แนวทางการพัฒนากฎหมาย

ให้สอดคล้องกับหลักสากล
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ได้ก�ำหนดให้มีกลไกให้ด�ำเนินการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
โดยนอกจากต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแล้ว
ยังต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากลอีกด้วย ซึ่งนับเป็นหลักการใหม่ที่ไม่เคย
มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศไทยมาก่อน
นอกจากนี้ หลักการและความส�ำคัญของการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักสากลดังกล่าวแล้ว ยังได้มีการก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนากฎหมาย
จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำความเข้าใจด�ำเนินการพิจารณาศึกษาเพื่อน�ำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสากลที่จะใช้เป็นหลักในการพัฒนา
กฎหมายนัน้ มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ป็นความตกลงระหว่างประเทศ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนธิสัญญา อนุสัญญา ปฏิญญา พิธีสาร
เป็นต้น และในลักษณะทีไ่ ม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร เช่น หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป หรือข้อมติขององค์การระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ เป็นต้น
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ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงได้พิจารณาเห็นถึงความส�ำคัญของ
แนวทางการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ในการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้อง
กับหลักสากล โดยได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อท�ำการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในประเด็นเรือ่ ง “แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ” จาก ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ศาสตราจารย์ประจ�ำ
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ธเนศ สุจารีกลุ อาจารย์ประจ�ำ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบั บ ปั จ จุ บั น ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ มี ก ลไกการพั ฒ นากฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สากล
ความหมายทางวิชาการและผลทางกฎหมายของหลักสากล ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลที่เหมาะสมในอันที่จะท�ำให้การปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยผู้อ่าน
สามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้จากบทสัมภาษณ์ความเห็น
ทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๒ ท่าน ได้ในวารสารจุลนิติฉบับนี้
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เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลนิติ : ขอทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ และ
ความส�ำคัญของการทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ทีไ่ ด้กำ� หนดให้มก
ี าร
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายโดยต้องพัฒนากฎหมาย
ให้สอดคล้องกับหลักสากล
ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช :

ผมมีความคิดเห็นว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์
เพือ่ ต้องการยกระดับบทบัญญัตแิ ละสาระส�ำคัญของกฎหมายไทย
ให้มมี าตรฐานสูงขึน้ โดยค�ำนึงถึง “หลักสากล” หรือ “มาตรฐาน
ระหว่ า งประเทศ” เพื่ อ ให้ ก ฎหมายไทยมี ค วามทั น สมั ย
พร้อมรับมือกับสังคมที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในประการ
ต่าง ๆ เช่น ในมิตขิ องการแข่งขันทางการค้าเสรี สภาพภูมอิ ากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก (Climate change) ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
Internet of Things (IoT) หรือเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งสภาพ
สังคมที่มีลักษณะพหุนิยมมากกว่าในอดีต เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายไทย
ทั้ ง สิ้ น ไม่ โ ดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม ดั ง นั้ น การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ค.
ด้านกฎหมาย (๑) ได้บัญญัติให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมาย

๑

ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), LL.M. (Golden Gate University) สหรัฐอเมริกา และ
S.J.D. (The University of Wisconsin–Madison) สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง ศาสตราจารย์ประจ�ำ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ให้พฒ
ั นาสอดคล้องกับหลักสากลนัน้ ย่อมเป็นหลักการทีด่ ซี งึ่ ต้องการ
“ยกเครื่อง” กฎหมายไทยในเรื่องต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นให้พร้อมรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และความเปลี่ยนแปลงนี้
ต่างมีผลกระทบเชือ่ มโยงถึงกันหมด เป็นผลให้วธิ คี ดิ ในการปรับปรุงตัวบทกฎหมายจะคิดอย่างแยกส่วน
อย่างในอดีตมิได้แต่จะต้องพิจารณาแบบองค์รวม
ในปัจจุบันพบว่า กฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลายเรื่องได้มีการเชื่อมโยงหลักการที่หลากหลาย
เข้าด้วยกัน เช่น ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreements: FTA) หรือสนธิสัญญาทวิภาค
เกี่ยวกับการลงทุน (Bilateral Investment Treaties: BITs) ได้มีการก�ำหนดให้รวมถึงบทบัญญัติ
เกีย่ วกับมาตรฐานแรงงาน สิง่ แวดล้อม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยูด่ ว้ ยเช่นกัน ดังนัน้
กรณีย่อมไม่ใช่เป็นเรื่องของการค้าและการลงทุนอย่างเดียวเหมือนในอดีต จึงเป็นผลให้การจัดให้มี
กฎหมายภายในของประเทศไทยก็จ�ำต้องมีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวอยู่ด้วย
นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมระหว่าง
ประเทศ โดยไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติซึ่งท�ำให้ต้องติดตามและให้ความร่วมมือ
ในเรื่องต่าง ๆ ที่สามารถท�ำได้ โดยที่ผ่านมา สหประชาชาติได้ประชุมและมีผลลัพธ์ออกมาหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรณรงค์หรือท�ำเป็นข้อมติซึ่งครอบคลุมอยู่หลายด้าน เช่น สิ่งแวดล้อม
ระหว่ า งประเทศ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น หรื อ มาตรฐานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ ดั ง นั้ น
การปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยจึงควรค�ำนึงถึงแนวทาง หลักการ ทีส่ หประชาชาติได้กำ� หนด
เป็นกรอบแนวทางไว้ 			
ส�ำหรับประเด็นนี้ สามารถยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประกอบความเข้าใจได้ กล่าวคือ
หากต้องการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่ว่าในหรือนอกประเทศ
หรือการประกอบธุรกิจ ตอนนี้ประเทศไทยต้องค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนด้วย เนื่องจาก
ประชาคมระหว่างประเทศก�ำลังให้ความสนใจเรื่องการประกอบธุรกิจกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
โดยสหประชาชาติได้จัดท�ำเอกสารฉบับหนึ่งขึ้น ได้แก่ “Guiding Principles for Business and
Human Rights : Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework 2011” ดังนั้น หากจะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนหรือกฎหมายธุรกิจของ
ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายจึงควรพิจารณาเอกสารของ United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP ฉบับนี้ด้วย เพื่อให้
การปรับปรุงกฎหมายไทยสอดคล้องกับหลักสากลมากยิ่งขึ้น
อีกตัวอย่างหนึ่ง หากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายต้องการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เราจะคิดในเชิงการค้าพาณิชย์หรือเชิงผลก�ำไรอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องค�ำนึงถึง
แนวคิดว่าด้วยการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศ
เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนี้ United Nations Environment
Programme ก็ได้มีการรณรงค์ท�ำความสะอาดทะเล (the Clean Seas) อันเป็นผลให้นานาประเทศ
ตื่นตัวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ขาดการบริหารจัดการที่ดีจะสร้างผลกระทบ
จุ ล นิิ ติ
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ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ปะการังเสื่อมโทรมจากการเหยียบย�่ำของนักท่องเที่ยว
สัตว์ทะเลตายเพราะบริโภคพลาสติก ชายหาดและน�้ำทะเลสกปรก ซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นผลสะท้อน
กลับมายังภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเอง ดังนั้น หากมีการปรับปรุงกฎหมายการท่องเที่ยว
ของไทยก็จะต้องเพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปด้วย
จุลนิติ : ขอทราบว่า “หลักสากล” ในฐานะที่เป็นหลักการส�ำหรับการพัฒนา
กฎหมายนั้น มีที่มา รูปแบบ และผลทางกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไร
ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช : ทีม่ าของหลักสากลมีได้หลายรูปแบบ

เช่น การที่องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (Inter-governmental organization) ได้จัดท�ำ
เป็นตราสารระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น ๒ ประเภทหลัก ได้แก่ ที่มีผลผูกพัน
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญา เป็นต้น กับที่ไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมายที่มักจะ
เรียกว่า “กฎหมายอย่างอ่อน” หรือ “Soft law”
กรณีของสนธิสญ
ั ญานัน้ สนธิสญ
ั ญาหลายฉบับมักจะมี “หลักสากล” หรือ “หลักกฎหมาย”
ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแทรกอยู่ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีหลักเรื่อง ผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก (the best interest of the child) ส�ำหรับกรณีของ soft law ก็อาจรับรองหลักการสากล
บางอย่างไว้ ดังเช่นใน The Rio Declaration on Environment and Development of 1992
ได้มีการรับรองหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย” หรือ “Polluter pay” เป็นต้น
นอกจากนี้ ตราสารระหว่างประเทศ (ทีไ่ ม่มคี า่ บังคับเป็นกฎหมาย) ยังอาจก�ำหนดมาตรฐาน
ระหว่างประเทศหรือหลักการพื้นฐานหรือค�ำชี้แนะเพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย หรือแนวปฏิบตั ขิ องตนเองให้สอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศด้วย
ตัวอย่างเช่น การที่สหประชาชาติได้จัดท�ำหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ก�ำลังและอาวุธที่เรียกว่า
“Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990”
ซึ่งวางหลักการเกี่ยวกับการใช้ก�ำลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐว่าจะต้องใช้อย่างไรที่จะก่อให้เกิดผล
เสียหายให้น้อยที่สุด ตลอดจนวิธีการจัดการกับการชุมนุมที่ถูกและผิดกฎหมาย เป็นต้น
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ในท�ำนองเดียวกัน สหประชาชาติได้จดั ให้มมี าตรฐานระหว่างประเทศขัน้ ต�ำ่ เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ต่อนักโทษ (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)๒
หรือที่รู้จักกันดีว่า “The Nelson Mandela Rules” ซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อกฎหมาย นโยบายและ
แนวปฏิบตั ขิ องรัฐภาคีสหประชาชาติทวั่ โลก โดยได้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานหลายเรือ่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ต่อนักโทษ เช่น การปฏิบัติต่อนักโทษจะต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การห้ามเลือกปฏิบัติ
ต่อนักโทษ การจัดความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่นักโทษ การห้ามทรมานและการปฏิบัติ
ที่ไร้มนุษยธรรมต่อนักโทษ การจัดปัจจัย ๔ ให้แก่นักโทษอย่างเหมาะสม การแบ่งประเภทนักโทษ
โดยค�ำนึงถึงเพศ อายุ ประวัติอาชญากรรม และการห้ามขังคุกมืด เป็นต้น
นอกจากองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลแล้ว องค์การระหว่างประเทศแบบเอกชน
(Non-Governmental Organization) ก็มีบทบาทส�ำคัญในการจัดท�ำตราสารที่ไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมายแต่มีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือค�ำชี้แนะเพื่อให้นานาประเทศน�ำไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจเป็นส�ำคัญ เช่น “The World Justice Project” ก็ได้มี
การจัดท�ำดัชนีชวี้ ดั เกีย่ วกับหลักนิตธิ รรม (the Rule of Law) ขึน้ มาเพือ่ เป็นเกณฑ์ชวี้ ดั ว่าแต่ละประเทศ
มีดชั นีชวี้ ดั เรือ่ งหลักนิตธิ รรมสูงต�ำ่ เพียงใด หรือการทีอ่ งค์กรอนุรกั ษ์มหาสมุทร (Ocean Conservancy)
ได้จดั ท�ำคูม่ อื ขยะทะเลและกิจกรรมท�ำความสะอาดชายหาดสากล (Coastal Clean-up) ซึง่ นานาประเทศ
ถือเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับท�ำความสะอาดชายหาดหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
ได้ก�ำหนดมาตรฐาน ISO 13009 : 2015 ชายหาด การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง – ข้อก�ำหนด
และข้อแนะน�ำส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารส�ำหรับชายหาด๓ เพือ่ เป็นกรอบหรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ชายหาดให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นว่า กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ
ที่ใช้บงั คับในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับหลักสากลมากน้อยเพียงใด และการพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลนัน
้ ควรมีแนวทางอย่างไร ในอันทีจ่ ะท�ำให้การปฏิรป
ู
ประเทศด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช : ผมมีความคิดเห็นว่า ในปัจจุบัน

รัฐบาลที่ผ่านมามีความตั้งใจและความพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับหลักสากลมากยิ่งขึ้น อาจเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
หลายองค์การและด้วยกระแสการตื่นตัวในมิติต่าง ๆ ของสังคมโลก โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งท�ำให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐปรับแนวคิดหรือท่าทีให้สอดคล้องกับกระแสโลก
มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ตราขึ้นใหม่นั้นก็มีความสอดคล้อง
๒
เพิ่มเติม ข้อมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ A/RES/70/175 วันที่ ๘ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๖.
๓

ISO 13009: 2015 Beaches, Tourism and related services—Requirements and recommendations for
beach operation.
จุ ล นิิ ติ
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กั บ มาตรฐานระหว่ า งประเทศมากขึ้ น
เช่น Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners (SMR)
หรือข้อกําหนดของสหประชาชาติสําหรับ
การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ในเรื อ นจ� ำ
และมาตรการที่มิใช่การควบคุมขังสําหรับ
สตรีผู้กระทําความผิด (United Nations
Rules for the Treatment of Women
Prisoners and Non - Custodial
Measures for Women Offenders)
เช่ น เดี ย วกั น กั บ กรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ อนุสัญญา
ว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ (Maritime Labour Convention, 2006) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)
นอกจากนี้ เมื่ อ นานาประเทศได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง พิ ษ ภั ย ของวั ส ดุ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก
จนหลายประเทศมีกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก เมื่อปีที่แล้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุพ์ ชื ได้ออกประกาศห้ามน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
ซึง่ ถือเป็นนิมติ รหมายทีด่ ซี งึ่ ประเทศไทยได้สง่ สัญญาณให้ชาวโลกได้รบั ทราบว่าประเทศไทยพร้อมทีจ่ ะ
ให้ความร่วมมือในการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เนื่องจากโลกของเรา
ก� ำ ลั ง ประสบปั ญ หามลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากวั ส ดุ พ ลาสติ ก อั น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพของคน
และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกในทะเล
อย่างไรก็ดี ผมมีความคิดเห็นว่า ประเทศไทยยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ใช้มานาน
และยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสากลหรือความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
เช่น พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งบังคับใช้มานานแล้ว แม้ว่าจะมีการแก้ไขอยู่ ๒ ครั้ง
ก็เป็นการแก้ไขเล็กน้อยไม่ได้มีการปรับปรุงในสาระส�ำคัญ โดยในช่วงประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมา
มี ค วามเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ หลั ก กฎหมายการเนรเทศคนต่ า งด้ า ว ดั ง ที่ ป รากฏใน
คดี Diallo case ของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) เกีย่ วกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของการเนรเทศคนต่างด้าว ๔ และคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศของ
สหประชาชาติ ไ ด้ จั ด ท� ำ ร่ า งอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการเนรเทศของคนต่ า งด้ า ว (Draft Articles on
Expulsion of Aliens, 2014) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีข้อมติรับทราบ
๓

ISO 13009: 2015 Beaches, Tourism and related services—Requirements and recommendations for
beach operation.
๔
Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, Judgment,
I.C.J. Reports 2010.
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และจะพิ จ ารณาต่ อ ไป โดยสาระส� ำ คั ญ ของค� ำ พิ พ ากษาและร่ า งอนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วได้ ยื น ยั น
หลั ก การที่ ว ่ า การเนรเทศคนต่ า งด้ า วจะต้ อ งค� ำ นึ ง หลั ก นิ ติ รั ฐ และเป็ น ไปตามกระบวนการ
หรือขั้นตอนที่กฎหมายภายในบัญญัติไว้ ตลอดจนต้องมีการให้เหตุผลในค�ำสั่งเนรเทศ ทั้งนี้ โดยต้อง
ค�ำนึงถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention
Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT)
ซึ่งข้อ ๓ ก�ำหนดว่า “รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ ผลักดันกลับออกไป หรือส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
ไปยั ง อี ก รั ฐ หนึ่ ง เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า บุ ค คลนั้ น จะตกอยู ่ ภ ายใต้ อั น ตรายที่ จ ะถู ก ทรมาน"
ในขณะที่พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ ก�ำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเนรเทศให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักรไทย โดยไม่ได้ก�ำหนดว่าห้าม
เนรเทศไปยังรัฐที่คนต่างด้าวผู้นั้นอาจได้รับการทรมาน อาจกล่าวได้ว่า โดยเหตุที่พระราชบัญญัติ
การเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ ของประเทศไทยประกาศใช้ บั ง คั บ ก่ อ นที่ ป ระเทศไทยจะเข้ า เป็ น
ภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และก่อนเวลาที่คดี Diallo case เกิดขึ้น ตลอดจนมีขึ้นก่อน
การยกร่างอนุสัญญาของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศหลายทศวรรษ จึงท�ำให้กฎหมาย
ว่าด้วยการเนรเทศของประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับหลักสากลหรือความเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปัจจุบัน
อีกตัวอย่างหนึง่ คือ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ กฎหมาย
นี้ประกาศใช้มานานกว่า ๘๐ ปี แต่ไม่เคยมีการแก้ไขปรับปรุงเลย ในปัจจุบันวงการกฎหมายขัดกัน
(Conflict of Laws) หรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
จุ ล นิิ ติ

8

พัฒนาก้าวหน้าไปมาก ยกตัวอย่างเช่น ในกฎหมายสัญญา เกิดหลัก “ความใกล้ชดิ ทีส่ ดุ แห่งนิตสิ มั พันธ์”
ที่เรียกว่า “Closest and most real connection” จนอาจกล่าวได้ว่าหลักการนี้เป็นหลักสากล
ในเรื่องสัญญาไปแล้ว แต่มาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช
๒๔๘๑ ยังมีลักษณะตายตัวไม่ยืดหยุ่นอยู่เลย
นอกจากนี้ หากจะกล่าวถึงการรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ประเทศไทย
ได้ยกเลิกกฎหมายเก่าคือ พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ก�ำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีบทบาท
ส�ำคัญในการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ฉบับใหม่นี้ก็มุ่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเทศเป็นหลัก โดยที่ยังไม่ค่อยมีมิติในด้าน
การให้ความร่วมมือในทางระหว่างประเทศ ซึง่ ในขณะนีม้ คี วามตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบตั ิ
และการตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency
Response : AADMER) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ในความตกลงนี้มีการก�ำหนดมาตรการหลายประการ
เช่น การเฝ้าระวัง การเตือนภัย การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การบูรณะฟื้นฟู การตั้ง National
Focal Point ขึ้นมาเพื่อท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือ
จากรัฐสมาชิกในกรณีที่รัฐภาคีอาเซียนไม่สามารถจัดการรับมือกับภัยพิบัติได้โดยล�ำพัง เป็นต้น
โดยความตกลงอาเซียน AADMER ได้ก�ำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีด�ำเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ
เพื่ออนุวัติการพันธกรณีตามความตกลงนี้ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ
ของสหประชาชาติได้เริ่มด�ำเนินการจัดท�ำร่างอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลในยามที่เกิดภัยพิบัติ๕
เมื่อประมาณ ๓ ปีที่แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาศึกษาต่อไปว่าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น มีความสอดคล้องกับความตกลงอาเซียน AADMER มากน้อยเพียงใด
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลนั้น ผมขอเสนอแนวทางให้
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น
กลุม่ สาขากฎหมายต่าง ๆ เช่น กลุม่ กฎหมายการค้า กลุม่ กฎหมายสิง่ แวดล้อม กลุม่ กฎหมายการแพทย์
กลุ่มกฎหมายเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อศึกษาว่ากฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีเรื่องใด
ทีส่ มควรแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศหรือหลักสากลบ้าง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กฎหมายไทย
มีความทันสมัย สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอันจะท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลาง
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์
นอกจากนี้ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของกฎหมายไทยให้พัฒนามากขึ้น
ยังสามารถอาศัยกลไกของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีม่ หี น้าทีแ่ ละอ�ำนาจเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ด้านประชาคมอาเซียนซึง่ มีอยูห่ ลายคณะ จึงสามารถใช้ชอ่ งทางนีส้ ำ� หรับศึกษากฎหมายของประเทศไทย
ว่ามีความสอดคล้องกับความตกลงหรือตราสารระหว่างประเทศในกรอบของประชาคมอาเซียน
ได้มากน้อยเพียงใด
๕

Draft Article on the Protection of Persons in the Event of Disasters.
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จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช : กล่าวโดยสรุปแล้ว ผมมีความ

คิดเห็นว่า กระแสโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติระดับ
ระหว่างประเทศมากมายครอบคลุมเกือบทุกสาขา ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการค้าระหว่างประเทศ สิง่ แวดล้อม
สิทธิมนุษยชน ความมั่นคง แรงงาน การท่องเที่ยว เทคโนโลยี การขนส่ง และสาขาอื่นอีกมากมาย
ซึง่ กฎหมายไทยจะต้องมีความทันสมัยพร้อมรับมือกับความเปลีย่ นแปลง อีกทัง้ ควรสอดคล้องกับพันธกรณี
หรือมาตรฐานระหว่างประเทศด้วย ที่ผ่านมากฎหมายไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยเฉพาะ
กฎหมายไทยที่อนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้หนังสือสัญญากับต่างประเทศ
ประเภทต่าง ๆ ทีป่ ระเทศไทยเข้าเป็นภาคี แต่สำ� หรับกฎหมายไทยทีม่ ไิ ด้เป็นกฎหมายอนุวตั กิ ารหลายฉบับ
ก็ยังไม่ทันสมัย ตลอดจนไม่สอดคล้องกับหลักสากลและความเปลี่ยนแปลงของโลก
ดังนั้น ผมจึงขอเสนอแนะแนวทาง ๒ ประการ ได้แก่
ประการที่ ๑ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในด้านต่าง ๆ พึงมีความร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วนไม่ควรจ�ำกัดเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านัน้ ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั แนวคิดเรือ่ งการให้ทกุ ภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจกลายเป็นกระแสหลัก กฎหมายหลายเรื่องจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมหรือผู้ประกอบการด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผล เช่น
การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หากรัฐบาลจะแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ ควรต้องให้ผู้ประกอบการ
และภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมให้มากขึน้ หรือเรือ่ งการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน ผูป้ ระกอบการ
และชุมชนท้องถิน่ พึงได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วว่าจะบริหารจัดการอย่างไร
จุ ล นิิ ติ
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ประการที่ ๒ ควรมีการก�ำหนดให้มีการศึกษาในเชิงทบทวนว่า พระราชบัญญัติและกฎหมาย
ล� ำ ดั บ รองใดที่ ล ้ า สมั ย ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สากลหรื อ สภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไป เนื่ อ งจากสั ง คม
มักเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ากฎหมาย หรือในกรณีที่เป็นกฎหมายอนุวัติการหนังสือสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศพึงมีการศึกษาว่า มีการอนุวัติการพันธกรณีครบถ้วนหรือไม่ หรือในหนังสือสัญญา
ฉบับนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร โดยอาจให้แต่ละหน่วยงานทบทวนกฎหมาย
ที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบทุ ก ๕ ปี เพื่ อ ให้ ก ฎหมายไทยมี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สากล
หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ท้ายทีส่ ดุ นี้ การปรับปรุงกฎหมายไทยให้มคี วามสอดคล้องกับหลักสากลหรือมาตรฐานระหว่าง
ประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ประเด็นปัญหาต่าง ๆ
ทุกวันนีไ้ ม่ได้จำ� กัดเฉพาะอาณาเขตของรัฐใดรัฐหนึง่ แล้ว ปัญหาหลายอย่างกลายเป็นปัญหาทีไ่ ร้พรมแดน
ส่งผลกระทบเชือ่ มโยงถึงกันหมดตัง้ แต่ระดับภูมภิ าคจนถึงระดับสากล เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ ผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน ภัยคุกคามก่อการร้าย การละเมิดสิทธิมนุษยชน สงครามการค้าเสรี อาชญากรรมข้ามชาติ
ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น กฎหมายของแต่ละประเทศจึงควรค�ำนึงถึงหลักสากลหรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อให้กฎหมายภายในของรัฐสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
สามารถให้ความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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อาจารย์ ดร. ธเนศ สุจารีกลุ

อาจารย์ประจำ�คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต๑
“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ”
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาคารทิป โก้ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

จุลนิติ : เจตนารมณ์ หลักการ และความส�ำคัญ
ของการที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
มาตรา ๒๕๘ ค. (๑) ทีไ่ ด้กำ� หนดให้มกี ารปฏิรปู ประเทศ
ด้านกฎหมายโดยต้องพัฒนากฎหมายให้สอดคล้อง
กับหลักสากลว่ามีเจตนาอย่างไร
อ. ดร. ธเนศ สุจารีกลุ : กฎหมายทุกประเภท

ไม่ ว ่ า จะเป็ น กฎหมายระหว่ า งประเทศ หรื อ กฎหมาย
ในประเทศ เช่น กฎหมายของประเทศต่าง ๆ และกฎหมายไทย
จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ บั ญ ญั ติ ขึ้ น เกื อ บทั้ ง สิ้ น จะต้ อ งปรากฏ
เจตนารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมักจะปรากฏในวรรค
อารัมภบท๒ ของสนธิสัญญา หรือค�ำปรารภ หรือหลักการ
และเหตุ ผ ล หรื อ ในตั ว บทบั ญ ญั ติ ต ามมาตราต่ า ง ๆ
ของกฎหมายนั้น ๆ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ก็ เช่ น เดี ย วกั น เจตนารมณ์ ป รากฏในค� ำ ปรารภและ
ในบทบั ญ ญั ติ บ างมาตรา เช่ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
“หลักสากล”ค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการกล่าวถึง
การปฏิ รู ป ประเทศโดยค� ำ นึ ง ถึ ง “หลั ก ความสุ จ ริ ต
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท�ำให้
๑

ส�ำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (รัฐศาสตร์/กิจกรรม
เมืองหลวง) มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (กฎหมายเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัย
จอร์จวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (เกียรตินิยมสูงสุด) (กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
เปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (S.J.D.) มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา.
๒
Preambles.
จุ ล นิิ ติ
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สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ทั้งในทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาตรา ๒๕๘ ค (๑)๓ ได้ก�ำหนดหลักการไว้ด้วยว่า รัฐต้องจัดให้มี
(๑) กลไกในการปรับปรุงกฎหมายซึ่งมีมาก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา ๗๗๔ และหลักสากล (๒) การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการอบรม
วิชากฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักกฎหมาย (๓) การพัฒนาฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เพือ่ ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก
ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๒๕๘ ค (๓) คือการพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมาย ปัจจุบัน ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดท�ำเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน (asean-law.senate.
go.th) ขึ้นแล้ว และปัจจุบัน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
๒ คณะ คือ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท�ำข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา และกระทู้ถามด้านประชาคม
อาเซียน และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท�ำกฎหมายเปรียบเทียบด้านประชาคมอาเซียน เพือ่ จัดท�ำข้อมูล
และเว็บไซต์ทเี่ กีย่ วกับตราสารอาเซียนและกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นประโยชน์
ต่อการท�ำงานของรัฐสภา และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของประชาชน
๓

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ค. บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย
(๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาต และระบบ
การดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระ
แก่ประชาชนเกินความจําเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มี
ความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก
และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย
(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย”.
๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มกี ฎหมายเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ หรือทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชกั ช้าเพือ่ ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�ำเนินการ
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง วิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทัง้ เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นนั้ ต่อประชาชน และน�ำมาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็น พึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�ำหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง”.
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มี.ค. - เม.ย. ๖๒

“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ”

ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๒๕๗ ค (๑) คือการปรับปรุงกฎหมายซึ่งมีมาก่อนวันประกาศใช้
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การตามมาตรา ๗๗ และหลั ก สากล ประเด็ น ส� ำ คั ญ
ที่จะต้องพิจารณาประการหนึ่งคือ “อะไรคือหลักสากล” ในประเด็นนี้ เท่าที่ข้าพเจ้าทราบ ยังไม่มี
การตีความที่เป็นบรรทัดฐานแน่นอน แต่ในความเห็นส่วนตัว ข้าพเจ้าเห็นว่าหลักสากลคือ หลักที่
นานาอารยประเทศยอมรับนับถือและปฏิบัติตามทุกประเทศ หรือเกือบทุกประเทศ ทั้งในแง่กฎหมาย
และการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การทูต ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวถึงต่อไป
ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสากลนี้ มีประเด็นเกี่ยวเนื่องที่จะต้องวิเคราะห์ให้กระจ่างก็คือ เหตุใด
ประเทศไทยจะต้องพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับหลักสากล ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า สาเหตุส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ประเทศไทยจะต้องพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับหลักสากล ก็เพราะว่าประเทศไทย
เป็นส่วนหนึ่งของ (๑) ประชาคมระหว่างประเทศ (international community) ซึ่งเป็นชุมชนของโลก
ที่ใหญ่ที่สุด เพราะประกอบด้วยรัฐในความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ๕ ทั้งในแง่กฎหมาย๖
และในแง่ของความเป็นจริง๗ (๒) องค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีรัฐเกือบทุกรัฐในโลกเป็นสมาชิก
(๓) อาเซียน ซึ่งประกอบด้วยรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสมาชิก ปัจจุบันถือได้ว่า
อาเซียนมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค และ (๔) ความตกลงทวิภาคี (bilateral
agreements) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดจาก
ข้อเท็จจริงหรือสถาบันดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ (๑) ประชาคมระหว่างประเทศ (กฎหมายระหว่าง
ประเทศทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณี (customary international
law) (๒) องค์การสหประชาชาติ (บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎบัตรสหประชาชาติ และสนธิสัญญาต่าง ๆ
ที่ท�ำขึ้นในกรอบสหประชาชาติ) ตราสารอาเซียนต่าง ๆ (เช่น ASEAN Charter, ASEAN Trade in
Goods Agreement : ATIGA๘ และ ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA๙)
และ (๓) พันธกรณีตามสนธิสัญญาทวิภาคีต่าง ๆ ที่ประเทศไทยท�ำกับต่างประเทศ เช่น สนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (extradition treaties) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ต่างประเทศ (bilateral investment treaties หรือ BITS) ฯลฯ
ดังนัน้ จึงอาจเกิดประเด็นทางกฎหมายขึน้ ได้วา่ “หลักสากล” ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๕๗ ค
(๑) ครอบคลุมหลักกฎหมายเท่านั้น หรือหลักปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งไม่ถึงขั้นเป็นหลักกฎหมาย และ
(๒) หากครอบคลุมแต่เฉพาะหลักกฎหมาย เป็นหลักกฎหมายในระดับใด ระดับประชาคมระหว่าง
ประเทศ ระดับองค์การสหประชาชาติ ระดับอาเซียน หรือระดับสนธิสัญญาทวิภาคี
๕

ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐได้แก่สิ่งที่ประกอบด้วย (๑) ดินแดน (๒) ประชากร และ (๓) รัฐบาลที่มีอ�ำนาจ
อธิปไตย ซึ่งอาจได้รับการรับรอง (de jure states) และไม่ได้รับการรับรอง (de facto states).
๖
รัฐซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐอื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่.
๗
รัฐซึ่งเข้าอยู่ในองค์ประกอบของความเป็นรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นรัฐตามความเป็นจริง (de facto states)
เพียงแต่ไม่ได้รับการรับรองรัฐอื่น ๆ เป็นจ�ำนวนมาก.
๘
ASEAN Trade in Goods Agreement (2009).
๙
ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009).
จุ ล นิิ ติ
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หากพิจารณาแล้วเห็นว่า “หลักสากล” คือหลักกฎหมายเท่านั้น ข้อพิจารณาเบื้องต้น
ทีจ่ ำ� เป็นก็คอื ข้อ ๓๘ ของ “ธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ” (Statute of the International
Court of Justice หรือ ICJ Statute)๑๐ ซึ่งเป็นที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ และ “หลักสากล”
ดังได้กล่าวมาแล้ว ข้อ ๓๘ นี้ มีสาระส�ำคัญว่า กฎหมายที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะต้องใช้
ในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ได้แก่ (๑) จารีตประเพณีระหว่างประเทศ (๒) สนธิสัญญา
ทัง้ ทวิภาคี และพหุภาคี (๓) หลักกฎหมายทัว่ ไปซึง่ เป็นทีย่ อมรับของนานาอารยชาติ (๔) ค�ำพิพากษาของศาล
และ (๕) ค�ำสอนของนักนิติศาสตร์ซึ่งมีงานเขียนและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูงสุดของนานาชาติ
ประเด็นต่อมาทีจ่ ะต้องพิจารณาก็คอื กฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นทีม่ าของ “หลักสากล”
จะเข้ามาใช้บังคับในประเทศไทยได้อย่างไร
ในประเด็นนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีลักษณะระบบคู่ (dualism) กล่าวคือ กฎหมาย
ระหว่างประเทศจะไม่สามารถใช้บงั คับกับประชาชนไทยได้โดยตรง จะต้องมีกฎหมายไทยมาอนุวตั กิ าร
ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเสียก่อน
ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญไทยเกือบทุกฉบับจึงมีบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับเรือ่ งของความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑๐

ICJ Statute Article 38 provides that
		 “1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are
submitted to it, shall apply:
			 a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized
by the contesting states;
			 b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
			 c. the general principles of law recognized by civilized nations;
			 d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly
qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
		 2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono,
if the parties agree thereto”.
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ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๐ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๘๑๑ ซึ่งทั้งหมด
มีหลักการทัว่ ไปว่า พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจในการท�ำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก
หรือสัญญาอืน่ กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และพระมหากษัตริยใ์ ช้พระราชอ�ำนาจนัน้
ผ่านทางคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ บทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ใช้ค�ำว่า “หนังสือสัญญา” ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เคยตีความเป็นบรรทัดฐานแล้วว่า คือ “สนธิสัญญา” นั้นเอง
สนธิสัญญาก็คือ ความตกลงระหว่างรัฐกับรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ
หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน เป็นลายลักษณ์อกั ษร และอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ความตกลงใดทีม่ อี งค์ประกอบครบตามทีก่ ล่าวมานีถ้ อื เป็นสนธิสญ
ั ญาทัง้ หมด ทัง้ นี้
ไม่วา่ จะใช้ชอ่ื อะไร เช่น “convention” “treaty” “agreement” “arrangement” “memorandum
of understanding” “MOU”“accord” หรือชื่ออื่น ๆ ชื่อมีความส�ำคัญน้อยกว่าองค์ประกอบ
มาตรา ๑๗๘ นี้ อยู่ในหมวดคณะรัฐมนตรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจในการท�ำ
หนังสือสัญญา อย่างไรก็ดี ตามความในมาตรา ๑๗๘ นี้ การท�ำสนธิสัญญาบางประเภท คณะรัฐมนตรี
จะสามารถท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นจากรัฐสภาก่อน กล่าวคือ
(๑)		หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของไทย
(๒)		หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
(๓)		หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา๑๒
(๔)		หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง
๑๑

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ บัญญัติว่า
		 “มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอืน่
กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
		 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอาํ นาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัตเิ พือ่ ให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือ
สัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ
		 หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําให้
ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด หรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 ให้มีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จําเป็น
อันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย
		 เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยก็ได้๑๒ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ”.
ซึง่ แต่เดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เรียกเขตอ�ำนาจของรัฐ ซึง่ คน
ก็จะตีความว่าเขตอ�ำนาจของรัฐคืออะไร แต่จริง ๆ แล้วผูท้ รี่ า่ งมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง เจตนาต้องการทีจ่ ะให้ครอบคลุมถึงสิทธิอธิปไตย
หรือเขาเรียกว่า (sovereign rights) ของไทยในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะซึง่ เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนัน้ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐
และรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ จึงได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าหมายถึงพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือ sovereign rights
หรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญา.
จุ ล นิิ ติ
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บทบัญญัตมิ าตรา ๑๗๘ นี้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยใช้ระบบคู่ (dualism) กล่าวคือ หลักการ
ในการท�ำสนธิสัญญาของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญไทยเกือบทุกฉบับที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ที่มี
อ�ำนาจในการท�ำสนธิสัญญาคือ พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์ทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางคณะรัฐมนตรี
แต่ในทางปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีมักจะมอบหมายให้มีคณะบุคคลไปท�ำการเจรจาตกลงท�ำสนธิสัญญา๑๓
ซึ่ ง เมื่ อ สามารถตกลงท� ำ สนธิ สั ญ ญากั น ได้ แ ล้ ว ๑๔ ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ การแสดงเจตนาผู ก พั น ตาม
สนธิสัญญานั้น๑๕ ซึ่งสนธิสัญญาบางฉบับ ในทันที่ท่ีผู้ท�ำการเจรจาลงนามสนธิสัญญา สนธิสัญญานั้น
มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ ประเทศไทยเลย ในกรณี เช่ น นี้ ก ่ อ นจะลงนาม ผู ้ ที่ ท� ำ การเจรจาจะต้ อ งเสนอ
สนธิสัญญานั้นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และหากสนธิสัญญานั้นเข้าข่าย
สนธิสัญญา ๔ ประเภทดังกล่าวข้างต้น คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอสนธิสัญญานั้นต่อรัฐสภาเพื่อขอ
ความเห็นชอบด้วย ก่อนที่จะแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญา แต่สนธิสัญญาส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
เป็นการลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าการลงนามนั้นจะไม่มีผลผูกพันจนกว่าคณะรัฐมนตรี/และรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว แล้วแต่กรณี ในกรณีทรี่ ฐั สภาต้องให้ความเห็นชอบด้วย รัฐสภาจะต้องด�ำเนินการ
ให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ถ้าไม่แล้วเสร็จ มาตรา ๑๗๘ ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี/และรัฐสภาเห็นชอบ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย จะเป็นผู้จัดท�ำและส่งสัตยาบันสาร๑๖ ต่อรัฐผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา๑๗ ต่อไป
๑๓
Negotiation, see Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) (VCLT) Articles 7-8.
๑๔
Conclusion, see VCLT Articles 9-10.
๑๕
NExpression of the consent to be bound, see VCLT Articles 11-17.
๑๖
Instrument of ratification, see VCLT Article 16.
๑๗

Depository, see VCLT Article 16.
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ในส่วนที่เกี่ยวกับ “หลักสากล” นั้น ข้าพเจ้าเห็นว่า “หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” ซึง่ บัญญัติ
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง น่าจะ
มีผลในทางปฏิบตั คิ อ่ นข้างมากว่า อะไรคือ “ความมัน่ คง” อะไรคือ “กว้างขวาง” อะไรคือเกณฑ์ในการวัด
“ความมัน่ คง” และ “กว้างขวาง” อะไรคือ “หลักสากล” ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้า และการลงทุน
อนึ่ง แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม จะบัญญัติว่า “หนังสือสัญญาอื่น
ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม หรื อ การค้ า หรื อ การลงทุ น ของประเทศ
อย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” แต่ถ้อยค�ำบางค�ำก็กว้างมาก เช่น “การค้าเสรี”
“การให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “การท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ”
ในประเด็นของถ้อยค�ำดังกล่าวข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ามีข้อสังเกตบางประการว่า รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ใช้ค�ำว่า “การค้าเสรี” ซึ่งข้าพเจ้า
เห็นว่า อาจมีความหมายรวมถึงหลักของการค้าเสรีทั้งปวง เช่น การเปิดตลาด๑๘ การห้ามไม่ให้
เลือกปฏิบัติ๑๙ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า๒๐ ซึ่งต่างจาก “เขตการค้าเสรี” ซึ่งมีความหมาย
แคบกว่ามาก๒๑ ความหมายที่แท้จริงของถ้อยค�ำเหล่านี้ คงต้องรอให้มีการตีความโดยผู้มีอ�ำนาจต่อไป
๑๘

Market access อาทิ การลดเลิกอัตราภาษีศลุ กากร ดู General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Articles II
and XXVIII๑๙และ General Agreement on Trade in Services (GATS) Articles XVI, XIX, XX, and XXI.
Non-discrimination เช่น การให้ผลปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติทไ่ี ด้รบั อนุเคราะห์ยงิ่ (Most Favoured Nation Treatment : MFN)
และการให้ผลปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) ดู General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Articles I
and III และ๒๐General Agreement on Trade in Services (GATS) Article II and XVII.
Trade facilitation เช่น การผ่อนปรนระเบียบพิธีศุลกากร ดู GATT Article V (Freedom of Transit).
๒๑
หลักเกณฑ์ของเขตการค้าเสรีปรากฏใน GATT Article XXIV: 8 (b), 4, และ 5 (b) ซึ่งก�ำหนดว่า
		 “4. The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development,
through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements.
They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between
the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.
		 5. Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting
parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary
for the formation of a customs union or of a free-trade area; Provided that:
			 (b)		with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of a free-trade area,
the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable at the
formation of such free trade area or the adoption of such interim agreement to the trade of contracting parties not included
in such area or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and
other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area,
or interim agreement as the case may be; and...
		 8. For the purposes of this Agreement:
			 (b) A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties
and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV,
XV and XX) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in products originating
in such territories”.
จุ ล นิิ ติ
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ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ “การให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” ซึง่ อาจรวมถึง “การท�ำให้ประเทศต้องสูญเสีย
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ” อาจรวมถึงการท�ำ “สัญญาสัมปทาน”๒๒ ซึ่งมักจะเกี่ยวกับการส�ำรวจ
และแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาในหลายประเด็น กล่าวคือ
๑. สั ญ ญาสั ม ปทาน ซึ่ ง คู ่ สั ญ ญาคื อ นั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศ ๒๓ กั บ รั ฐ ผู ้ รั บ การลงทุ น ๒๔
เป็น “สนธิสัญญา” ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้บังคับของ
“อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ”๒๕ หรือ “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ” หรือเป็น “สัญญา”๒๖
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในประเทศ๒๗ และอยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจของศาลในประเทศ ทั้งนี้
เนื่องจากเมื่อมองในแง่ของคู่สัญญาแล้ว สัญญาสัมปทานจะเป็นสนธิสัญญาก็ไม่ใช่ (เพราะคู่สัญญา
ไม่ใช่ระหว่างรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน)
จะเป็นสัญญาก็ไม่เชิง (เพราะคู่สัญญาไม่ใช่ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล
หรือระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล)
๒. ด้วยเหตุดังกล่าว “หลักสากล” เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเวนคืน
ทรัพย์สินของนักลงทุนต่างประเทศไปเป็นของรัฐ๒๘ ในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศ และประเทศ
ที่นักลงทุนมีสัญชาติ๒๙ กับรัฐผู้รับการลงทุนจึงต่างกัน กล่าวคือ นักลงทุนต่างประเทศ และประเทศ
ที่นักลงทุนมีสัญชาติ มักจะมองว่าสัญญาสัมปทานเป็นสนธิสัญญา ทั้งนี้ เพราะต้องการให้สัญญา
สัมปทานอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายระหว่างประเทศ และอยูภ่ ายใต้เขตอ�ำนาจของอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ หรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในขณะที่รัฐผู้รับการลงทุน มักจะมองว่าสัญญา
สั ม ปทานเป็ น สั ญ ญา ทั้ ง นี้ เพราะต้ อ งการให้ สั ญ ญาสั ม ปทานอยู ่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมาย
ภายในประเทศ และอยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจของศาลในประเทศ
๓. ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเวนคืนทรัพย์สนิ ของนักลงทุนต่างประเทศไปเป็นของรัฐ ทัง้ (๑) นักลงทุน
ต่ า งประเทศกั บ ประเทศที่ นั ก ลงทุ น มี สั ญ ชาติ ฝ ่ า ยหนึ่ ง และ (๒) รั ฐ ผู ้ รั บ การลงทุ น อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง
ต่างฝ่ายต่างอ้างว่ามี “หลักสากล” ก�ำกับอยู่ กล่าวคือ ฝ่ายที่ ๑ เห็นว่ารัฐผูร้ บั การลงทุนจะต้องคุม้ ครอง
การลงทุ น อย่ า งยุ ติ ธ รรมและสม�่ ำ เสมอ ๓๐ และไม่ ส ามารถที่ จ ะเวนคื น ทรั พ ย์ สิ น ของนั ก ลงทุ น
ไปเป็นของรัฐได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์สาธารณะ (public purpose) และโดยมีค่าทดแทนที่ยุติธรรม
(just compensation) ซึง่ ได้แก่ ค่าทดแทนทีจ่ า่ ยโดยพลัน (prompt) ในราคาตลาดทีส่ งู สุด (adequate)
และในสกุลเงินทีป่ ริวรรตไปเป็นสกุลอืน่ ได้โดยเสรี (effective) ในขณะทีฝ่ า่ ยที่ ๒ เห็นว่า ไม่มหี ลักสากล
๒๒
Concessional agreement.
๒๓
Foreign investors.
๒๔
Host states.
๒๕
International arbitration.
๒๖
Contract.
๒๗

อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๔๙ นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันท�ำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรง
ต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”.
๒๘
Expropriation and nationalization.
๒๙
Home states.
๓๐
Fair and constant protection.
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มี.ค. - เม.ย. ๖๒

“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ”

ตามที่ฝ่ายที่ ๑ อ้าง หากจะมี “หลักสากล” ในเรื่องนี้ “หลักสากล” นั้น ได้แก่หลัก “การให้ผลปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ” (national treatment) กล่าวคือ รัฐผู้รับการลงทุนปฏิบัติต่อคนชาติของตนอย่างไร
นักลงทุนต่างประเทศก็จะได้รับการปฏิบัติต่อเช่นเดียวกัน๓๑
ดังนัน้ “หลักสากล” ในเรือ่ งนี้ จึงไม่เป็นเอกภาพ ขาดความแน่นอน และด้วยเหตุนนั้ การปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตาม “หลักสากล” ในเรือ่ งนี้ จึงขึน้ อยูก่ บั ทรรศนะและนโยบายของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเป็นส�ำคัญ
จุลนิติ : หลักสากลในฐานะที่เป็นหลักการส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนากฎหมาย
มีที่มา รูปแบบ และผลทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอย่างไร
อ. ดร. ธเนศ สุจารีกล
ุ : ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่า “หลักสากล” มีทมี่ าจากหลายแหล่ง อาทิ

(๑) กฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณี ๓๒ (๒) สนธิสญ
ั ญา๓๓ ทัง้ ทวิภาคี และพหุภาคี (๓) หลักกฎหมาย
ทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาอารยชาติ (๔) ค�ำพิพากษาของศาล และ (๕) ค�ำสอนของนักนิติศาสตร์
ซึ่งมีงานเขียนและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูงสุดของนานาชาติ
ด้วยเหตุของที่มาซึ่งแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น
ดังนัน้ ผลทางกฎหมายของ “หลักสากล” จึงแตกต่างกัน
ทั้งในระดับและขอบเขตของความผูกพันด้วย ดังนี้
(๑) ผู ก พั น ในระดั บ โลก ในทุ ก ประเทศ
ในประชาคมระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นผลมาจากกฎหมาย
ระหว่างประเทศจารีตประเพณี ทั้ ง นี้ โดยไม่ จ� ำ เป็ น
ที่จะต้องแสดงเจตนาเข้าผูกพันหรือไม่ เช่น การห้าม
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การห้ามเอาคนลงเป็นทาส การค้ามนุษย์
การห้ามทรมาน การเคารพต่อเสรีภาพในการเดินเรือ
และในการจับปลาในท้องทะเลหลวง
อนึ่ง ในปัจจุบัน รัฐต่าง ๆ เกือบทุกรัฐ ยอมรับว่า สิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)๓๔
๓๑

"หลักสากลของฝ่ายที่ ๑ สืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อ “Hull” จึงเป็น
ทีร่ จู้ กั กันในนามของ “Hull’s Rule” ส่วนหลักสากลของฝ่ายที่ ๒ สืบเนือ่ งมาจากนักนิตศิ าสตร์ชาวอาร์เจนตินา ชือ่ Dr. Carlos Calvo
จึงเป็นที่รู้จ๓๒
ักกันในนามของ “Calvo Doctrine”.
Customary international law คือ กฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นทีย่ อมรับเป็นสากลในประชาคมระหว่างประเทศ
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพียงทางปฏิบัติของรัฐ (practices of states) ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมาด้วยความรู้สึกว่าเป็นกฎหมาย
(opinion juris
sive necessitatis หรือ sense of legal obligation).
๓๓
Treaty ซึ่งตาม Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) : VCLT ได้ให้นิยามไว้ใน Article 2: 1 (a)
ว่า ““treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by
international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever
its particular
designation;”.
๓๔
Universal Declaration of Human Rights (1948)(UDHR); the Declaration was proclaimed by
the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly Resolution 217 A)
as a common standard of achievements for all peoples and all nations, https://www.un.org/en/universaldeclaration-human-rights/.
จุ ล นิิ ติ
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ก็มีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้วย๓๕ เพราะแม้ว่าปฏิญญานี้ จะเป็นเพียง
ข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติ๓๖ ทีม่ ผี ลเป็นเพียงแค่คำ� แนะน�ำ (Recommendation) ซึง่ ไม่ผกู มัดรัฐ
แต่ปฏิญญานี้ ได้รับการยอมรับนับถือและปฏิบัติตามโดยรัฐต่าง ๆ เกือบทั่วโลก รัฐเหล่านี้น�ำสิทธิ
และเสรีภาพตามปฏิญญานี้ไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของตน ดังนั้น จึงควรนับเป็นทางปฏิบัติของรัฐ
ซึง่ ปฏิบตั สิ ืบเนื่องกันมา ด้วยความรู้สึกว่าเป็นกฎหมาย เข้าองค์ประกอบของกฎหมายระหว่างประเทศ
จารีตประเพณี๓๗ อนึ่ง ปฏิญญานี้ยังกล่าวในวรรคอารัมภบทถึงสิทธิมนุษยชน๓๘ ในท�ำนองเดียวกับ
มาตรา ๕๕๓๙ และ ๕๖๔๐ ของกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งมีสาระส�ำคัญก�ำหนดว่า ประเทศสมาชิก
สหประชาชาติมีพันธกรณีที่จะต้องส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน พันธกรณีนี้เป็นพันธกรณี
ตามสนธิสัญญา
นอกจากนี้ บทบัญญัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน “อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา” (Vienna Convention on the Law of Treaties)๔๑ และ “อนุสัญญากรุงเวียนนา
ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต” (Vienna Convention on Diplomatic Relations)๔๒ ก็นับว่า
เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณีเช่นเดียวกัน ประเทศไทยไม่เคยเข้าเป็นภาคีในอนุสญ
ั ญา
ทั้งสองฉบับนี้ แต่ประเทศไทยเคารพและถือปฏิบัติตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏ
ในอนุสัญญาทั้งสองนี้ ในฐานะที่เป็นประมวลกฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณี
(๒) ผูกพันในระดับอาเซียน๔๓ ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ “ปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียน” (ASEAN Human Rights Declaration : AHDR)๔๔ ปฏิญญาฉบับนี้ยืนยันว่า สิทธิและ
เสรีภาพต่าง ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” เป็นสากล แบ่งแยกไม่ได้ พึง่ พากัน
๓๕
Customary international law ดูเชิงอรรถ ๓๒.
๓๖
United Nations General Assembly Resolution.
๓๗
Customary international law ดูเชิงอรรถ ๓๒.
๓๘

UDHR Preambular Paragraphs 5 and 6 provides respectively that “Whereas the peoples of the
United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and
worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social
progress and better standards of life in larger freedom,”; and “Whereas Member States have pledged themselves
to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance
of human๓๙rights and fundamental freedoms”.
UN Charter Article 55 (c) provides that “With a view to the creation of conditions of stability and
well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle
of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote: (c) universal respect for,
and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language,
or religion”.
๔๐
UN Charter Article 56 provides that “All Members pledge themselves to take joint and separate
action in ๔๑
co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55”.
Vienna Convention on the Law of Treaties (1969); Malcolm D. Evans, “Blackstone’s International
Law Documents”,
5th Edition, 2001, at 122-141.
๔๒
Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961); Malcolm D. Evans, “Blackstone’s International
Law Documents”,
5th Edition, 2001, at 76-85.
๔๓
“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Association of South East Asian Nations: ASEAN) จัดตัง้ ขึน้ โดย
ปฏิญญาอาเซี
ยน (กรุงเทพ) ในปี 1967.
๔๔
ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) (9 November 2012).
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และเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน (เช่น การเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์๔๕ สิทธิในชีวิต๔๖ เสรีภาพ
และความมั่นคงส่วนบุคคล๔๗ สิทธิที่จะไม่ถูกเอาลงเป็นทาส สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานหรือถูกลงโทษ
อย่างเหีย้ มโหดไร้มนุษยธรรม สิทธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบตั ใิ ด ๆ สิทธิในการถือสัญชาติหนึง่ ๕๑ สิทธิทจี่ ะเดินทางออกจากประเทศใด ๆ รวมทัง้ ของตนเอง
และที่จะกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน๕๒ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก๕๓
สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ๕๔ ฯลฯ) อย่างไรก็ดี การอนุวัติการให้เป็นไปตามสิทธิ
และเสรีภาพเหล่านี้ จะต้องค�ำนึงถึงบริบทแห่งภูมภิ าคและแห่งชาติ ทัง้ นี้ โดยตระหนักถึงความแตกต่าง
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม ประวัตศิ าสตร์ และศาสนาของประเทศสมาชิกอาเซียน๕๕
ดังนัน้ แม้วา่ สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ จะเป็น “หลักสากล” แต่การท�ำให้สทิ ธิและเสรีภาพเหล่านี้
สัมฤทธิ์ผล อาจไม่เหมือนกันหรือมีระดับไม่เท่ากัน
(๓) ผู ก พั น ในระดั บ ประเทศ โดยผลจากสนธิ สั ญ ญา ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นภาคีในสนธิสัญญาพหุภาคีเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ “อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล” (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)๕๖
“อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ” (Convention on the Elimination
of all Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)๕๗ และเป็นภาคีในสนธิสัญญาทวิภาคี
๔๕

AHRD Article 1 reads “All persons are born free and equal in dignity and rights. They are endowed
with reason
๔๖ and conscience and should act towards one another in a spirit of humanity”.
AHRD Article 11 reads “Every person has an inherent right to life which shall be protected by law.
No person๔๗shall be deprived of life save in accordance with law”.
AHRD Article 12 reads “Every person has the right to personal liberty and security. No person shall
be subject
to
๔๘ arbitrary arrest, search, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty”.
AHRD Article 13 reads “No person shall be held in servitude or slavery in any of its forms, or be
subject to๔๙human smuggling or trafficking in persons, including for the purpose of trafficking in human organs”.
AHRD Article 14 reads No person shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading
treatment
or
๕๐ punishment”.
AHRD Article 3 reads “Every person has the right of recognition everywhere as a person before the
law. Every person is equal before the law. Every person is entitled without discrimination to equal protection
of the law”.
๕๑
AHRD Article 18 reads “Every person has the right to a nationality as prescribed by law. No person
shall be arbitrarily
deprived of such nationality nor denied the right to change that nationality”.
๕๒
AHRD Article 15 reads “Every person has the right to freedom of movement and residence within
the borders of each State. Every person has the right to leave any country including his or her own, and to
return to๕๓his or her country”.
AHRD Article 23 reads “Every person has the right to freedom of opinion and expression, including
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information, whether orally, in
writing or๕๔
through any other medium of that person’s choice”.
๕๕ AHRD Article 23 reads “Every person has the right to freedom of peaceful assembly”.
AHRD Article 7 reads “All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated.
All human rights and fundamental freedoms in this Declaration must be treated in a fair and equal manner, on
the same footing and with the same emphasis. At the same time, the realisation of human rights must be
considered in the regional and national context bearing in mind different political, economic, legal, social,
cultural, ๕๖
historical and religious backgrounds”.
United Nations Convention on the Law of the Sea (1982); Malcolm D. Evans, “Blackstone’s
International
๕๗ Law Documents”, 5th Edition, 2001, at 216-309.
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women: CEDAW; https://
en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discrimination_Against_Women.
จุ ล นิิ ติ
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หลายฉบับ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุน สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางอาญา สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวนักโทษ ฯลฯ
สนธิสัญ ญาเหล่า นี้ มี “หลักสากล” ปะปนอยู่ด้วย เช่น หลักเกณฑ์ว่าด้วยไหล่ทวีป
(continental shelf) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ (exclusive economic zone)
ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หลักการห้ามฟ้องซ�้ำ (res judicata) และหลักการ
เป็นความผิดของทัง้ ประเทศผูส้ ง่ กับประเทศผูร้ บั (double criminality) ในสนธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
หรือหลักการเคารพต่อสัญญา (pacta sunt servanda) ในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุน หลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้ ประเทศต่าง ๆ มักจะน�ำไปเป็นแนวทางในการออกกฎหมาย
ภายในของตน ดังนั้น หากตีความ “หลักสากล” อย่างกว้างแล้ว หลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้
อาจถือเป็น “หลักสากล” ได้
(๔) ผูกพันในระดับประเทศ โดยผลจากหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานา
อารยชาติ หลักกฎหมายทั่วไปนี้ เป็นหลักกฎหมายภายในที่เกือบทุกประเทศในโลกมักจะก�ำหนดไว้
ในกฎหมายภายในของตน เช่น หลักการเคารพต่อสัญญา (pacta sunt servanda) หลักความสุจริต
(good faith) หลักกฎหมายปิดปาก (estoppel) ในกฎหมายแพ่ง และหลักการห้ามฟ้องซ�้ำ
(res judicata) ในกฎหมายอาญา ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าเป็น “หลักสากล”
จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นว่า กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือว่าข้อบังคับต่าง ๆ
ที่ ใช้ บั ง คั บ ในประเทศไทย มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สากลมากน้ อ ยเพี ย งใด
และการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลนัน
้ ควรมีแนวทางอย่างไร ในอันทีจ่ ะ
ท�ำให้การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
อ. ดร. ธเนศ สุจารีกล
ุ : ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยได้ปฏิบตั ติ ามหลักสากลอยูแ่ ล้ว เพราะในการท�ำ

สนธิสัญญาต่าง ๆ หรือในการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการสนธิสัญญา หรือกฎหมายภายใน
เฉพาะเรื่อง เช่น การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฯลฯ
ต้องผ่านการไตร่ตรองและกลั่นกรองโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรี และโดยรัฐสภา
ดังได้กล่าวมาแล้ว
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมายระหว่ า งประเทศและกฎหมายภายใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมาหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๐ จนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘
ได้ก�ำหนดวิธีการในการควบคุมและกลั่นกรองการท�ำสนธิสัญญาอย่างละเอียด เช่น คณะรัฐมนตรี
จะต้องให้ขอ้ มูล จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเสนอกรอบการเจรจาเพือ่ ขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาด้วย ดังนัน้ โอกาสทีส่ นธิสญ
ั ญาจะขัดกับหลักสากลหรือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
จึงไม่ควรที่จะเกิดขึ้น
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อย่างไรก็ดี อาจมีบางกรณีที่ประเทศไทยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ต้องเข้าใจหลัก
“สัญญาต้องได้รับความเคารพ” (pacta sunt servanda) “อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย
สนธิสัญญา” (Vienna Convention on the Law of Treaties) มาตรา ๒๖๕๘ ก�ำหนดเป็นหลักว่า
ในกรณีที่ประเทศไทยไปท�ำความตกลงกับใคร ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือนักลงทุนต่างประเทศ ในรูปแบบ
ของสนธิสญ
ั ญาหรือสัญญาสัมปทาน ประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบตั ติ ามความตกลงนัน้ ด้วยความสุจริต
(good faith) แม้วา่ ความตกลงนัน้ ได้กระท�ำไปโดยขัดกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ ของประเทศไทย
ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก “อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา” มาตรา ๒๗๕๙ ก�ำหนดเป็นหลักว่า
ประเทศไทยจะปฏิเสธความผูกพันตามความตกลงหนึ่งใดโดยอ้างว่าความตกลงนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่นของไทยไม่ได้ อนึ่ง อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา มาตรา ๔๖๖๐
ได้ก�ำหนดเป็นหลักไว้ด้วยว่า ในกรณีที่ผู้แทนของประเทศไทยซึ่งได้รับมอบอ�ำนาจจากประเทศไทย
ให้ไปท�ำความตกลง แต่ผแู้ ทนนัน้ ได้ดำ� เนินการไปนอกขอบอ�ำนาจ ประเทศไทยก็จะปฏิเสธความผูกพัน
ตามความตกลงนั้นเพราะเหตุนั้นไม่ได้เช่นเดียวกัน หลักการท�ำสนธิสัญญาทั้ง ๓ ดังกล่าวเป็น
“หลักสากล”
๕๘

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 26: Pacta sunt servanda
“Every
treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”.
๕๙
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 27: Internal law and observance of treaties
			 “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform
a treaty. This
rule is without prejudice to article 46”.
๖๐
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 46: Provisions of internal law regarding
competence to conclude treaties
“1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed
in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its
consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.
2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter
in accordance with normal practice and in good faith”.
จุ ล นิิ ติ
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จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
อ. ดร. ธเนศ สุจารีกล
ุ : “หลักสากล” ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีความหมายกว้าง เพราะอาจรวมถึงหลักการทีห่ ลากหลาย ต่างระดับ ต่างความผูกพัน
ในบางกรณี มีความขัดแย้งกันว่าอะไรคือ “หลักสากล” เช่น ในกรณีการลงทุนต่างประเทศ “Hull’s Rule”
หรือ “Calvo Doctrine” เป็นหลักสากล ในหลายกรณีต้องพิจารณาโดยละเอียด ต้องมีความรู้
ในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายสนธิสัญญา๖๑ ต้องอาศัยการตีความสนธิสัญญา
ต้องมีความรู้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
อนึ่ ง ภาระงานของรั ฐ สภามี จ� ำ นวนมากและมี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ก�ำหนดว่า “หนังสือสัญญาใดที่มี
บทเปลี่ ย นแปลงอาณาเขตไทย หรื อ เขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตซึ่ ง ประเทศไทยมี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตยหรื อ
มีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพือ่ ให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ”
ดังนั้น รัฐสภาจึงควรมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะการท�ำสนธิสัญญา
มีผลผูกพันประเทศไทย รัฐสภาจึงต้องตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง และควรมีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่สมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในกรณี
ที่มีการเจรจาระหว่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐสภา
อาจจะต้องเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนเดินทางไปด้วย

๖๑

หลักการตีความสนธิสัญญาปรากฏใน VCLT Article 31 which provides that:
		 “1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given
to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
		 2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text,
including its preamble and annexes:
		 (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection
with the conclusion of the treaty;
		 (b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of
the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
		 3. There shall be taken into account, together with the context:
			 (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or
the application of its provisions;
			 (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of
the parties regarding its interpretation;
			 (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
		 4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended”.
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“แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ”

ในปัจจุบนั ประเทศไทยท�ำสนธิสญ
ั ญากับนานาประเทศมากขึน้ ซึง่ อาจรวมถึงการท�ำสัญญา
สัมปทานกับนักลงทุนต่างประเทศ โดยมีการกลั่นกรองหลายชั้น แต่รัฐสภาเป็นผู้กลั่นกรองสุดท้าย
ทัง้ นี้ แม้วา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคห้า ก�ำหนดว่า
“เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใด (เป็นกรณีที่รัฐสภาต้องให้ความเห็นชอบ) หรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยก็ได้ ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั ค�ำขอ” ทัง้ นี้ มีขอ้ สังเกตว่า คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยก็ได้ หรือไม่ขอก็ได้
และศาลรัฐธรรมนูญมีเวลาพิจารณาเพียง ๓๐ วันเท่านั้น
ดังนัน้ รัฐสภาควรให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกฎหมายสนธิสัญญา รวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของรัฐสภา
มีการก�ำหนดเส้นทางอาชีพ (carrier path) ทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องของรัฐสภามีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ
การพัฒนาบุคลากรของรัฐสภาในด้านนี้ มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนากฎหมาย
ให้สอดคล้องกับ “หลักสากล”

จุ ล นิิ ติ
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