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Abstract
This article is an additional to the major contents of the doctoral thesis of the author
which aims at the pros and cons of med-arb in international commercial arbitration. Mediation
and arbitration are alternative dispute settlement mechanisms, which have slightly different
characteristics, but they are used in combination in many countries around the world,
including Canada, the United States, China, Hong Kong and other civil law jurisdictions and
known as both “Med-Arb” and “Arb-Med”, depending on which process was initiated first.
Med-Arb is one of the conflict resolution mechanisms in which both mediation and arbitration
is combined. In the process of Med-Arb, the same third-party neutral plays both roles of
mediator and arbitrator. If the parties choose to initiate the process using mediation and the
dispute remains unresolved, it will then move to arbitration. Laws and regulations of Thai
mediation and arbitration are also being currently discussed and there is no record of medarb ever being used in Thailand. The purpose of this article is to lend one more voice to the
debate about the way for Thailand looking to the future to collaborate on improving the
arbitration process by drawing a picture of the formation of Med-Arb. The adoption of an
alternative method of Med-Arb is proposed as a prospective solution that can help to improve
the efficiency of alternative dispute resolution (ADR) in the context of Thai ADR. The
preconception of the success or failure of Med-Arb in international commercial arbitration is
also challenged in this article, along with the principle impartiality of behavior of arbitrators
and mediators, the enforcement of arbitral awards, disputing parties and arbitral centers in
cooperation with the Med-Arb model. This is followed by a discussion of the practical
problems that arise from the application of Med-Arb in the context of Thai law. Some
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suggestions will be made for Thailand to apply Med-Arb and the way to set up future reform
in order to step forward to become the center of international commercial arbitrations in the
future.
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการศึกษาเพิ่มเติมและสรุปใจความสําคัญจากปริญญานิพนธที่ผูเขียนไดศึกษาโดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษาถึงขอดี ขอเสีย **และการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของอนุญาโตตุลาการระหวาง
ประเทศในกรณีการระงับขอพิพาททางการคา กระบวนการระงับขอพิพาทโดยใช Med-Arb (MediationArbitration) เปนกระบวนการระงับขอพิพาทโดยการรวมขั้นตอนของการไกลเกลี่ยเขากับอนุญาโตตุลาการ
การที่ คูพิพาทพยายามที่ จ ะระงั บ ข อพิ พาทเบื้องตน โดยการไกลเกลี่ย และหากไกลเกลี่ย ไมสําเร็จคูพิพาท
สามารถนําขอพิพาทดังกลาวไประงับในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการได โดยที่ผูไกลเกลี่ยในชั้นไกลเกลี่ยขอ
พิ พาทและอนุ ญ าโตตุ ล าการเป น คนเดี ย วกัน เนื่ องจากระบบการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พาทในประเทศไทย การ
อนุญาโตตุลาการทางการคาของไทยยังไมมีการนําวิธีการระงับขอพิพาทแบบระบบผสม Med-Arb มาเปน
แนวทางปฏิบัติ ดังนั้นการระงับขอพิพาทโดยใช Med-Arb นี้จึงเปนโอกาสที่ประเทศไทยสามารถประยุกตใช
การระงับขอพิพาทแบบผสมระหวางการไกลเกลี่ยขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
จากการศึ ก ษาพบว า ประเทศไทยควรตระหนั ก ถึ ง ความท า ทายและควรออกแบบหลั ก เกณฑ ที่
เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปจจัยดังนี้คือ ความทาทายของบทบาทหนาที่ของอนุญาโตตุลาการในการดําเนินการ
ในขั้นไกลเกลี่ยอนุญาโตตุลาการ ความเปนกลาง (Neutrality) ความเปนอิสระ ตลอดจนการบังคับคําชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตอคูพิพาทอยางเทาเทียมกันในขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา
เพราะจะทําใหคูกรณีมีความรูสึกวาตนไดรับความเปนธรรมในกระบวนการระงับขอพิพาท แนวทางการปรับใช
การระงับขอพิพาทแบบระบบผสมนี้สามารถเปนแนวทางเลือกใหคูพิพาท และสรางความเชื่อถือในระบบการ
ระงับขอพิพาททางเลือก ซึ่งอาจจะสงผลใหการอนุญาโตตุลการทางการคาของไทยกาวไปสูการเปนศูนยกลาง
การระงับขอพิพาทระหวางประเทศในอนาคต
1

คําหลัก: การระงับขอพิพาท การไกลเกลี่ย อนุญาโตตุลาการ
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