัจะ

ไม่สามารถ ยอมความหรือเสร็จสินทีชนัอนุญาโตตุลาการ  เพราะว่าผูแ้ทนหน่วยราชการไม่กลา้

ตดัสินใจ หรือหลีกเลียงความรับผดิ ไม่เสียง กลวัความรับผดิส่วนตวั จึงไม่โอนอ่อนผอ่นตามกบัขอ้

เ รียก ร้องหรือประนีประนอมกับบริษัท เอกชน  จึ งทําให้ให้ค ดีข้อพิพาทไม่ เส ร็จ ทีชัน

อนุญาโตตุลาการ แต่กลับไปให้เสร็จสินทีศาล ให้ศาลตัดสินในทีสุด จึงทาํให้คดีล่าช้า ผิด

วตัถุประสงคข์องระบบอนุญาโตตุลาการทีตอ้งการความสะดวกและรวดเร็ว 



148 
 

4. เนืองจากกฎหมายไม่ไดใ้หอ้าํนาจแก่อนุญาโตตุลาการ เช่น หมายเรียก  ซึงทาํไดแ้ค่เพียง

หนังสือเชิญเท่านัน  ทาํให้การควบคุมของอนุญาโตตุลาการในกระบวนการพิจารณาไดไ้ม่เต็มที 

หรือกรณีไม่มีเรืองละเมิดอาํนาจ ทาํให้ทนายความทีไม่สุจริตกลา้ทียนืพยานเอกสารปลอมหรือเทจ็

แก่อนุญาโตตุลาการ เพราะไม่มีบทลงโทษเรืองการละเมิดอาํนาจศาล ซึงหากเป็นกระบวนศาล 

ทนายความคงไม่กลา้กระทาํ  เพราะเสียงต่อการละเมิดอาํนาจศาลได ้

5. ความไม่มีความรู้ความสามารถ หรือความเชียวชาญของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการ ในขอ้

พิพาททีตนรับเป็นอนุญาโตตุลาการ เวลาดาํเนินการพิจารณาขอ้พิพาทก็จะถูกคดัคา้นของคู่กรณี

พิพาท    เพราะคาํซกัถามของอนุญาโตตุลาการไม่ถูกตอ้ง ตรงตามหลกัการ วิธีการ เนือหาสาระของ

กิจการทีนาํมาร้องเรียนกนั การเลือกอนุญาโตตุลาการของหน่วยราชการ นกักฎหมายทีอยู่ในภาค

ราชการ บางมุมเลือกอนุญาโตตุลาการเฉพาะครูบาอาจารยข์องตนเอง ซึงบางครังอาจเป็นอธิบดีของ

หน่วยราชการ ซึงอาจไม่มีความรู้ในเรืองดงักล่าวแมจ้ะเป็นนกักฎหมายก็ตาม  นอกจากนีการเลือก

อนุญาโตตุลาการมกัจะเลือกคนทีรู้จกัและคนมีชือเสียง 

6.  ประเด็นเรืองประสิทธิภาพความล่าชา้ของกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึง

มกัเป็นปัญหาในทางปฏิบติัคู่พิพาทมกัจะมีการเลือนการส่งเอกสาร พยานหมาย พยานต่างประเทศ

นอกจากนีก็ยงัมีเรืองผูแ้ปล ล่าม  กาํหนดระยะเวลาการแปล  ล่ามใชเ้วลานาน ทาํให้กระทบต่อการ

กาํหนดเวลาในการสืบพยานตามทีไดก้าํหนดไว ้ ดงันนัระยะเวลากาํหนดให้แลว้เสร็จใน 180 วนั 

จึงทาํไดย้าก ซึงอนุญาโตตุลการจะขอให้คู่พิพาทเห็นชอบการขยายระยะเวลาออกไป นอกจากนี

ปัญหาของนิติกรทีเขา้มาทาํหนา้ทีเก็บงานทวัๆไป เป็นตวัช่วยอนุญาโตตุลาการ ซึงถา้ระบบเอกสาร

ต่างๆไม่ค่อยเรียบร้อย หรือไม่มีประสิทธิภาพ และพืนฐานความรู้ของบุคลากร ก็ทาํให้เกิดความ

ล่าชา้ 

5.1.3 แนวความคิดการใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านการระงับข้อพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการ 

ในปัจจุบนัแนวคิดเกียวกบัการบริหารและการจดัการ โดยการนาํหลกัธรรมาภิบาลต่างมา

ใชก้บัการปฎิบติัหนา้ทีเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ขอ้มูลจากการวิจยัชีใหเ้ห็น

อยา่งชดัเจนว่า สามารถทาํไดแ้ละเป็นประโยชน์ในหลายๆดา้น เป็นการสร้างความเชือมนั ให้เกิด

ขึนกับหลายๆฝ่ายทีมีความเกียวข้องในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าความน่าเชือถือในระบบ

อนุญาโตตุลาการ  องค์การ  คู่พิพาท  รวมถึงประชาชน  ทีจะเข้ามาเกียวข้องกระบวนการ
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อนุญาโตตุลาการ ได้เกิดทัศนคติทีดี เพราะถือว่ากระบวนอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการ

ทางเลือกแทนการไปศาล และเป็นการแบ่งเบาภาระของศาล ทาํใหข้อ้พิพาททีจะเป็นคดีขึนสู่ศาลลด

นอ้ยลง 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีแนวความคิดว่า หลกัธรรมาภิบาลสามารถนาํมาใชก้บัการปฏิบติังาน

ด้านการระงับขอ้พิพาทโดยระบบอนุญาโตตุลาการตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคบัของสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ ซึงอนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ ไม่ปฏิบติัตนเสมือนเป็น

ทนายความ เป็นเรืองของความโปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ ในการระงบัขอ้

พิพาททางธุรกิจทงัภายในและภายนอก หากเกิดความขดัแยง้กนัขึน คู่พิพาทมีความประสงคที์จะ

ระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ หรือการคา้ระหว่างประเทศ โดยไม่ตอ้งไปฟ้องร้องต่อศาล วิธีหนึงทีเป็น

ทางเลือกของคู่พิพาท ก็คือการเลือกใชร้ะบบอนุญาโตตุลาการ ซึงเป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาททาง

ธุรกิจทีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพกบัธุรกิจการคา้ทีมีความสะดวก รวดเร็ว 

5.1.4 ความสอดคล้องของการ ใ ช้ตั ว ชีวัดธรรมาภิบาล  กับการระงับ ข้อพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการ 

ความสอดคลอ้งของตวัชีวดัธรรมาภิบาลทางกฎหมาย ขอ้มูลทีมีความสอดคลอ้งทางความ

คิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทงั 5 กลุ่ม โดยเฉพาะขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มมีความเห็นว่า สาํหรับ

กฎหมายต่างๆทีองคก์รนิติบญัญติัตราขึนเป็นกฎหมายประเภทต่างๆ ยงัมีลกัษณะขาดหลกัธรรมาภิ

บาลทางกฎหมาย ทงันีสาเหตุมาจากการขาดคุณสมบติัทางวิทยาการ จริยธรรม มโนธรรม และ

คุณธรรมของบุคคลทีเป็นผูต้รากฎหมายหลกัเป็นสําคญั เมือนํากฎหมายมาใช้ในกระบวนการ

ยติุธรรม ผูป้ฏิบติัตามกฎหมาย คือผูพ้ิพากษาจะตอ้งยดึถือเนือหา สาระทางกฎหมายเป็นหลกัปฏิบติั

อย่างชดัเจน บางครังจึงเกิดการขาดหลกัความเป็นธรรมตามความรู้สึกของคนทวัๆไป และของ

คู่กรณีพิพาท จึงมีกระบวนการพิจารณากนัถึง 3 ระดบัในชนัศาล และยงัมีกรณีการถวายฎีกาต่อองค์

พระประมุขทางระบบยติุธรรมดว้ย แต่ในระบบอนุญาโตตุลาการ ผูมี้อาํนาจหนา้ทีสามารถปรับการ

ใช้ระบบกฎหมาย มาใช้ระบบทาง   สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ จิตวิทยา และจิตศาสตร์ได้ และ

ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม คุณธรรม มโนธรรม คือ การตีความตวับทกฎหมายเพือประโยชน์ทาง

สงัคม และความยนิยอมพร้อมใจตกลงกนัดว้ยความพีงประสงคข์องคู่กรณี 

ในระบบของอนุญาโตตุลาการ บุคคลผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ ตอ้งมีคุณสมบติัความรู้

ความเขา้ใจตามหลกัวิชาการแลว้ ยงัตอ้งมีคุณลกัษณะเฉพาะของดา้นความชาํนาญ ประสบการณ์ 
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และจริยธรรม มโนธรรม คุณธรรม พฤติกรรม เฉพาะบุคคลทีตอ้งตรงตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้น

พฤติกรรมของความเป็นมนุษยด์ว้ย 

ขอ้มูลทีไดจ้ากการแสดงความคิดเห็น ทศันคติต่อบุคคลผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการตรงกนั

วา่ บุคคลเหล่านีเป็นผูพ้ร้อมดว้ยเมตตาธรรม และตอ้งการเสริมสร้างความสงบสันติสุขในสังคม ใน

การพิจารณาขอ้พิพาทจึงดาํเนินการสอดคลอ้งกนัไป โดยยดึหลกัฎหมายเป็นฐานการพิจารณา แลว้

จึง   บูรณาการผสมผสานไปกบัหลกัอืนๆอีก 5 หลกัธรรมาภิบาล โดยมีหลกัจริยธรรมในการนาํ

ประโยชน์ทางสงัคม เขา้มาใชใ้นการพิจารณาเนือหาสาระของขอ้พิพาท การบูรณาการหลกัธรรมาภิ

บาลของระบบ และกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี เป็นปัจจยัสร้างความพอใจแก่คู่กรณี และความ

ภาคภูมิใจของบุคคลผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ ขอ้มูลในการวิจยัครังนีชีให้เห็นว่าการปฏิบติังาน

ดา้นอนุญาโตตุลาการ ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ของประเทศไทย มีความสัมฤทธิผลทีช่วยให้

การดาํเนินการในระบบยุติธรรม และสร้างคุณประโยชน์ด้านคดีความแก่ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะการปฏิบติังานดา้นการพิจารณาขอ้พิพาทนัน ผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการ

สามารถตดัสินใจนาํหลกัธรรมาภิบาลทงั 6 ประการ มาบูรณาการเป็นขอ้ยติุสร้างความพึงพอใจแก่

คู่กรณี และสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการ และระบบอนุญาโตตุลาการไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 

จากขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาวิจยัครังนี  ตามความคิดเห็นของบุคคลและกลุ่มบุคคลผูใ้ห้

ขอ้มูลไดแ้ก่ อนุญาโตตุลาการ จากสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนกังานศาลยติุธรรม นกัวิชาการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญหลักธรรมาภิบาล คู่พิพาทหรือผูที้เกียวข้องกับกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ ขา้ราชการในสถาบนัอนุญาโตตุลาการ รวมตลอดถึงการสนทนากลุ่ม สามารถทาํ

ใหไ้ดข้อ้มูลเกียวกบั “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศ

ไทย” อยา่งมีนยัสาํคญัเชิงประจกัษข์องการอภิปรายผลการวิจยั ดงันี 

5.2.1  ขอบเขตในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการทีมีความสําคัญ รวมทังปัญหา

ในทางปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าทขีองอนุญาโตตุลาการไทย 

1 .  ขอบเขตในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการทีมีความสําคัญนัน  ระบบ

อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการทางเลือก ทีเกิดจากความสมคัรใจของคู่พิพาทแทนกระบวนการ

ยุติธรรมหลกั การฟ้องร้องต่อศาลหรือการมีขอ้พิพาททางศาล ซึงเป็นบริบทในการอาํนวยความ

ยติุธรรมอยา่งหนึง ซึงสอดคลอ้งแนวคิดของเสาวนีย ์ อศัวโรจน์ (2548, หนา้ 30) ทีไดก้ล่าวว่า “ใน
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ปัจจุบนัการอนุญาโตตุลาการ เป็นการระงบัขอ้พิพาททีเป็นทางเลือก (Alternative to Dispute 

Resolution - ADR) อยา่งหนึงนอกจากการฟ้องคดีต่อศาล ซึงเป็นการระงบัขอ้พิพาทหลกัของสังคม 

เช่นเดียวกบัการประนีประนอมยอมความ หรือการไกล่เกลีย เพราะวิธีการระงบัขอ้พิพาททีเห็น

ชดัเจนสาํหรับขอ้พิพาททุกชนิด คือศาลทอ้งถิน ซึงเกิดขึนและดาํรงอยู ่เพราะรัฐเป็นผูจ้ดัให้มีเพือ

ระงบัขอ้พิพาทสาํหรับบุคคลต่างๆในรัฐนนั ซึงรัฐมีอาํนาจและความรับผดิชอบทีจะประกนัวา่มีศาล

อยู ่มีการแต่งตงัผูพ้ิพากษา ซึงมีคุณสมบติัทีดีและเหมาะสมกบัการทาํหนา้ที และวิธีพิจารณาทีวาง

หลกัเกณฑเ์รืองเขตอาํนาจและกระบวนพิจารณาของศาล” 

2.  หากคู่พิพาทมีความประสงคร์ะงบัขอ้พิพาท โดยใชผู้ท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการของตน

ก็ได้ โดยใช้บริการการบริหารจัดการ ด้านการตรวจสอบสัญญา และการจัดการด้านวนั เวลา 

สถานทีของ   สถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยทีสถาบนัอนุญาโตตุลาการมิไดท้าํหน้าทีสรรหาผูท้าํ

หน้าทีอนุญาโตตุลาการพิจารณาชีขาดแต่อย่างใด ซึงสอดคลอ้งแนวคิดของเสาวนีย ์ อศัวโรจน์ 

(2548, หนา้ 49) ทีไดก้ล่าวว่า “การอนุญาโตตุลาการนอกศาลของประเทศไทย คู่กรณีพิพาทอาจตก

ลงกนัระงบัขอ้พิพาททางการอนุญาโตตุลาการโดยดาํเนินการกนัอง หรืออาจใชบ้ริการของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย  ในกรณีความขดัแยง้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึงเป็นองคก์ารนิติบุคคล

ต่างดา้ว หรือเป็นองคก์ารต่างดา้วดว้ยกนัทงั 2 ฝ่าย แต่ขอ้พิพาทเกิดจากการทาํธุรกิจในประเทศไทย 

และอาจเป็นสถาบนัอนุญาโตตุลาการ แห่งสาํนกังานศาลยุติธรรม สภาอนุญาโตตุลาการ ของสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย หรือองคก์รอนุญาโตตุลาการของสมาคมการคา้ต่างๆทีมีอยู ่หรือทีอยูใ่น

ความดูแลของหน่วยงานราชการไทย เช่น กรมการประกนัภยั กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา” 

3.  เมือคดีข้อพิพาทได้รับการเสนอพิจารณาโดยให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู ้ด ําเนิน

กระบวนการพิจารณา  สืบพยาน และทาํการชีขาด  การดาํเนินการกเ็ป็นไปตามกฎของหลกัธรรมาภิ

บาล  ซึงสอดคล้องแนวคิดของไชยวัฒน์  บุนนาค  (2554,  หน้า  25)  ได้กล่าวว่า  “ในเมือ

อนุญาโตตุลาการทาํหน้าทีเสมือนผูพ้ิพากษา อนุญาโตตุลาการก็จาํเป็นต้องมีความเป็นกลาง

(impartial) และเป็นอิสระ (independent) ตอ้งไม่เขา้ขา้งฝ่ายหนึงฝ่ายใด แมว้่าฝ่ายทีเสนอชือตนให้

เป็นอนุญาโตตุลาการ” นอกจากนีแนวความคิดของเสาวนีย ์อศัวโรจน์ (2548, หนา้ 108) ไดก้ล่าวถึง 

ความเป็นกลางและยติุธรรมของอนุญาโตตุลาการวา่ “ในการทาํหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการ ซึงก็คือ 

การตดัสินชีขาดขอ้พิพาททีไดรั้บมอบหมายนนั มีหลกัพืนฐานว่าอนุญาโตตุลาการทาํหน้าทีอย่าง

เป็นคนกลางคลา้ยกบัผูพ้ิพากษา กล่าวคือ ในการปฎิบติัหนา้ทีไม่ลาํเอียงเขา้ขา้งคู่กรณีฝ่ายใดฝ่าย

หนึง แมฝ่้ายนนัเป็นผูต้งัตนใหท้าํหนา้ทีกต็าม” 
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4.  การปฎิบติังานของอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการยติุธรรมทางเลือก  ทีคู่กรณีพิพาท

มีความสมคัรใจทงัสองฝ่ายทีจะเขา้ระบบอนุญาโตตุลาการ มีความมุ่งหมายทีจะทาํใหค้ดีเสร็จลงได้

รวดเร็ว ไม่มีความตึงเครียดในกระบวนการพิจารณา ลดค่าใชจ่้าย และเมือคดีเสร็จลงก็สามารถ

รักษาความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจไดด้ว้ยดี คู่พิพาทจึงตกลงใจมาใชบ้ริการของอนุญาโตตุลาการ

แทนทีจะไปฟ้องร้องทีศาล กระบวนพิจารณาคดี ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย การดาํเนินการพิจารณา

ขอ้พิพทในการปฎิบติังานของอนุญาโตตุลาการ เป็นไปตามขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้อยา่งเป็นทีศรัทธา 

และพึงพอใจของคู่กรณี ซึงสอดคลอ้งแนวคิดของ เสาวนีย ์ อศัวโรจน์ (2548, หน้า 11-12) ทีได้

กล่าวว่า “การอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย เป็นการระงบัขอ้พิพาททีสินสุดค่อนขา้งรวดเร็ว 

และมีประสิทธิผล เนืองจากมีวิธีพิจารณาทีไม่เคร่งครัดและไม่มีขนัตอนทียุ่งยาก  แต่อยู่ภายใต้

หลกัเกณฑที์ตอ้งเปิดเผยโอกาสให้คู่กรณีทงัสองเสนอพยานหลกัฐานของตน ต่ออนุญาโตตุลาการ

ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และเนืองจากการดาํเนินกระบวนพิจารณาของการอนุญาโตตุลาการนนั กระทาํ

เป็นการลบั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ผูที้มีสิทธิเขา้ร่วมในการพิจารณา คือ คู่กรณีและบุคคลที

เกียวขอ้ง เช่น ทนายความ ทีปรึกษา อนุญาโตตุลาการ และในกรณีของพยาน หากมีการสืบพยาน

หลายคนแลว้  พยานแต่ละคนจะเขา้ร่วมการพิจารณาไดเ้ฉพาะในช่วงทีตนเบิกความเท่านัน  การ

พิจารณาครังอืนนนัๆ ตนไม่มีสิทธิเขา้ร่วม และจะไม่ไดรั้บรู้สิงต่างๆทีเกิดขึนในการพิจารณาครัง

อืนๆ ดงันนั การพิจารณาตลอดจนขอ้เทจ็จริง และรายละเอียดต่างๆในในการพิจารณา จึงรู้กนัอยูใ่น

หมู่ผูที้เกียวขอ้งโดยตรงเท่านนั บุคคลภายนอกไม่มีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้เทจ็จริงเหล่านนัโดยตรง และ

รักษาชือเสียง  ความลบัทางธุรกิจของคู่กรณีพิพาท ทงันียงัสามารถรักษาความสัมพนัธ์ของคู่กรณี

พิพาทไวไ้ด”้ 
5.   คู่พิพาทย ังสามารถกําหนดกรอบกระบวนการพิจารณา  หรือวิ ธีพิจารณาให้

อนุญาโตตุลาการปฏิบัติหน้าทีได้ สถานทีทาํการพิจารณา ภาษาทีใช้ในการทีคู่พิพาทมีความ

ประสงค์จะใช้ในการพิจารณา หรือหากไม่ไดก้าํหนดไวก้็เป็นไปตามกฎหมาย อาํนาจ หน้าที ก็

เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนดขึน สิงต่างๆเหล่านีจึงเป็นการเอือประโยชน์ และสมประโยชน์ของ

คู่กรณีพิพาท ซึงขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยัครังนียนืยนัอยา่งชดัเจนวา่ คู่กรณีมีโอกาสและไดรั้บสิทธิใน

เรืองการใชค้วามอะลุ่มอล่วยผอ่นปรนจากอนุญาโตตุลาการอยา่งเป็นทีน่าพอใจ  สอดคลอ้งแนวคิด

ของไชยวัฒน์ บุนนาค  (2554, หน้า 109) ได้กล่าวว่า “กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็น

กระบวนการทีมีความยืดหยุ่น (flexibility) มากกว่ากระบวนการทางศาล อนุญาโตตุลาการตอ้ง

ดาํเนินกระบวนพิจารณาตามทีคู่พิพาทตกลงกัน  นอกจากนียงัสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
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อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545  มาตรา 26 วรรคหนึง บญัญติัว่า “คู่พิพาทอาจตกลงกาํหนดสถานทีใน

การดํา เนินการทางอนุญาโตตุลาการไว้ก็ได้ ในกรณีทีไม่มีข้อตกลงเช่นว่านัน  ให้คณะ

อนุญาโตตุลาการกาํหนดสถานทีโดยคาํนึงถึงสภาพแห่งขอ้หาและความสะดวกของคู่พิพาท” ซึง

คณะอนุญาโตตุลาการทีเป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญักย็นืยนัในการใหข้อ้มูลในการวิจยัครังนี 

6.  ในภาคราชการ หากเป็นหน่วยงานราชการดว้ยกนั กรณีเกิดขอ้พิพาทพบว่า จะไม่ค่อยมี

การนาํกรณีความขดัแยง้สู่การพิจารณาขอ้พิพาทในระบบอนุญาโตตุลาการ  เพราะกลวัความรับผิด

ส่วนตวั จึงไม่โอนอ่อนผอ่นตามกบัขอ้เรียกร้องหรือประนีประนอมกบัหน่วยราชการดว้ยกนั และ/

กบับริษทัเอกชน จึงทาํให้ให้คดีขอ้พิพาทไม่เสร็จทีชนัอนุญาโตตุลาการ แต่กลบัไปให้เสร็จสินที

ศาล ให้ศาลตดัสินในทีสุด จึงทาํใหค้ดีล่าชา้ ผิดวตัถุประสงคข์องระบบอนุญาโตตุลาการทีตอ้งการ

ความสะดวกและรวดเร็ว ซึงกรณีดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า “คดีทีเกิดขึนก่อนปีพ.ศ.2539 ยงัไม่มี

พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที  พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายทีกาํหนดหลกัการ

เกียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที โดยแยกความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ทีในการ

ปฏิบติัหนา้ทีออกจากการกระทาํละเมิดทีมิใช่การปฏิบติัหนา้ที ความเสียหายจากการกระทาํละเมิด

ของเจา้หนา้ทีในการปฏิบติัหนา้ทีนนั เจา้หนา้ทีจะตอ้งรับผดิชดใชค้่าสินไหมทดแทนต่อหน่วยงาน

ของรัฐหรือไม่เพียงใดนนัยึดหลกัว่าจะเรียกร้องเอาแก่เจา้หน้าทีไดเ้ฉพาะความเสียหายไดเ้กิดขึน

จากการกระทาํจากการกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านนั หากเป็นกระทาํ

ประมาทเลินเล่ออยา่งธรรมดา เจา้หนา้ทีจะไม่ตอ้งรับผดิชดใชค้่าสินไหมทดแทนต่อหน่วยงานของ

รัฐ  อย่างไรก็ตามแมว้่าปัจจุบนัมีพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที  พ.ศ.2539 

แลว้  แต่หน่วยงานของรัฐก็ยงัระมดัระวงัในความรับผดิ ซึงอาจเสียงต่อความรับผดิเป็นการส่วนตวั

ได้ในภายหลงัเช่นกัน7.  เนืองจากกฎหมายไม่ได้ให้อาํนาจกฎหมายแก่อนุญาโตตุลาการ เช่น 

หมายเรียก ซึงทาํได้แค่เพียงหนังสือเชิญเท่านัน  ทาํให้การควบคุมของอนุญาโตตุลาการใน

กระบวนการพิจารณาไดไ้ม่เตม็ที หรือกรณีไม่มีเรืองละเมิดอาํนาจศาล ทาํใหท้นายความทีไม่สุจริต 

กลา้ทียืนพยานเอกสารปลอม หรือเท็จแก่อนุญาโตตุลาการ เพราะไม่มีบทลงโทษเรืองการละเมิด

อาํนาจศาล ซึงหากเป็นกระบวนศาล ทนายความคงไม่กลา้กระทาํ เพราะเสียงต่อการละเมิดศาลได ้

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิตพล  ลิขิตภูมิสถิตย ์(2549, หนา้บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาถึง “บทบาทของ

ศาลยุติธรรมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ แนวความคิดเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดย

เอกชนทีไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากศาลนัน  ยังไม่อาจเ กิดขึนได้ ทังนี  เ นืองจาก

อนุญาโตตุลาการมีสถานะเป็นเอกชน ซึงไม่มีอาํนาจในการบงัคบัคู่กรณีหรือบุคคลอืน  ดังนัน
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ประสิทธิภาพการดาํเนินการในระบบอนุญาโตตุลาการ  ควรตอ้งใชอ้าํนาจศาลซึงเป็นสถาบนัของ

รัฐและเป็นผูใ้ช้อาํนาจรัฐจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการสนับสนุน การดาํเนินกระบวนพิจารณา

อนุญาโตตุลาการซึงไดแ้ก่ การออกคาํสังคุม้ครองชวัคราวเพือคุม้ครองประโยชน์ของคู่กรณี การชี

ขาดอาํนาจของอนุญาโตตุลาการ การใหค้วามช่วยเหลือในการสืบพยานหลกัฐาน การชีขาดเบืองตน้

ในข้อกฎหมาย การแต่งตังและถอดถอนอนุญาโตตุลาการ และการบังคับตามคาํชีขาดของ

อนุญาโตตุลาการ นอกจากนีศาลยงัอาจเขา้มามีบทบาทในการอนุญาโตตุลาการโดยการตรวจสอบ

การดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และตรวจสอบคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึงอาจ

นาํไปสู่การเพิกถอนคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการได  ้อาํนาจของศาลจึงเป็นปัจจยัสําคญัในการ

สนับสนุนกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ” แต่การใชอ้าํนาจศาลในขณะการพิจารณาคดีของ

คณะอนุญาโตตุลาการ จะเกิดปัญหาดา้นหลกัธรรมาภิบาล คือทาํใหอ้นุญาโตตุลาการขาดความเป็น

อิสระ ดงันนั ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จึงแยกอาํนาจของกระบวนการทางศาลสถิตยติุธรรม

ออกไปจาก กระบวนการพิจารณาคดีความของอนุญาโตตุลาการ  แต่ภายหลังการชีขาดของ

อนุญาโตตุลาการแล้ว  หากฝ่ายหนึงฝ่ายใด  หรือทังสองฝ่ายไม่พอใจให้การขีขาดของ

อนุญาโตตุลาการ มีสิทธิทีจะนาํคดีขอ้พิพาท หรือขอ้ชีขาดนีไปดาํเนินการทางศาลสถิติยติุธรรมได ้ 

หากเป็นกรณีนีการดาํเนินงานของอนุญาโตตุลาการ ก็จะขาดหลกัธรรมาภิบาล คือ ขาดความคุม้ค่า   

และขาดประสิทธิภาพ และความสัมฤทธิผล อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ขอ้มูลยงัไม่มีใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัถึงความขดัแยง้ของคู่กรณีดว้ยกนั 

และ/หรือคู่กรณีทังสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึงมีข้อขัดแยง้กับการดําเนินงานของสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ จะเห็นไดว้่าปัญหาความขดัแยง้ ในลกัษณะนาํคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ไป

ฟ้องร้องยงัศาลซึงมีอยู่บ้าง แต่มีจํานวนน้อย ข้อมูลจากการวิจัยชีให้เห็นว่าการดําเนินงาน

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งมีนยัสาํคญั 

กฎหมายว่าดว้ยการอนุญาโตตุลาการในหลาย ๆ ประเทศจะไดก้าํหนดให้คู่กรณีในการ

อนุญาโตตุลาการมีอิสระ ในการตกลงเกียวกับการดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

อย่างไรก็ดีแนวความคิดเกียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยเอกชน ทีไม่ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจาก

ศาลนนั ยงัไม่อาจเกิดขึนได ้ทงันี เนืองจากอนุญาโตตุลาการมีสถานะเป็นเอกชน ซึงไม่มีอาํนาจใน

การบงัคบัคู่กรณี บุคคลอืน หรือคาํชีขาด ดงันี ศาลซึงเป็นสถาบนัของรัฐและเป็นผูใ้ชอ้าํนาจรัฐ 

จะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการสนับสนุน การดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ซึงไดแ้ก่ 

การออกคําสังคุ ้มครองชัวคราวเพือคุ ้มครองประโยชน์ของคู่กรณี   การชีขาดอํานาจของ
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อนุญาโตตุลาการ  การให้ความช่วยเหลือในการสืบพยานหลกัฐาน  การชีขาดเบืองต้นในขอ้

กฎหมาย   การแต่งตังและถอดถอนอนุญาโตตุลาการ   และการบังคับตามคํา ชีขาดของ

อนุญาโตตุลาการ นอกจากนีศาลยงัอาจเขา้มามีบทบาทในการอนุญาโตตุลาการ โดยการตรวจสอบ

การดาํเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ   และตรวจสอบคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ซึงอาจนาํไปสู่การเพิกถอน คาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการได ้อาํนาจของศาลจึงเป็นปัจจยัสาํคญัใน

การสนบัสนุนกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

5.2.2  แนวความคิดของธรรมาภิบาลในการปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านการระงับข้อ

พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

1.  ในปัจจุบนัแนวคิดธรรมาภิบาลเป็นเรืองทีโลกให้ความสนใจ  การนาํหลกัธรรมาภิบาล

ต่างๆทีสามารถปรับใชก้บัการปฎิบติัหนา้ที หรือการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สามารถ

ทาํไดแ้ละจะเป็นประโยชน์ในหลายๆดา้น เป็นการสร้างความเชือมนัให้เกิดขึนกบัหลายๆฝ่าย ทีมี

ความเกียวขอ้งในกระบวนการอนุญาตุลาการไม่ว่าความน่าเชือถืออนุญาโตตุลาการ องค์การ 

คู่พิพาท รวมถึงประชาชนทีจะเขา้มาเกียวขอ้งกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ไดเ้กิดทศันคติทีดี 

เพราะถือว่ากระบวนอนุญาโตตุลากรเป็นกระบวนการทางเลือกแทนไปศาล และเป็นการแบ่งเบา

ภาระของศาล ทาํให้ขอ้พิพาททีจะเป็นคดีขึนสู่ศาลลดน้อยลง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ

เมตต ์เมตตก์ารุณจิต (2554, หนา้ 13) ไดก้ล่าวว่า “แนวคิด Good Governance เป็นทียอมรับของ

ประเทศทวัโลกอยา่งน่าอศัจรรยเ์หมือนเป็นกระแสร์ทีไดรั้บชยัชนะและไดแ้พร่ไปยงัภาคส่วนต่างๆ

ใหภ้าครัฐและภาคประชาชนเกิดแรงบนัดาลใจทีจะใฝ่หารูปแบบ เพือจะนาํหลกัการนีไปปรับใชใ้ห้

เหมาะสมกบัสภาพ   ภูมิหลงัวฒันธรรมการทาํงานของสังคมตน ดงันนัจึงไม่แปลกใจเลยที คาํว่า  

Good Governance กลายเป็นวาทกรรมทีมีการเรียกกนัไปต่างๆ เช่น ภาคเอกชน เรียกว่า Corporate 

Good Governance ในราชการเรียกว่า Public Governance เป็นตน้”นอกจากนียงัสนบัสนุนแนวคิด

ดงักล่าว โดยงานวิจยัของพระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลนัรัมย)์ (2558, หนา้บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการ

นาํหลกัธรรมาภิบาลสู่การปฏิบติัเพือการบริหารงานขององคก์รยุคใหม่ และเป็นแนวทางในการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลให้ประสบผลสาํเร็จขององคก์ร จากการศึกษาพบว่า ธรรมาภิบาล

เป็นหลกัในการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดี โดยมีจุดเริมตน้มาจากแนวคิดทางตะวนัตก เมือประเทศ

ไทยไดน้าํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารกิจการบา้นเมือง ทาํให้ระบบการบริหารดีขึน แต่

อยา่งไรก็ตาม บริบทของสังคมไทย ค่านิยม ตลอดถึงการขาดความรู้ความเขา้ใจทีลึกซึงในเรืองธรร

มาภิบาล  มกัจะทาํใหเ้กิดปัญหาขึนเมือนาํไปสู่ขนัตอนของการปฏิบติั ดงันนั หลกัธรรมาภิบาลฉบบั
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เมืองไทย จึงควรผนวกกับหลักพุทธธรรมด้วย ซึงน่าจะเป็นทางออกไปสู่การบริหารจัดการ

บา้นเมืองตามหลกัธรรมาภิบาลไดดี้ทีสุด 

2.  หลกัธรรมาภิบาลนาํมาใชใ้นองคก์ารเกือบทุกองคก์ารแลว้ และการปฏิบติังานดา้นการ

ระงับขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ถูกกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ                       

ซึงอนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ ไม่ปฏิบติัตนเสมือนเป็นทนายความ เป็น

เรืองของความโปร่งใสในการปฏิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการ สอดคลอ้งกบัวิภาส ทองสุทธิ             

(2551, หนา้ 168) ไดก้ล่าวว่า “หลกัการสาํคญัทีมีการนาํมาใชใ้นประเทศไทยอยา่งกวา้งขวางอยูใ่น

ปัจจุบนันี แต่ก็มีคาํถามว่าหลกัการต่างๆนีหมายถึงอะไร แลว้จะทราบไดอ้ย่างไรว่ามีธรรมาภิบาล

แลว้หรือยงั มีมากนอ้ยหรือนอ้ย ตอ้งปรับปรุงอะไรอีกบา้ง คาํตอบทีอาจเป็นไปได ้ก็คือ การจดัทาํ

ตวัชีวดัเพือผูใ้ชจ้ะไดเ้ขา้ใจ และนาํไปใชต้รวจสอบตนเองและผูอื้นหรือหน่วยงานอืนไดต่้อไป...

ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปดว้ยหลกัการต่างๆมากมาย แลว้แต่ผูที้จะนาํเรืองของธรรมาภิบาลไป

ใช ้และจะให้ความสาํคญักบัเรืองใดมากกว่ากนั และในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงาน 

หลกัการใดจึงเหมาะสมทีสุด...” 

ผู ้วิ จัย มีความ เ ห็น เพิม เ ติมว่ า  ตัว ชีวัด ทีสําคัญอย่ างยิ ง  คือ คุณสมบัติของผู ้เ ป็น

อนุญาโตตุลาการ คือ ความไม่มีความรู้ความสามารถ หรือความเชียวชาญในขอ้พิพาททีตนรับเป็น

อนุญาโตตุลาการจริง  การไม่เขา้ใจบทบาท อาํนาจหน้าทีของตนในการดาํเนินกระบวนพิจารณา  

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของไชยวฒัน์ บุนนาค (2554, หนา้ 76) ไดก้ล่าวว่า “สัญญาอนุญาโตตุลาการ

อาจกาํหนดคุณสมบติัของอนุญาโตตุลาการไวก้็ได ้เช่น ในสัญญาเกียวกบัการซือขายพืชผลทาง

เกษตร คู่สญัญาอาจกาํหนดไวว้า่อนุญาโตตุลาการทีจะไดรั้บแต่งตงั (โดยเฉพาะอยา่งยงิในกรณีของ

ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการคนเดียว) จะต้องเป็นผูที้มีความรู้หรือ

ประสบการณ์เกียวกบัตลาดซือขายพืชผลล่วงหน้าหรือประสบการณ์เกียวกบัตลาดซือขายพืชผล

ล่วงหนา้กไ็ด”้ 

3.  นอกจากนีผูบ้ริหารในองคก์รนาํหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารองคก์รของตนเองได ้แลว้

ยงัสามารถนาํมาบริหารประเทศ และบุคคลธรรมดาได  ้ดงันันธรรมาภิบาลจึงเป็นเครืองมือการ

บริหารอีกอยา่งหนึงทีเกิดขึนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั และยงัเป็นหลกัการหรือเกณฑอี์ก

ตัวหนึงทีมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือเอกชนต้องปฏิบัติตามซึง

สอดคลอ้งกบัแนวความคิดวิภาส ทองสุทธิ (2551, หนา้ 167) ไดก้ล่าวว่า “ธรรมาภิบาลนีเป็นเรือง

ของหลกัการบริหารแนวใหม่ ทีมุ่งเนน้หลกัการ โดยไม่ใช่หลกัการทีเป็นแต่เพียงรูปแบบทฤษฎีการ
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บริหารงานเท่านัน แต่เป็นหลกัการทาํงาน ซึงหากมีการนาํมาใชเ้พือการบริหารแลว้ จะเกิดความ

เชือมันว่าจะนํามาซึงผลลัพท์ทีดีทีสุดต่อความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล” ประกอบกบัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรัชยา ภกัดีจิตต ์(2555, หนา้ 21) ไดก้ล่าวว่า 

“ธรรมาภิบาลจึงทาํหนา้ทีเป็นกลไก เครืองมือ และแนวทางการดาํเนินงานทีเชือมโยงกนัของภาค

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นความจําเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  อย่างจริงจังและต่อเนือง เพือให้ประเทศมีพืนฐานระบอบ

ประชาธิปไตยทีแทจ้ริง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างและกระบวนการ

บริหารทีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได  ้อนัจะนาํไปสู่การพฒันาที

ยงัยนื”  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1.  การบริหาร การจัดการ และการดําเนินงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

จากการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลจากผลการวิจยั ทีไดจ้ากขอ้มูลทีบุคคลสาํคญั ผุใ้ห้

ขอ้มูล ทงั 5 กลุ่ม ลว้นเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความชาํนาญในหลกัการ 

วิธีการ กระบวนการ และ/หรือขบวนการในการบริหารและการจดัการ และองค์การ และหรือ

องค์กรทีดาํเนินงานเกียวขอ้งกับการจัดตงั การบริหาร การจัดการ และกระบวนการพิจารณา 

พิพากษาอรรถคดี ทางดา้นความยติุธรรมในระบบศาลสถิติยติุธรรม ทาํใหข้อ้มูลทีเป็นแนวความคิด

เห็น เกียวกบักระบวนการดาํเนินการ บริหาร การจดัการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ทีอยูใ่นกรอบ

ความรับผดิชอบของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ อยา่งมีนยัสาํคญัของความถูกตอ้งและความเป็นจริง 

จากขอ้มูลชีให้เห็นอยา่งเด่นชดัว่า ในการบริหาร การจดัการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

พร้อมทงัการบริหารจดัการโครงการกิจกรรมต่างๆของสํานักงาน กอง ฝ่ายงานต่างๆของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู ้ท ําหน้าทีอนุญาโตตุลาการย ังด้อย

ประสิทธิภาพจึงมีผลทาํให้การปฏิบติังานดา้นทีเกียวขอ้งดอ้ยประสิทธิผล ความสัมฤทธิผล และ

ความพึงพอใจ  ความเ ชือ ถือ  ศรัทธาของทังผู ้ท ําหน้า ทีในหน่วยงานนันๆ  ผู ้ท ําหน้า ที

อนุญาโตตุลาการ คู่กรณีพิพาท และบุคคลอืนๆทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานต่างๆ 

ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ และการดาํเนินการพิจารณาขอ้พิพาท  และ/หรือการลงมติชีขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการ 
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เพือความสัมฤทธิผลของการดําเนินงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงขออนุญาต

เสนอแนะโดยยึดฐานขอ้มูล เพือการปรับปรุง และพฒันากิจกรรม เพือสนับสนุนการใชห้ลกัธรร

มาภิบาลในการดาํเนินงานของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ และคณะผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ ดงันี 

1.  การจดัการโครงสร้างของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ควรจะหรือน่าจะแยกออกเป็นอิสระ

จากองคก์ารศาลยติุธรรม กรณีพิพาทถา้คู่กรณีตกลงใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการแลว้  คาํชีขาด

ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ถือเป็นทีสุดตามหลกัยติุธรรม ไม่มีการนาํมาดาํเนินซาํหรือฟ้องใน

ศาลต่อไป เป็นการเสริมสร้างความศกัดิสิทธิ และความมีศกัดิศรีของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ทงันี

เพราะผลการ  ชีขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง เมือถึงทีสุดของการตดัสินชีขาด

ของอนุญาโตตุลาการแลว้ เกิดความคลางแคลงใจ ไม่แน่ใจไม่พอใจในคาํตดัสิน ยงัสามารถนาํกรณี

ขอ้พิพาทเดียวกนันี ขึนฟ้องร้องต่อศาลได ้กรณีเช่นนี ทาํลายหลกัธรรมาภิบาลและศกัดิศรีของคณะ

อนุญาโตตุลาการ และสถาบนัอนุญาโตตุลาการในทีสุด 

2.  การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเป็นขา้ราชการ หรือพนกังาน ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

เพือประจาํปฎิบติังานในกรม สาํนกังาน กอง ฝ่าย หรือแผนกงานต่างๆตอ้งระบุคุณสมบติั บุคคลทีมี

พืนฐานความรู้ในลกัษณะความรู้แบบบูรณาการ ในลกัษณะมีบุคคลทีมีความรู้เชิงวิชาการ ทาง

สังคมวิทยา  วิทยวิทยา (วิทยาศาสตร์) แลว้ไปแยกย่อยเป็นด้านสังคมศาสตร์, นิติศาสตร์ และ

เศรษฐศาสตร์  แลว้แยกสาขาย่อยพืนฐานความรู้ออกไปตามแขนงของศาสตร์หลกัทงั 3 ดา้น ใน

หน่วยงานจะไดมี้บุคลากรหลกัทีจะตอ้งเตรียมเอกสารทางวิชาการหลกัๆ ประมวลเป็นสาระหลกั 

และสาระสําคญัย่อยแต่ละดา้น ไดใ้ห้แก่บุคคลผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการ และเมือเจา้หน้าทีจะ

สามารถประมวลประเด็นทางวิชาการ ขอ้เทจ็จริงไดอ้ย่างรัดกุมและรวดเร็ว เป็นการช่วยแกปั้ญหา

เบืองตน้ให้แก่ผูท้าํหน้าทีอนุญาโตตุลาการ และคู่กรณีไดเ้ขา้ใจอย่างชดัแจง้ทงัดา้นวิชาการ และ

ความเป็นจริงในเชิงการปฏิบติัเป็นหลกัของการสร้างศกัยภาพของบุคคล ของสถาบนั และความ

ศรัทธาของคู่กรณี และประชาชนทวัไป 

3.  ระบบการสรรหาบุคคลผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ ตอ้งรอบคอบ และครบถว้นใน

เนือหาสาระของรูปคดีทีเสนอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ปัจจุบันจะเน้นคุณสมบัติด้าน

นิติศาสตร์)   แต่คดีทีเข้าสู่สถาบันฯ มักเป็นกรณีข้อพิพาททางปัญหาเศรษฐกิจ การค้า และ

อุตสาหกรรม และเป็นสาระจดัการดา้นธุรกิจการคา้ บุคคลทีทาํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ จึงควรเป็น

บุคคลเอนกประสงค ์มีพืนฐานความรู้ ความชาํนาญเอนกประการ 
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อนึงในกรณีคู่พิพาทเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการดว้ยตนเอง ควรตอ้ง

มีระบบการพิจารณาใหค้วามยนิยอมร่วมกนัของคู่กรณี และฝ่ายของสถาบนัฯดว้ย 

4.  กรณีปัญหาทางดา้นความล่าชา้ของการดาํเนินการพิจารณาขอ้พิพาท ทีบุคคลผูท้าํหนา้ที

อนุญาโตตุลาการและคณะอนุญาโตตุลาการ ไม่มีอาํนาจทางกฎหมายรับรองเกียวกับการระงบั

พฤติกรรมของบุคคล ทีเกียวขอ้งกับการสอบสวนพิจารณาคดี การตรวจสอบ หรือขอเอกสาร

เพิมเติมการขอยนืขยายเวลาการพิจารณาขอ้พาท หรือพฤติกรรมละเมิดอาํนาจของอนุญาโตตุลาการ               

เฉกเช่นเดียวกบัพฤติกรรมการละเมิดอาํนาจศาล 

5.  กรณีการพิจารณาขอ้พิพาทระหว่างองคก์ารภาครัฐ หรือองคก์าร รัฐวิสาหกิจ สภาพ

ปัญหาการิจารณาขอ้พพาทของอนุญาโตตุลาการ หรือผูเ้ป็นพยานขององคก์าร จะมีปัญหาทีจะถูก

ครอบคลุมความเป็นอิสระของการแสดงความคิดเห็น พฤติกรรม และการตดัสินใจ ทงันีเพราะ

อํานาจหน้า ทีของผู ้บังคับบัญชาองค์การ มีพลังอํานาจการให้ คุณให้โทษแก่ทังผู ้เ ป็น

อนุญาโตตุลาการ และพยานบุคคล หรือเจา้หนา้ทีรับผิดชอบเกียวกบัเอกสารของคู่พิพาทของแต่ละ

องคก์ารนนัๆ  ยิงกว่านนัยงัมีมีอาํนาจอิทธิพลทางระบบการบริหาร การเมือง การปกครอง เขา้มา

ครอบงาํดว้ย สถาบนัอนุญาโตตุลาการจึงตอ้งรอบคอบ และตอ้งมีความเป็นผูน้าํในลกัษณะ ผูน้าํ

แบบจริยธรรมนาํพาสถาบนัเป็นองคก์ารนาํ ทีมีความเดด็เดียวในการปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัชีขาดของ

อนุญาโตตุลาการ และเป็นองคก์ารแบบประชาธิปไตย ทีมีธรรมาธิปไตยเป็นแกนนาํการฏิบติังาน

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.  ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 

การดาํเนินการวิจยัครังต่อๆไปนนั ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่า งานประชาสัมพนัธ์ ประสิทธิภาพ

และความคุม้ค่า ของการนาํคดีขอ้พิพาทเสนอต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ดาํเนินการพิจารณาชีขาด

นนัมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า จึงควรมีการวิจยัถึง 

1.  ความเขา้ใจและความสนใจในการเสนอขอ้พิพาท ในการดาํเนินงานต่อสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ : ศึกษากรณีคู่พิพาททีนาํหรือเคยนาํคดีฟ้องศาลแพง่ 

2.  ปัญหาอุปสรรคการบริหารจดัการ การดาํเนินการพิจารณาขอ้พิพาทของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ เป็นการศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ทีประชาการทีใชใ้นการศึกษาเป็นระดบั

ผูบ้ริหาร สาํนกังาน สถาบนัฯ กอง หรือสาํนกังาน และผูป้ฏิบติังานระดบัแผนงาน โครงการ ว่ามี

ความคิดเห็นเชิงปฏิบติัการแตกต่างอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติในปัจจยัอะไรบา้ง 
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3.  การวิจยัถึงความคิดเห็นและความเขา้ใจ ต่อการแยกอาํนาจความเป็นอิสระของการ

ดาํเนินการพิจารณาขอ้พิพาท ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในองคก์าร โดย

คู่กรณีไม่มีสิทธินําผลการตดัสินชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ไปฟ้องร้องต่อศาล ในกรณีมี

ความเห็นขดัแยง้หรือความไม่พอใจในคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

4.  วิธีการดาํเนินการกาํหนดคุณสมบติั และการสรรหาบุคคลผูท้าํหนา้ทีอนุญาโตตุลาการ

อย่างมีประสิทธิ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ การสรรหาโดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการ และสรรหาโดย

คู่พิพาท 
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ภาคผนวก ก  แบบคาํถามประกอบการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัและการสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก ข.  รายชือผูเ้ชียวชาญผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

ภาคผนวก ค  รายชือผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั และหน่วยงาน 

ภาคผนวก ง  รายชือผูเ้ขา้ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 

ภาคผนวก จ  หนงัสือคณะถึงผูใ้หข้อ้มูลและผูส้นทนากลุ่ม 
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แบบคาํถามประกอบการสัมภาษณ์ 
เรือง “การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการปฏบิัติหน้าทขีองอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย” 

ของ รศ. รัฐสิทธิ  คุรุสุวรรณ 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาการจดัการ  มหาวทิยาลัยสยาม 

ขอขอบพระคุณท่านทีได้โปรดกรุณาให้ความคิดเห็นในการพิจารณาคาํถามทีแสดงไวใ้น

แบบสอบถามประกอบคาํสมัภาษณ์ 

1. ประโยชน์และความสาํคญัในการใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในการดาํเนินงานขององคก์ารและ

ตวัอนุญาโตตุลาการเอง ในความคิดของท่าน ควรจะตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาลขององคก์าร

และของผูเ้ป็นอนุญาโตตุลาการไดอ้ยา่งไร 

2. ท่านคิดว่าการปฎิบัติงานของอนุญาโตตุลาการ มีความจําเป็นและสําคัญอย่างไรต่อ

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสร้างความยติุธรรมและสนัติสุขในสงัคมอยา่งไร 

3. ท่านคิดวา่ขอบเขตในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการทีมีความสาํคญัอะไรบา้ง 

4. ท่านคิดวา่ปัญหาของการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการมีอะไรบา้ง 

5. ท่านคิดว่าแนวความคิดทางธรรมาภิบาลในการปรับใชก้บัการปฏิบติังานดา้นการระงบัขอ้

พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดอ้ยา่งไร 

6. การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย  ตวัชีวดั

ธรรมาภิบาลทางกฎหมายทีนํามาใช้กับกระบวนการการระงับข้อพิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการ   ควรเนน้กระบวนการอะไรบา้ง 

7. หลกัการใชธ้รรมาภิบาลในกระบวนการอนุญาโตตุลาการทีจะเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที ความรับผิดชอบด้านอนุญาโตตุลาการแต่ละหลักการนัน ควรต้องให้

ความสาํคญัมีจุดเนน้หลกัๆในเรืองของแต่ละหลกัการอะไรบา้ง 

1. หลกันิติธรรม 

1.1 ท่านมีความคิดเห็นวา่การชีขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเกณฑ์

การใชก้ฎหมายคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของคู่กรณีเป็นอยา่งไรบา้ง 

1.2 ท่านมีความคิดเห็นว่าการชีขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมีความชอบตามหลกัและเนือหา
สาระกฎหมายอยา่งไร 
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1.3 การปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในการไม่ทาํใหเ้กิดความเสียเปรียบหรือไม่เป็นการละเมิด
ในการคุม้ครองผูก้ล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหาซึงเป็นคู่พิพาท ท่านคิดว่าสามารถทาํไดม้ากนอ้ยแค่

ไหนเพียงไร 

1.4 ในการปฏิบัติหน้าทีของอนุญาโตตุลาการไม่มีกฎหมายมาปรับใช้ หรือในลักษณะทาํนอง

เดียวกับคดีอาญาทีมีหลักว่าไม่มีความผิด ไม่มีโทษ แต่ถ้าไม่มีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการ

แน่นอน  ท่านคิดวา่จะมีหลกัการปรับใชใ้นการชีขาดปัญหาอยา่งไร 

1.5 ในการปฏิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาชีขาดขอ้พิพาท ในกรณีทีขอ้ความตอ้งมีการ

ตีความ ท่านมีความเห็นวา่อนุญาโตตุลาการจะสามารถใชดุ้ลพินิจมาประกอบกบักฎหมายในการ

ชีขาดขอ้พิพาทคดีไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 

1.6 ท่านมีความเห็นว่าการเป็นอนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินขอ้

พิพาทเช่นเดียวกบักรณีเดียวกบัผูพ้ิพากษาทีตดัสินคดีในศาลอยา่งไรบา้ง 

1.7 ในการปฏิบติัหนา้ทีอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาชีขาด ท่านมีความเห็นว่าคู่พิพาทสามารถ

ปฏิบติัตามคาํชีขาดหรือผกูพนัดว้ยกฎหมายไดห้รือไม่เพราะเหตุใด 

2.   หลกัคุณธรรม 

2.1  ในด้านคุณธรรม /จริยธรรม  ท่านมีความเห็นต่อการปลอดจากการทุจริตในกระบวน

อนุญาโตตุลาการอยา่งไร 

2.2 ในดา้นคุณธรรม/จริยธรรม ท่านมีความเห็นต่อการปลอดจากการกระทาํผิดวินัยในกระบวน

อนุญาโตตุลาการอยา่งไร 

2.3 ในดา้นคุณธรรม/จริยธรรม ท่านมีความเห็นต่อการปลอดจากการการทาํผิดมาตรฐานวิชาชีพ 

จรรยาวชิาชีพในกระบวนอนุญาโตตุลาการอยา่งไร 

2.4 ท่านมีความเห็นว่าการเป็นอนุญาโตตุลาการตอ้งมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการพิจารณา
คดีอยา่งไร 

3.   หลกัโปร่งใส 

3.1  ท่านคิดว่าหลกัความโปร่งใสมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติัหน้าทีของอนุญาโตตุลาการใน  

โครงสร้างหนา้ทีการปฏิบติังานอยา่งไร 

3.2 การตัดสินข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการทีมีผลทางด้านคุณแก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึง  ท่านมี

ความเห็นต่อหลกัโปร่งใส  อยา่งไร 

3.3 การตดัสินข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการทีมีผลทางด้านโทษแก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึง ท่านมี

ความเห็นต่อหลกัโปร่งใส  อยา่งไร 
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3.4 ด้านการเปิดเผย/มีส่วนร่วม ท่านมีความเห็นต่อขอบเขตการเปิดเผยและการมีส่วนร่วมของ

คู่พิพาทพิจารณาคดีแค่ไหนอยา่งไร 

4.   หลกัการมีส่วนร่วม 

4.1 ในการทีคู่ความไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในการมีส่วนร่วมดา้นการพิจารณาขอ้
พิพาท ท่านมีความเห็นอยา่งไร 

4.2 ในการใหคู่้ความมีโอกาสนาํสืบพยานหลกัฐานของแต่ละฝ่าย ท่านมีความเห็นทีก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมอยา่งไร 

4.3 ในระบบอนุญาโตตุลาการ ท่านคิดว่าระบบกล่าวหาหรือระบบไต่สวนในการรับฟัง

พยานหลกัฐาน ท่านเห็นว่าควรใชร้ะบบอะไรเพือให้เกิดความเสมอภาคกนัระหว่างคู่กรณี

เพราะเหตุใด 

5.   หลกัความรับผดิชอบ 

       5.1  ในความรับผิดชอบของอนุญาโตตุลาการ  เมือนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานตามหลกัการ วธีิการ 

 กระบวนการในการปฏิบติังานของสถาบนัอนุญาโตตุลาการนนั ท่านมีความเห็นอยา่งไร 

        5.2  ท่านคิดวา่อนุญาโตตุลาการมีความรับผดิชอบต่อการพิจารณาคดีต่อคู่พิพาทอยา่งไร 

6.   หลกัความคุ้มค่า 

        6.1  หลกัประสิทธิภาพ 

               ท่านคิดวา่ควรจะมีวธีิการบริหารจดัการคดีของอนุญาโตตุลาการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งไร 

       6.2  หลกัประสิทธิผล 

การปฏิบติัหนา้ทีเพอืบรรลุผลในดา้นประสิทธิผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ

สถาบนัอนุญาตุลาการ  ท่านคิดวา่การปฎิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการมีการดาํเนินงานไป

ในทิศทางใด 

         6.3  หลกัความสัมฤทธิผล 

ท่านคิดวา่การปฏิบติัหนา้ทีของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาตดัสินชีขาดขอ้พิพาทได้

เป็นทียอมรับหรือก่อใหเ้กิดความพงึพอใจของคู่พิพาทมากนอ้ยเพียงใด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านทีได้สละเวลาให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ในครังนี 

รองศาสตราจารย์ รัฐสิทธิ  คุรุสุวรรณ  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ  

มหาวทิยาลยัสยาม มือถือ 082-674-8931  E-Mail : rattasidhi@gmail.com 
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รายชือผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

ผู้ทรงคุณวุฒิททีาํการตรวจสอบเครืองมอื จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
1)  ศ.พิเศษ ดร.ยวุฒัน ์ วฒิุเมธีอาจารยที์ปรึกษาหลกั  ผูท้รงคุณวฒิุทีเชียวชาญดา้นรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

2)  รศ.ดร.ปภาศรี  บวัสรรค์  อาจารยที์ปรึกษาร่วม  ผูท้รงคุณวุฒิทีเชียวชาญดา้นสาขาวิชา

นิติศาสตร์ 

3)  รศ.ดร.ธาตรี  นนทศกัดิผูอ้าํนวยการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสนัติภาพศึกษา

และการฑูต  ผูท้รงคุณวฒิุทีเชียวชาญดา้นสาขาวิชาสนัติภาพและการฑูต   

4)  รศ.สุพจน์  สุโรจน์ อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  สาขานิติศาสตร์  ผู ้ทรงคุณวุฒิที

เชียวชาญดา้นสาขาวิชานิติศาสตร์ 

5) รศ.นาวาอากาศตรี นิติ  ผดุงชยั อาจารยป์ระจาํบณัฑิตวิทยาลยั สาขานิติศาสตร์  ผูท้รงคุณวฒิุ

ทีเชียวชาญดา้นสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 

รายชือผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั และหน่วยงาน 
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รายชือผู้ให้ข้อมูลสําคญั และหน่วยงาน 

1.  กลุ่มอนุญาโตตุลาการจํานวน 5 คน 

1)  อาจารย ์อดุม  เฟืองฟุ้ ง 

2)  ศ.พิเศษ สุชาติ  ธรรมาพิทกัษก์ลุ 

3)  อาจารยนิ์วติั  แกว้ลว้น   

4)  อาจารยโ์ชติช่วง  ทพัวงศ ์ 

5)  อาจารยว์สนัตช์ยั  วฒันวงศว์ิสุทธิ 

2.  กลุ่มสํานักงานพฒันาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.)จํานวน 5 คน 

1)  นางกาญจนา  มงักโรทยั  ตาํแหน่งนกัพฒันาระบบราชการ ชาํนาญการพิเศษ 

2)  นางณิสรา  สุขวฒัน์  ตาํแหน่ง นกัพฒนาระบบราชการชาํนาญการพิเศษ 

3).  นางสาวอรพิน  ทรงประสิทธิ  ตาํแหน่งนกัพฒันาระบบราชการ ชาํนาญการพิเศษ 

4)  นางสาวบุษยา  เจริญผล  ตาํแหน่ง ผูเ้ชียวชาญพฒันาระบบราชการ 

5)  นางกลัยาณ์  ภวูนนัท ์ ตาํแหน่ง ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาระบบราชการ 

3. กลุ่มข้าราชการในสถาบนัอนุญาโตตุลาการ จํานวน 5 คน 

1)  นายศรัณราช พลายเพช็ร  ตาํแหน่งนิติกร   

2)  นางวรินทร  ชยวฑัโต  ตาํแหน่งนิติกรชาํนาญการพิเศษ 

3)  นายทรงพล  อวนกลิน  ตาํแหน่งนิติกรชาํนาญการพิเศษ 

4)  นายบนัลือ  สายยศ  ตาํแหน่งนิติกรฎิบติัการ 

5)  นายณฐันรินทร์  ชานนท ์ ตาํแหน่งนิติกรฎิบติัการ 

 



178 

 

 

 

4.  กลุ่มคู่พพิาทหรือผู้ทเีกยีวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จาํนวน 5 คน 

1)  นายประเสริฐ  บุญเรืองยา 

2)  นายณฐัพล  สงัขไ์ทย 

3)  น.ส.อลิษา  ปาลวฒัน ์

4)  นายอตินาฎ  คุม้สนิท 

5)  น.ส.ดลหทยั  ธนะนนท ์
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ภาคผนวก ง 

รายชือผูเ้ขา้ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 
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รายชือผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 

1.  ดร.ปัญญารัตน์  ปานทอง  นกัวิชาการผูช้าํนาญการดา้นหลกัธรรมาภิบาล 

2.  พลโท  ดร.มานิจ  บุญโปร่ง  นกัวิชาการผูช้าํนาญการดา้นหลกัธรรมาภิบาล 

3.  ดร.ดาํรงค ์ ชลสุข  นกัวิชาการผูช้าํนาญการดา้นหลกัธรรมาภิบาล 

4.   คุณกาญจนา   มังกโรทัย   นักพัฒนาระบบราชการ  ชํานาญการพิ เศษ  สํานักงาน

คณะกรรมการพฒํนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5 .   คุณนวลจันทร์   แสงมณี   นักพัฒนาระบบราชการ  ชํานาญการพิ เศษ  สํานักงาน

คณะกรรมการพฒํนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
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ภาคผนวก จ 

หนงัสือคณะบณัฑิตวทิยาลยั สาขาการจดัการ 

ถึงผูใ้หข้อ้มูลและผูส้นทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 























































ประวตัผิู้วจิยั 

ช่ือ-นามสกุล  รองศาสตราจารย ์รัฐสิทธ์ิ คุรุสุวรรณ 
วนั/เดือน/ปี  11 มีนาคม 2504 
สถานทีเ่กดิ  กรุงเทพมหานคร 
 
ประวตัิการศึกษา   

- นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2527 
- เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี 47 ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2534 
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสยาม พ.ศ. 2563 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการวจิยั: ทฤษฎีและปฏิบติั รุ่นท่ี 1 มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2534 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”  

(Thammasat Leadership Program) นมธ. รุ่นท่ี 5 พ.ศ. 2557 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2558 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ)

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2559 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ (ครู) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2560 
 

ต าแหน่งและการท างาน 
- รองศาสตราจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
- อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกังานศาลยติุธรรม 
- อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
- หวัหนา้ส านกังานกฎหมาย รองศาสตราจารย ์รัฐสิทธ์ิ คุรุสุวรรณ คอนซลัแตนท์ 
- ท่ีปรึกษากฎหมาย สมาคมตระกลูล้ิมแห่งประเทศไทย 



การเผยแพร่ผลงานวจัิย/บทความวจัิย 

รัฐสิทธ์ิ คุรุสุวรรณ. แนวทางการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ. ใน 
รายงานการประชุมวชิาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “เบญจมิตรวชิาการ” คร้ังที่ 8, หน้า 
129-136. วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยัธนบุรี. 

รัฐสิทธ์ิ คุรุสุวรรณ และ ยุวฒัน์ วุฒิเมธี. ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลทางกฎหมายกับการระงบัขอ้พาทโดย
อนุญาโตตุลาการ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา. ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563): หนา้ 513-529. 

รัฐสิทธ์ิ คุรุสุวรรณ และ ยุวฒัน์ วุฒิเมธี. การใชห้ลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย. วารสารวจัิยราชภัฎกรุงเก่า. ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2563): หนา้ 63-70. 
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