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 เนื่องจากปัจจุบันการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็น
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วจะมีทางออกร่วมกันไปในทิศทางใด เพ่ือให้การค้าการลงทุนนั้นสามารถ
ด าเนินต่อไปได้โดยไม่กระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างระบบความเชื่อมั่น  
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งแต่ละประเทศนั้นมีอธิปไตยทางตุลาการของแต่ละประเทศแยกออกจากกัน ท าให้การ
ระงับข้อพิพาทต่างๆ นั้นแต่ละประเทศย่อมอยากได้ความยุติธรรมที่ เป็นกลางและไม่อยากยอมรับ  
ค าพิพากษาของศาลแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแน่นอน จึงต้องมีการสร้างนวัตกรรมทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านพาณิชย์ ซึ่งท าให้ต้องศึกษาถึงการยอมรับและการบังคับตามค าชี้ขาดทางการค้าพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนตามเป้าหมายของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้  ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ ศึกษาถึงสภาพปัญหาการยอมรับและการบังคับตามค าชี้ขาดของการระงับข้อพิพาท
ต่างๆ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือน าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ได้มาเพ่ือการยอมรับในผลของค าชี้ขาด
ที่จะครอบคลุมการบังคับช าระหนี้ระหว่างการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  ศึกษาถึง
ปัจจัย ข้อขัดแย้งและเงื่อนไขระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ไม่สามารถบังคับให้คู่สัญญาระหว่าง
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนยอมรับการปฏิบัติการช าระหนี้ตามค าชี้ขาด รวมถึงศึกษาในกลุ่มภูมิภาค  
หรือประเทศที่ประสบความส าเร็จ  วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักกฎหมาย กรณีศึกษาของแต่ละประเทศสมาชิก 
ในประชาคมอาเซียนที่จะน าไปสู่การยอมรับบังคับตามค าชี้ขาดในกลุ่มประเทศประชาคมสมาชิกอาเซียน  และเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางที่น าไปสู่ตัวแบบมาตรฐานการยอมรับและการบังคับตามค าชี้ขาดประเทศ
สมาชิกท้ัง 10 ประเทศ 
 ผลการวิจัยเป็นไปดังต่อไปนี้ 1. การไม่ยอมรับการปฏิบัติการช าระหนี้ตามค าชี้ขาด เป็นผลมาจาก
กระบวนการแต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการไม่ถูกต้อง และค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  
หรือต่างประเทศ มีความขัดหรือแย้งกับกฎหมายภายใน ขัดต่อความสงบเรียบร้อย นโยบายสาธารณะ และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น 2. แนวทางท่ีจะท าให้ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนยอมรับการปฏิบัติการ
ช าระหนี้ คือ การที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องอนุวัติการกฎหมายอนุญาโตตุลาการแม่แบบของ UNCITRAL 
และอนุสัญญากรุงนิวยอร์กอย่างไม่มีเงื่อนไข  3. องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือรับรองความถูกต้องของค าชี้ขาด
ในแต่ละประเทศจะมีสองรูปแบบ ได้แก่ ศาลยุติธรรม หรือ ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งชาติของประเทศนั้น  
4. ปัญหาและอุปสรรคการระงับข้อพิพาททางการค้า ได้แก่ การที่กฎหมายภายในบางประเทศสมาชิกไม่รองรับการ
พิจารณาคดีที่เป็นภาษาอังกฤษ และขาดแคลนอนุญาโตตุลาการที่เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ 5.  คุณสมบัติของ
อนุญาโตตุลาการที่พึงประสงค์ ได้แก่ ต้องมีความเป็นกลาง เป็นอิสระจากการเมืองและองค์กรธุรกิจใด และมี



ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างเดียว 6. องค์กรอาเซียน
ด้านกฎหมายต้องมีบทบาทในการสร้างหลักการเดียวกันในเรื่องการยอมรับเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 7. แนวคิดการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการภายใต้กรอบ ASEAN BLUEPRINT 
สรุปได้ว่า แต่ละประเทศไม่เห็นด้วยในการตั้งศูนย์อนุญาโตตุลาการกลางประจ าภูมิภาคอาเซียน เพราะศูนย์
อนุญาโตตุลาการนานาชาติที่ตั้งอยู่ในบางประเทศ ได้แก่ SIAC ในสิงคโปร์ และ AIAC ในมาเลเซีย ได้ท าหน้าที่นั้น
เป็นอย่างดีอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเป็นต้องตั้งศูนย์ที่มีลักษณะและอ านาจพิจารณาทับซ้อน  และ 8. ค าชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการการค้าและการลงทุนที่ขัดแย้งกับกฎหมายภายในประเทศ วิธีการแก้ไขคือ ใช้หลัก 
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเป็นหลัก ประกอบกับหลักความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างประเทศ  โดยยึดหลักตามกฎหมายแม่แบบอนุญาโตตุลาการและตามอนุสัญญากรุงนิวยอร์ค 
โดยหลีกเลี่ยงที่จะอ้างหลักความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และนโยบายแห่งรัฐ มาเป็นหลักในการปฏิเสธ 
การบังคับตามต าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Currently, trade in Southeast Asia under the ASEAN Community is an international economic 
cooperation in the region. It is interesting that if there are disputes relating to trade and investment 
between ASEAN Member States, then there will be a mutual solution to make trade and 
investment possible without prejudice to international relations This is a system of confidence in 
the justice system. Each country has its own judicial sovereignty. Dispute resolution in each 
country will be impartial and will not accept the judgment of each ASEAN member court. 
International commercial law must be innovated. Therefore, the objective of the research is to 
study the state of affairs of acceptance and enforcement of the decision of the ASEAN dispute 
resolution.  According to the international convention, the propose is lead the best practices and 
gain acceptance in the outcome of the award to cover compulsory repayment of trade debt 
among member countries of the ASEAN Community. Study the factors conflicts and conditions 
between member countries of the ASEAN Community that can not be enforced by the contracting 
parties in the ASEAN Community accepting the repayment of debts include regional or country 
studies. Comparative Law Analysis and the case study of each member country in the ASEAN 
Community will lead to the study of adoption of mandatory judgments in ASEAN Member 
Countries. And to study, analyze and develop guidelines that lead to the standardization, 
acceptance and enforcement of Member States' 
The results of the research are as follows. 1. The reason of not accepting the performance of the 
debt settlement depends on the result of the arbitration process is incorrect. and the arbitral 
award of international or foreign arbitration contrast to the provision of the domestic law, peace 
and moral, public policy and economic stability of the country.  2. The approach that will allow 
the member countries of the ASEAN Community to accept debt settlement is that each country 
will have to adhere to the UNCITRAL template arbitration laws and the New York convention. 3. 
The organization responsible for verifying the veracity of the award in each country shall be of 
two types: the judiciary or the national arbitration center of that country. 4. The state barriers to 
control the quality of trade dispute settlement are. the Court of Justice or the National Arbitration 
Center of that country  4. Disputes and barriers to trade disputes include the fact that the laws 
in some member countries do not support the consideration of the English language, and also 



shortage of foreign arbitrators.   5. Qualifications of arbitrators would be independent from politics 
and any business organization with ability to work in a foreign language.  6. The ASEAN legal 
organization must have a role in creating the same principles on the acceptance of public order 
or good morals. 7. The concept of developing an arbitration system under ASEAN BLUEPRINT 
concluded that each country does not agree to set up a regional arbitration center in ASEAN. The 
International Arbitration Center in some countries, such as Singapore SIAC and Malaysia AIAC 
(former KARCA) has already done. So, it is not necessary to set up a center where character and 
authority is overlapped.  8. Decisions on arbitration, trade and investment that conflict with 
domestic law. The solution are realization of the community economic effort as vital, the 
international diplomatic relations. Finally, every party should be based on the Arbitration Rules 
and the New York Conventions. and avoid raising the principle of peace, good morals and state 
policies as a ground the refusal to enforce the arbitral award. 
 
 


