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	 **น.บ.	(เกียรตินิยมอันดับสอง),	น.บ.ท..,	L.L.M.	(N.Y.U.),	ร.ม.	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต),	J.S.D.	(N.Y.U.)	;	 
อดีตผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	;	อดีตอนุกรรมการ	พิจารณากฎหมายว่าด้วยการ
กำาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำาหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	
หรือมีผลผูกพันด้านการค้า	การลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ	(ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้	คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)	;	อดีตรองอธิบดีกรม 
สนธิสัญญาและกฎหมาย	;	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ
หมายเหตุ	ผู้เขียนขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นพนิธิ	สุริยะ	ที่ได้ช่วยให้ข้อคิดเห็นต่อร่างแรกของบทความชิ้นนี้และขอเรียนว่า
ความเห็นทั้งหมดในบทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและมิได้สะท้อนความเห็นใด	ๆ 	ของส่วนราชการที่ผู้เขียนสังกัดอยู่

ผู้เขียน 
ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์**

บทน�า
	 เมื่อกล่าวถึงมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐ 
หลายท่านอาจจะทราบว่าบทบญัญตัใินมาตราน้ีแตกต่างไปจากมาตรา	๒๒๔	วรรค	๒	ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 อันเนื่องมาจากการทำาสนธิสัญญาบางฉบับของฝ่ายบริหาร 
ขาดความโปร่งใสและไม่ให้ข้อสนเทศทีป่ระชาชนหลายฝ่ายต้องการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการทำาความ
ตกลงว่าด้วยการค้าเสรี	หรือ	 Free	 Trade	 Agreement	 ที่มักเรียกกันย่อ	ๆ 	ว่า	F.T.A.	อย่างไรก็ด	ี
บทบัญญัติ	 มาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๒	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มีถ้อยคำา
บางคำาที่ไม่ชัดเจน	และหลังจากที่เกิดมีคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๖-๗/๒๕๕๑	การทำาความเข้าใจ
บทบัญญัติของมาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๒	 จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการบริหารราชการแผ่นดินทางด้านการ 
ต่างประเทศของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฝ่ายบริหาร
	 ในบทความนี้	ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการทำางานเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
แลกเปลีย่นความรูค้วามเข้าใจกบัผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ความสมานฉนัท์ทางความคดิและ
ขอจำากัดขอบเขตของบทความนี้เพียงความหมายของสนธิสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
ว่ามีความหมายอย่างไร

สนธิสัญญา
ตามมาตรา

วรรค ๒
แห่งร ัฐธรรมน ูญ
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สาเหตุที่ต้องน�าสนธิสัญญาเสนอขอความเห็นของจากรัฐสภา 
 การทำาสนธิสญัญาจะมหีลกัเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ	ซึง่ในทีน้ี่	คอื	อนุสญัญากรงุเวยีนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	ค.ศ.	๑๙๖๙	(Vienna	Convention	on	the	Law	of	Treaties,	1969)	 
อันเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศแล้ว	เนื่องจากได้รวบรวมหลักการของกฎหมาย 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศเข้าไว้เป็นหมวดหมู ่๑	ดังนั้น	จึงมีผลผูกพันทุกรัฐไม่ว ่าจะเป็น 
ภาคีอนุสัญญานี้หรือไม่ก็ตาม๒	ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย	 อย่างไรก็ดี	 อนุสัญญาฯ	 มิได้ระบุชัดเจน
ว่าฝ่ายบริหารเท่านั้นที่เป็นผู้มีอำานาจแต่ฝ่ายเดียวที่จะทำาสนธิสัญญา	 คงมีข้อ	 ๗	 ว่าด้วยหนังสือมอบ
อำานาจ	 (Full	 powers)	 กล่าวคือ	 เฉพาะประมุขของรัฐ	 (Heads	 of	 State)	 หัวหน้าคณะรัฐบาล	
(Heads	 of	 Government)	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 (Ministers	 of	 Foreign	 
Affairs)	ในอนัทีจ่ะทำาสนธิสัญญา	(conclusion	of	a	treaty)๓	ดงัน้ัน	จึงพอจะอนุมานจากบทบญัญตัน้ีิ 
ได้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศเองก็ยอมรับว่าอำานาจในการทำาสนธิสัญญานั้นเป็นของฝ่ายบริหาร	
										ส่วนกฎหมายภายในของไทยนัน้คงต้องพจิารณาจากรฐัธรรมนญูฉบบัต่าง		ๆ 	ซึง่ในทีน่ีจ้ะขอนำาเสนอ 
เฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 ๒๕๔๐	และรัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เท่านั้น	 
ซึง่จะพบว่า	ในวรรคแรกของทัง้	๒	มาตราระบเุป็นหลกัการว่า	“พระมหากษตัรย์ิ	ทรงไว้ซึง่พระราชอำานาจ 
ในการทำาหนงัสอืสญัญา	…”	และมาตราดงักล่าวอยูใ่นหมวดว่าด้วยคณะรฐัมนตร	ีซ่ึงหมายถงึเป็นอำานาจ 
ของฝ่ายบริหาร	ยิ่งไปกว่านั้น	หากพิจารณาว่ามาตรา	๒๒๔	วรรค	๒	ก็ดี	หรือมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ก็ดี	 
ได้บัญญัติเป็นทำานองว่า	เฉพาะสนธิสัญญา	(หรือในมาตราดังกล่าวใช้คำาว่า	“หนังสือสัญญา”)	ที่ระบุไว้ 
ในวรรคดังกล่าวเท่านั้นที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อนึ่ง	พึงเข้าใจว่า	อำานาจในการทำาสนธิสัญญา	 (treaty	-	making	power)	นั้นครอบคลุม 
ข้ันตอนต้ังแต่การเจรจาและกระบวนการทำาสนธสิญัญาจนเสรจ็สิน้๔	และเป็นอำานาจทีพ่ระมหากษัตรย์ิ
ทรงใช้ต้ังแต่ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕๕	และปัจจุบัน	อำานาจในการทำา 
สนธิสัญญาเป็นการใช้ร่วมกันระหว่างรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารกับรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้๖ 
ดังนัน้จงึถือได้ว่าโดยทัว่ไปการทำาสนธิสญัญาเป็นอำานาจของฝ่ายบรหิารหรอืรฐับาล	แต่หากสนธสิญัญาใด 
ทีเ่ข้าข่ายตามทีร่ะบไุว้ในวรรคดงักล่าวแล้ว	สนธิสญัญาเหล่าน้ันจะต้องขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาก่อน 
กล่าวอีกนยัหนึง่กค็อื	สนธิสญัญาอืน่นอกจากทีร่ะบไุว้ในมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ไม่ต้องขอความเหน็ชอบ
จากรัฐสภา

 ๑Ian	Brownlie,	“Principles	of	Public	International	Law”	(New	York:	Oxford	University	Press,	2008),	หน้า	๖๐๘
 ๒Malcolm	N.	Shaw,	“International	Law”	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2003),	หน้า	๘๖
 ๓ข้อ	๗	วรรค	๒	ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ
 ๔Sompong	Sucharitkul,	“National	Treaty	Law	and	Practice:	Thailand”	in	Duncan	B.	Hollis,	Merritt	R.	Blakeslee	
&	L.	Benjamin	Ederington,	edited,	“National	Treaty	Law	and	Practice.	Dedicated	to	the	Memory	of	Monroe	Leigh”	
(Leiden:	Martinus	Nijhoff	Publishers,	2005)	หน้า	๖๙๘
 ๕เพิ่งอ้าง
 ๖เพิ่งอ้าง
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	 ถ้าเราสามารถเริม่ทำาความเข้าใจกบัความหมายของมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ได้ดังน้ีแล้ว	เราจะต้อง	
ทำาความเข้าใจต่อไปว่า	เมือ่หลักทัว่ไปมอียูว่่าการทำาสนธสิญัญาเป็นอำานาจของฝ่ายบรหิาร	สนธสิญัญา
ประเภททีต้่องขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาก่อนน้ันจึงเป็นเพยีงข้อยกเว้น	และเมือ่เป็นข้อยกเว้นเสยีแล้ว	
การตีความข้อยกเว้นก็จะต้องตีความโดยเคร่งครัด	คือจำากัดเฉพาะสนธิสัญญาที่ระบุไว้ในมาตรา	๑๙๐	
วรรค	๒	เท่านั้น
	 ประเด็นที่สอง	คือ	 ความจำาเป็นของรัฐสภาที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบหรือพิจารณาสนธิสัญญา
ประเภทท่ีระบุไว้	ซึง่ในประเด็นนี	้จะเห็นว่าเป็นเพราะรฐัธรรมนูญให้ความสำาคญัแก่สนธสิญัญาประเภท 
ดงักล่าวเป็นพเิศษ	เนือ่งจากรฐัสภาเป็นผู้แทนของประชาชน	ในเมือ่รฐับาลอาจไม่สามารถนำาสนธิสญัญา 
ไปขอความเห็นชอบจากประชาชนได้ทัง้หมด	ดงันัน้การทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากผูแ้ทนทีป่ระชาชนเลอืก 
เข้ามากน่็าจะเป็นหนทางหนึง่ทีพ่งึกระทำา	นอกจากน้ัน	เน่ืองจากสนธสิญัญาประเภทดงักล่าวเป็นเรือ่ง 
สำาคัญ	จึงควรจะมีองค์กรใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำานาจอธิปไตยเช่นเดียวกัน	ได้ช่วยตรวจสอบย่อมจะ 
เป็นการดี	 ดังนั้น	 จึงให้ฝ่ายนิติบัญญัติช่วยตรวจสอบฝ่ายบริหาร	อนึ่ง	หากมีสนธิสัญญาใดที่ต้องมีการ
ออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่	รัฐสภาก็คงอยากจะทราบก่อนว่ากฎหมายใหม่ที่จะออก
หรอืการแก้ไขกฎหมายทีจ่ะผกูมดัสภาให้ต้องทำาต่อไปนัน้คอือะไร	และเป็นเพราะประเทศไทยผกูพนัตาม
พนัธกรณีอย่างใดบ้าง	ซึง่หมายความว่า	เมือ่รฐัสภาให้ความเหน็ชอบในการทำาสนธสิญัญานัน้	ๆ 	แล้ว	รฐัสภา
ก็ย่อมมีความผูกพันที่จะต้องออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายตามที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ 
สนธิสัญญานั้น	ๆ 	ไปก่อนหน้านี้	
	 ตวัอย่างทีด่ใีนเรือ่งนี	้คอื	เมือ่ครัง้ทีไ่ทยเข้าเป็นภาคอีงค์การการค้าโลก	รฐัสภาได้ให้ความเหน็ชอบ 
ที่ไทยจะให้สัตยาบันความตกลงมาร์ราเกชว่าด้วยการจัดตั้งองค์การการค้าโลก	ค.ศ.	๑๙๙๔	 
(Marrakesh	 Agreement	 Establishing	 the	World	 Trade	Organization,	 1994)	 ต่อมามีการ 
ยบุสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ได้มกีารพจิารณาร่างพระราชบญัญตัคิวามลบัทางการค้า	 
พ.ศ.	….	ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่รัฐบาลเห็นว่าต้องออกมาเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีองค์การ 
การค้าโลก๗	ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้มีบางท่านเห็นควรแก้ไขหลักการสำาคัญ 
บางประการของร่างพระราชบัญญัติฯ	ซ่ึงผู้เขียนได้เรียนชี้แจงว่า	หลักการในร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ส่วนหนึง่เป็นหลกัการของความตกลงว่าด้วยสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่ก่ียวกับการค้า	(Agreement	
on	Trade	 -	 Related	Aspects	of	 Intellectual	 Property	 Rights	หรือ	 TRIPs)	 ซึ่งเป็นพันกรณี 
ภายใต้องค์การการค้าโลกที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว	กับอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักการ 
ทีไ่ทยนำามาจากกฎหมายต่างประเทศของบางประเทศในเรือ่งเดยีวกนัน้ี	หมายความว่าหลกัการภายใต้ 
องค์การการค้าโลก	ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ไทยรับไปแล้วเมื่อเป็นภาคี๘	ไม่สามารถแก้ไขได้	แต่หลักการที ่

 ๗ในการเข้าเป็นภาคีองค์การการค้าโลก	มีกฎหมายที่สำาคัญ	๔	ฉบับ	ได้แก่
		 			 ๑.	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานขององค์การการค้าโลก	พ.ศ.	๒๕๓๗
		 			 ๒.	พระราชบัญญัติความลับทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๕
	 	 	 ๓.	พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๔๖
		 			 ๔.	พระราชบัญญัติคุ้มครองแผนผังวงจรรวม	พ.ศ.	๒๕๔๓
 ๘ไทยเป็นภาคีองค์การการค้าโลกเมื่อวันที่	๑	มกราคม	ค.ศ.	๑๙๙๕	(ขณะนี้	มีสมาชิกทั้งสิ้น	๑๕๓	นับถึงวันที่	๒๓	กรกฎาคม	
๒๕๕๑)
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นำามาจากกฎหมายต่างประเทศนัน้อาจไม่รบัหรอืเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม	ซึง่ในทีส่ดุเป็น
ทีน่่ายนิดีทีค่ำาชีแ้จงของผูเ้ขยีนได้รบัการยอมรบัจากรฐัสภา	คอื	ยอมรบัหลกัการของร่างพระราชบญัญตั	ิ 
ดังกล่าวแม้จะเป็นรัฐสภาในช่วงถัดมาหลังการเลือกตั้งแล้วก็ตาม	

ประเภทของสนธิสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
	 ประเภทของสนธิสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภานั้นจำาแนกได้เป็น	 ๕	 ประเภท
ด้วยกัน	และการจำาแนกนี้เป็นไปตามร่างกฎหมายของรัฐบาล๙	คือ
		 ๑.		สนธิสัญญาที่มีข้อบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
		 ๒.		สนธิสัญญาทีม่ข้ีอบทเปล่ียนแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอื
เขตอำานาจ
  ๓.		สนธิสัญญาทีต้่องออกกฎหมายใหม่	(หรอืทีต้่องแก้ไขกฎหมายทีม่อียู)่	(ในรปูของพระราชบญัญตั)ิ 
		 ๔.		สนธิสญัญาที่มข้ีอบททีม่ผีลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกจิหรือสงัคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง
		 ๕.	 สนธิสัญญาที่มีข้อบทที่มีผลผูกพันงบประมาณ	การค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ
		 ต่อไป	 จะได้ขยายความประเภทของสนธิสัญญาข้างต้นว่ามีความหมายอย่างไร	 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
ประสบการณ์ประกอบกบัความเข้าใจของผูเ้ขยีนดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว	และอกีส่วนหน่ึงเป็นแนวปฏบิตัขิอง
กระทรวงการต่างประเทศ	ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมามิได้มีนิยามสำาหรับสนธิสัญญา
ประเภทดังกล่าว
	 ๑.		สนธิสัญญาประเภทแรกนั้น	ที่สำาคัญอยู่ตรงที่คำาว่า	“เปลี่ยนแปลง”	ว่ามีความหมายอย่างไร 
ซึง่หากพจิารณาตามตวัอกัษร	“การเปล่ียนแปลง”	หมายถงึ	ได้เพิม่ขึน้หรอืลดน้อยลง	ดงันัน้	การทำาความ 
ตกลง	หรอืสนธสิญัญาทีท่ำาให้ไทยได้ดนิแดนเพิม่ขึน้หรอืลดลงต้องขอความเหน็ชอบจากรฐัสภา	และโดยปกติ
หากอาณาเขตของประเทศมีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนแน่นอน	คงไม่มีผู ้ใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	 
แต่เนื่องจากหลายบริเวณของประเทศไทยยังไม่สามารถปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้ 
การทำาความตกลงประเภทนี้จึงต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
	 		 อนึง่	ปัญหาทีเ่คยเกดิขึน้	คอื	ในการทำาบนัทกึความเข้าใจระหว่างไทยกบัพม่าเพือ่กำาหนดให้ 
เส้นเขตแดนทีใ่ช้ในแม่นำา้สายและแม่นำา้รวก	อันเป็นแม่นำา้ระหว่างประเทศของประเทศทัง้สอง	เป็นเส้น 
เขตแดนถาวร	 (fixed	 boundary)๑๐	จากเดิมที่ทั้งสองประเทศยึดถือร่องนำ้าลึก	เป็นเส้นเขตแดน๑๑  
ประเด็นที่ถกเถียงกันคือ	การเปลี่ยนจากร่องนำ้าลึกมาเป็นเส้นเขตแดนถาวร	โดยยึดถือตามเรื่องนำ้าลึก 
ที่เป็นอยู่ในขณะที่ทำาบันทึกความเข้าใจนั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเส้นแดนหรือไม่	 

 ๙โปรดดูมาตรา	๔	ของร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำาหนังสือสัญญา	พ.ศ.	….
	 ๑๐บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่นำ้าสาย- 
แม่นำ้ารวก	ฉบับลงวันที่	๑๘	มิถุนายน	ค.ศ.	๑๙๙๑	(Memorandam	of	Understanding	between	the	Government	of	the	
Kingdom	of	Thailand	and	the	Government	of	the	Union	of	Myanmar	Relating	to	the	Fixed	Boundary	on	the	Mae	
Sai	-	Nam	Ruak	Rivers	Sector,	1991)
 ๑๑โดยทั่วไป	เส้นเขตแดนในแม่นำ้าระหว่างประเทศจะเป็นไปตามร่องนำ้าลึก	[ดู	Ian	Brownlie,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๒๐]
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ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต	เน่ืองจากร่องนำ้าลึกอันใช้เป็นเส้นเขตแดนจะเป็นอยู่
อย่างไร	บันทึกความเข้าใจฯ	ก็กำาหนดให้ใช้ร่องนำ้าลึกตามที่เป็นอยู่ขณะน้ันเป็นเส้นเขตแดนถาวร	
(fixed)	แม้ว่าต่อมาร่องนำา้ลึกจะเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาตก็ิตาม	แต่อกีฝ่ายหน่ึงเหน็ว่าการทีบ่นัทึก 
ความเข้าใจฯ	 เปลี่ยนจากการใช้ร่องนำ้าลึก	 ตามธรรมชาติมาเป็นการตรึงเส้นเขตแดนไว้ตามร่องนำ้าลึก	 
ขณะนั้นตลอดไป	ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของเส้นเขตแดนแล้ว	(เปลี่ยนจากธรรมชาติหรือ	 
natural	มาเป็นถาวรหรอื	fixed)	จงึเป็นการเปลีย่นแปลงอาณาเขตของไทยและต้องขอความเหน็ชอบ 
จากรฐัสภา	และในทีส่ดุคณะกรรมการพเิศษเพือ่พจิารณาอนสุญัญาต่าง		ๆ  ได้มมีตติามความเหน็ของฝ่ายทีส่อง 
	 	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	คือ	การกำาหนดเขตแดนในบริเวณปากแม่นำ้าโกลก	ตามสนธิสัญญาระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการแบ่งเขตทะเลอาณาเขตของประเทศทั้งสอง	ฉบับลงวันที	่
๒๔	ตุลาคม	ค.ศ.	๑๙๗๙๑๒ 
	 	 ทั้งสองตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า	การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตเกิดจากข้อบทของสนธิสัญญา 
ดังกล่าวหรือเป็นผลโดยตรงจากข้อบทของสนธิสัญญานั้น	แต่คงมิได้รวมไปถึงผลสืบเนื่องจากการทำา
สนธิสัญญา	อีกทั้งการจะวินิจฉัยในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า	ไม่ว่าจะเคยมีเส้นเขตแดนมาก่อนหรือ 
ไม่กต็าม	ไม่ควรเป็นปัจจยัในการพจิารณาว่าเปลีย่นแปลงหรอืไม่	หรอืหากไม่เคยมเีส้นเขตแดนมาก่อน
ก็ถือว่าไม่เปล่ียน	 เพราะแม้ไม่เคยมีมาก่อน	 แต่หากทำาสนธิสัญญาแล้วมีการกำาหนดให้มีเส้นเขตแดน 
เกิดขึ้น	ก็ย่อมทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วได้
	 	 กล่าวง่าย		ๆ 	ก็คือ	เรื่องอาณาเขตนั้นครอบคลุมทั้งเขตแดนทางบก	ทางนำ้า	(แม่นำ้าระหว่าง
ประเทศ)	และทางทะเล	(อนัได้แก่	ทะเลอาณาเขตซึง่รฐัชายฝ่ังมอีำานาจอธปิไตย	เว้นแต่กรณทีี	่กฎหมาย
ระหว่างประเทศระบุเป็นอย่างอื่น	เช่น	สิทธิผ่านโดยสุจริต๑๓)	ซ่ึงในช่วงต้นได้กล่าวถึงทางบกและ 
ทางนำา้แล้ว	ส่วนทางทะเลนัน้กม็กีารทำาความตกลงหลายฉบบัทีแ่บ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยกบัประเทศ 
เพื่อนบ้านโดยการใช้จุดร่วม	๓	ฝ่าย	เป็นต้น๑๔	ทั้งนี้	พึงเข้าใจด้วยว่า	เขตทางทะเลนั้นแตกต่าง 
จากเขตแดนทางบก	เนื่องจากเขตทางทะเลที่จะเป็นอาณาเขตหรือราชอาณาจักรหมายความถึง	พื้นที่
ภายในทะเลอาณาเขตเท่านัน้	ส่วนเขตทางทะเลอ่ืน	ไม่ว่าจะเป็นเขตต่อเน่ือง	ไหล่ทวีปหรอืเขตเศรษฐกจิ
จำาเพาะเป็นเขตทางทะเลทีไ่ทยหรอืรฐัชายฝ่ังมเีขตอำานาจบางประการ	เท่าทีก่ฎหมายระหว่างประเทศ
ให้ไว้
	 ๒.	 ประเภทต่อไปคือ	สนธิสัญญาที่มีข้อบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ไทยมีสิทธิอธิปไตย	หรือมี
เขตอำานาจ	ซึ่งแต่เดิมในมาตรา	๒๒๔	วรรค	๒	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ใช้คำาว่า	“เปลี่ยนแปลง 
เขตอำานาจ”	ซึง่ทำาให้หลายคนสบัสนเพราะไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำาว่า	“เขตอำานาจ”	นอกจากนัน้	 
ในรัฐธรรมนูญก่อนหน้า	พ.ศ.	๒๕๔๐	ยังใช้ถ้อยคำาอื่น	คือ	“เขตอธิปไตย”	มิใช่	“เขตอำานาจ”	ซึ่งไม่มี
ความหมายของคำานี้ในพจนานุกรม	แต่จากการศึกษา๑๕	พบว่า	“เขตอธิปไตย”	หมายถึง	พื้นที่ที่ไทย 

 ๑๒นพนิธิ	สุริยะ,	Lecture	Notes:	กฎหมายระหว่างประเทศ	เล่ม	๒”	(กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สำานักพิมพ์			วิญญูชน	จำากัด,	พ.ศ.	
๒๕๕๒)	,	หน้า	๑๖๘
 ๑๓Ian	Brownlie,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๘๖
 ๑๔นพนิธิ	สุริยะ,	เพิ่งอ้าง	,	หน้า	๑๕๕-๑๕๖
 ๑๕เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๕๐-๑๕๖
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มีสิทธิอธิปไตย	 (sovereign	 rights)	 อันได้แก่	 เขตทางทะเลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้แก	่ 
เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ	(exclusive	economic	zone	หรือ	EEZ)	และไหล่ทวีป	(continental	shelf)	
ปัญหายังคงมีต่อไปว่า	เขตต่อเนื่อง	(contiguous	zone)	นั้นจะรวมถึงเขตอธิปไตยด้วยหรือไม่	ในเมื่อ 
เขตต่อเนื่องนั้น	รัฐชายฝั่งสามารถใช้เขตอำานาจในการควบคุม	(control)	การกระทำาที่เป็นการละเมิด 
กฎหมายการเข้าเมือง	ศุลกากร	การสุขาภิบาล	และการคลังหรือรัษฎากรที่จะเกิดในทะเลอาณาเขต๑๖  
ในการนี	้ผูเ้ขยีนเหน็ว่า	ในเมือ่สทิธอิธปิไตยตามความหมายของกฎหมายทะเล	หมายถงึ	สทิธใินการสำารวจ 
และแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ชีวีติ	(ในกรณขีองเขตเศรษฐกจิจำาเพาะ)	และทีไ่ม่มชีวีติ	
(ในกรณีของไหล่ทวีป)	รวมทั้งยังครอบคลุมถึงการใช้เขตอำานาจบางประการที่รัฐชายฝั่งพึงมีอีกด้วย๑๗		 

ดังนั้น	 การใช้เขตอำานาจภายใต้ระบอบของเขตต่อเน่ืองจึงอยู่ในความหมายของการใช้สิทธิอธิปไตย 
ของไทยด้วยเช่นกัน	แต่ที่น่าสนใจ	คือ	การที่รัฐธรรมนูญบางฉบับใช้คำาว่า	“เขตอำานาจ”	 ซ่ึงมี 
ความหมายกว้างกว่า	“เขตอธปิไตย”	ผูเ้ขยีนจึงเห็นว่า	การตีความมาตรา	๒๒๔	วรรค	๒	ต้องตีความกว้าง
ตามไปด้วยและมิได้จำากัดเพียงเขตทางทะเลหรือพื้นที่เท่านั้น	ส่วนคำาว่า	“เขตอำานาจ”	หมายความว่า 
อย่างไรนั้น	คงต้องพิจารณาความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ	ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้			
	 	 “เขตอำานาจ”	คือ	ความสามารถหรืออำานาจของรัฐในการใช้อธิปไตยของตนหรือหมายถึง
การแสดงออกซึ่งการมีอธิปไตยเพื่อควบคุมบุคคล	ทรัพย์สิน	และสถานการณ์ต่าง	ๆ ๑๘		ทั้งนี้เขตอำานาจ
ยังจำาแนกออกได้อีกเป็น	๓	ประการ	อันได้แก่๑๙	เขตอำานาจในการตรากฎหมาย	(jurisdiction	to	 
legislate)	เขตอำานาจในการบงัคบัใช้กฎหมาย	(jurisdiction	to	enforce)	และเขตอำานาจในการตคีวาม 
หรือพิจารณาคดี	(jurisdiction	to	adjudicate)	แต่เมื่อมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ของรัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้ใช้ถ้อยคำาว่า	“เขตพืน้ที.่..”	ดังน้ัน	จึงเท่ากับว่า	มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ของรฐัธรรมนูญฯ	
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	กลับมาจำากัดความหมายลงที่พื้นที่	(area)	หรือเขตของพื้นที่เท่านั้น	แต่โดยที่มาตรานี ้
ยังคงกล่าวถึงเขตอำานาจด้วย	ดังนั้น	แม้คำาว่าเขตอำานาจนี้จะมีความหมายกว้าง	แต่เมื่อเป็นส่วนขยาย
ของคำาว่า	“พ้ืนที่”	ก็ต้องตีความโดยรวมว่า	สนธิสัญญาใดที่มีข้อบทเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือเขตอำานาจ	 ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภายใต้กฎหมายทะเล	(เขตทางทะเลต่าง	ๆ )	หรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ	(อาทิ	กฎหมายอวกาศที่ไทยอาจมีเขตอำานาจเหนือการกระทำาในอากาศยานก็ได้) 
สนธิสัญญานั้นเข้าข่ายมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒
	 ๓.		ต่อไปจะขอกล่าวถงึสนธิสญัญาประเภททีส่าม	อนัได้แก่	สนธสิญัญาทีต้่องมกีารออกกฎหมาย
รองรับการออกกฎหมายในที่นี้	คือ	การออกพระราชบัญญัติซึ่งอันที่จริงความเข้าใจนี้	เป็นทางปฏิบัติ
ของกระทรวงการต่างประเทศเสมอมา	แต่เน่ืองจากยงัมบีางท่านทีไ่ม่แน่ใจว่า	กฎหมายรองรบัคอือะไร	
หรือกฎหมายเช่นว่าจะต้องมีค่าบังคับของกฎหมายอย่างไร	(อาทิ	กฎกระทรวง	ฯลฯ)	ด้วยเหตุนี้	ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้ชัดเจนว่า	กฎหมายที่ต้องออกใหม่หรือที่ต้องแก้ไข	หมายถึง	พระราชบัญญัติ

 ๑๖ข้อ	๓๓	ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	๑๙๘๒;	Ian	Brownlie,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๙๒
 ๑๗ข้อ	๕๖,	๗๓	ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	๑๙๘๒;	 โปรดดู	Michael	Akehurst,	“A	Modern	
Introduction	to	International	Law”	(London:	George	Allen	&	Unwin	(Publishers)	Ltd.,	1983),	หน้า	๒๗๙-๒๘๐
 ๑๘Malcolm	N.	Shaw,	อ้างแล้ว,	หน้า	๕๗๒
 ๑๙เพิ่งอ้าง,	หน้า	๕๗๖-๕๗๘
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  คำาถามต่อมากค็อื	เม่ือใดจะต้องออกพระราชบญัญตัริองรบั	คำาตอบก็คอื	การทำาสนธสิญัญา
ไม่ต้องมีกฎหมายรองรับเพราะเป็นการกำาหนดพันธกรณีระหว่างรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	 (subjects	 of	 international	 law)	 มิใช่เพื่อจะบังคับพลเมืองหรือประชาชนในประเทศ	 
แต่สนธิสัญญาใดที่มีข้อบทที่จะกระทบกระเทือนการใช้สิทธิหรือหน้าที่ของประชาชน	หรือกระทบ
กระเทอืนการใช้อำานาจของเจ้าหน้าทีแ่ล้ว	ข้อบทดงักล่าวต้องมกีฎหมายรองรบั	ทัง้นี	้เนือ่งจากมาตรการ
ทางบรหิารเพยีงอย่างเดยีว	ไม่สามารถบงัคบัใช้ต่อประชาชนได้	ในการน้ีมทีฤษฎีทีใ่ช้ในการอธิบายความ
สมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายภายในกบักฎหมายระหว่างประเทศ๒๐	ได้แก่	เอกนิยม	(monism)	และทวินิยม	
(dualism)	ซึ่งประเทศไทยยึดถือตามทฤษฎีหรือระบบที่สอง	ตัวอย่างของสนธิสัญญาประเภทที่สามนี ้
มีมากมาย	อาทิ	อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต	ค.ศ.	๑๙๖๑	ซึ่งมีกฎหมายรองรับ
ได้แก่	พระราชบญัญตัว่ิาด้วยเอกสทิธแิละความคุม้กนัทางทตู	พ.ศ.	๒๕๒๗	สำาหรบัรายละเอยีดของวธิี
การออกกฎหมายรองรบัมไีด้หลายวธิ	ีกล่าวคอื	นำาสนธิสญัญาทีเ่ก่ียวข้องมาเป็นภาคผนวกหรอืนำาเฉพาะ	
หลักการสำาคัญ	ๆ 	ของสนธิสัญญามาบัญญัติในกฎหมาย๒๑	หรือการนำาหลักการสำาคัญ	ๆ 	มาบัญญัติ 
ในลักษณะเป็นกฎหมายแม่บทเพื่อใช้กับสนธิสัญญาประเภทเดียวกันในอนาคต	อีกวิธีหนึ่งคือ	การนำา
หลักการบางประการของสนธิสัญญามาบัญญัติเป็นกฎหมาย ซึ่งไทยยังมิได้มีนโยบายที่จะเข้าเป็นภาคี	
(หรอือกีนยัหนึง่กค็อื การบญัญตักิฎหมายทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏิรปูกฎหมายก็ว่าได้	โดยเห็นว่าหลกัการ 
เหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศ)
	 ๔.		สนธิสัญญาประเภทที่ส่ี	คือ	สนธิสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	หรือ
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	สนธิสัญญาประเภทนี้ไม่เคยมีบัญญัติมาก่อนก็จริง	แต่หากแนวคิด 
ที่กล่าวแล้วในช่วงต้นถูกต้อง	 คือ	 สนธิสัญญาเหล่าน้ีเป็นข้อยกเว้นต้องตีความเคร่งครัด	ก็พอจะทำา 
ความเข้าใจได้ไม่ยากจนเกินไปว่า มิใช่สนธิสัญญาใดก็จัดเป็นสนธิสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	ทัง้น้ี	เพราะสนธสิญัญาเกอืบทัง้หมดย่อมมโีอกาส
ก่อผลกระทบทางเศรษฐกจิไม่มากกน้็อยและไม่ทางตรงกท็างอ้อม	แต่คำาสำาคญัทีห่ลายคนมองข้าม	คอื
คำาว่า	“ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม”	ดังนั้น	เราควรทำาความเข้าใจกับคำา	ๆ นี้ก่อน
														คำาว่า	“ความมั่นคง”	ย่อมครอบคลุมทั้งทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจและสังคม	ส่วนคำาว่า	 
“ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ”	คือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม	มิใช่เพียงแค่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เข้าข่ายนี้
เสียแล้ว	ซึ่งคงมิใช่เช่นนั้น	เพราะความในวรรคนี้ยังมีคำาว่า	“อย่างกว้างขวาง”	ประกอบด้วย	ซึ่งคำาว่า	 
“อย่างกว้างขวาง”	นั้น	มีนักวิชาการที่ติดตามเรื่องสนธิสัญญากับรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด ได้ให้
นิยามไว้ว่าหมายถึง	“คนส่วนใหญ่รู้สึกได้	เช่น	เรื่องของราคานำ้ามันซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิตของ 
คนไทย”๒๒	ดงันัน้	คำาว่า	“ความมัน่คงทางสงัคมของประเทศ”	คอื	ความอยูร่อดทางสงัคมของประเทศ
 ๒๐นพนิธิ	สุริยะ,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๑๐-๑๑๑	และ	D.	Feldman,	“Monism,		Dualism	and	Constitutional	Legitimacy”	
20	Australian	Yearbook	of	International	Law	(1999)	105,	114-115,	118-119	อ้างใน	Robert	McCorquodale	and	Martin	
Dixon,	“Cases	and	Materials	on	International	Law”	(Oxford	:	Oxford	University	Press,	2003),	หน้า	๑๒๐-๑๒๒	;	Eileen	
Denza,	“The	Relationship	between	International	and	National	Law”,	in	Malcolm	D.	Evans,	edited,	“International	
Law”	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2003)	หน้า	๔๒๐-๔๒๑		
 ๒๑เช่น	พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย	พ.ศ.	๒๕๓๓
 ๒๒นพนิธิ	สุริยะ,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๘๗
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ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคม	วัฒนธรรม	หรือวิถีชีวิตของคนไทยทั้งประเทศในภาพรวม	
มิใช่ว่าเรือ่งใดทีม่ผีลกระทบทางสังคม	กจ็ดัเป็นผลกระทบต่อความมัน่คงทางสงัคมของประเทศไปหมด	
เพราะฉะนัน้	การทีป่ระเทศไทยทำาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา	อาจมผีลกระทบต่อสงัคมตามมา 
ก็จริงเพราะอาจมีชาวต่างชาติเข้ามาในไทยมาก	และยังอาจพำานักอยู่ในประเทศเกินกำาหนดเวลาด้วย	 
แต่สนธิสัญญาประเภทนี้ย่อมไม่เป็นการกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมของประเทศ	เพราะแม้ว่าไทย	 
ไม่มกีารยกเว้นการตรวจลงตราให้บางประเทศ	แต่คนชาตขิองประเทศน้ันก็ยงัเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย
เป็นจำานวนมาก	หรือยังคงพำานักอยู่ในประเทศเป็นจำานวนมาก	และเป็นเวลานาน	และหากจะถือว่า
สนธิสัญญาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแล้ว	ทางราชการก็ควรจะกวาดล้างอย่างจริงจัง	เพื่อมิให ้
เสียความมั่นคง	ในโอกาสนี้จะขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่าง	 เช่น	ความตกลงส่งเสริมความร่วมมือ
หรือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	หากจัดว่าเข้าข่ายมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ก็ย่อมหมายความว่า	รัฐบาล 
ต้องดำาเนนิการต่อไปตามมาตรา	๑๙๐	วรรค	๓	และวรรค	๔	กล่าวคอื	ต้องขอกรอบในการเจรจา	และ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 ฯลฯ	 ประเด็นที่จะต้องถามต่อไป	 คือ	 ความตกลงเช่นนี้	 เป็นความ 
มุ่งหมายของรัฐธรรมนูญจริง	ๆ 	หรือไม่	อีกทั้งจะเป็นการเหมาะสมกว่าหรือไม่ที่รัฐธรรมนูญจะระบุ 
ไปเลยว่า	สนธิสัญญาทุกประเภทหรือทุกฉบับให้เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อน	น่ันคือ	 
การตีความจะต้องพิจารณาถ้อยคำาทุกคำาซึ่งมีความหมายทั้งสิ้น	โดยเฉพาะคำาที่ไม่ควรมองข้าม	เช่น	
คำาว่า	“อย่างกว้างขวาง”	ทั้งนี้	รัฐธรรมนูญระบุไว้เพื่อให้ความหมายของสนธิสัญญาประเภทนี้แคบลง
		 ๕.		 สนธิสัญญาประเภทสุดท้ายที่กลาวถึงในมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	คือ	สนธิสัญญาที่มีผลผูกพัน
ด้านการค้า	การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ	โดยสนธิสัญญาประเภทนี้ก็ไม่มี
นยิามทีช่ดัเจนหรอืเกณฑ์ทีจ่ะเป็นตวัช้ีวัดว่าอย่างไรจึงถอืว่า	“มนัียสำาคญั”	อย่างไรก็ด	ีมผีูใ้ห้นิยามคำาน้ี 
ไว้เช่นกัน	คือ	“มีความหมายพิเศษกว่าธรรมดาที่ต้องระมัดระวังและให้ความสนใจมากกว่าปกติ”๒๓   
ยิ่งไปกว่านั้น	คำาว่า	“นัยสำาคัญ”	นั้นขยายความเฉพาะงบประมาณเท่านั้น	หรือคลุมทั้งด้านการค้าและ
การลงทุนด้วย	ในความเข้าใจของผู้เขียน	สนธิสัญญาหลายฉบับมีผลผูกพันงบประมาณไม่มากก็น้อย	 
และคำาว่า	“อย่างมนียัสำาคญั”	ควรจะขยายความเฉพาะกรณขีองงบประมาณเท่าน้ัน	อาท	ิสนธสิญัญา
ที่ระบุให้ต่างฝ่ายต่างต้องจัดประชุมคณะกรรมการร่วมปีละครั้งหรือต่างต้องส่งคณะผู้แทนไปเยือน 
อีกฝ่ายหนึ่งทุกปีเหล่านี้ย่อมผูกพันงบประมาณทั้งสิ้น	แต่จะเข้าข่ายมาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๒	 ซึ่งถือว่า 
มีความสำาคญัทีร่ฐัสภาต้องให้ความเหน็ชอบก่อนให้ความยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามสนธสิญัญา	(consent	
to	be	bound)	อย่างนั้นหรือไม่	ผู้เขียนเห็นว่า	หากรัฐบาลได้รับงบประมาณในเรื่องน้ัน	ๆ 	มาแล้ว	 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา	จนกระทั่งมีงบประมาณดังกล่าวระบุในพระราชบัญญัติ 
งบประมาณประจำาปีซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งแล้ว	ก็ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบ 
จากรฐัสภาอีก	เพราะรฐัสภาเคยเหน็ชอบไปแล้ว	และหากรฐัสภาต้องการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
ของรัฐบาล	รัฐธรรมนูญได้ให้มาตรการและกลไกอื่นแก่รัฐสภาแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถาม	หรือ
แม้แต่จะขออภิปรายไม่ไว้วางใจ	แต่มิใช่ภายใต้มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ทัง้น้ีอีกประเดน็หน่ึงทีค่วรคำานึงถงึ 

 ๒๓นพนิธิ	สุริยะ,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๘๘
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คือ	หากงบประมาณในเรื่องนั้นผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว	ต่อมาเมื่อจะทำาสนธิสัญญา 
ในเรือ่งเดียวกนัเพือ่ใช้งบประมาณก้อนเดยีวกนั	แต่ทว่ารฐัสภาไม่เหน็ชอบการไม่ให้ความเหน็ชอบนีก้จ็ะม ี
ผลกระทบต่อการพิจารณาของรัฐสภาว่าเรื่องเดียวกันครั้งหน่ึงเห็นชอบ	แต่อีกครั้งหน่ึงไม่เห็นชอบ	 
เพราะฉะนัน้สนธสิญัญาทีผ่กูพนังบประมาณอย่างมนัียสำาคญั	ในทีน้ี่จึงควรหมายถงึ	สนธิสญัญาทีผ่กูพัน
งบประมาณที่ยังไม่เคยขอความเห็นชอบหรือผ่านการพิจารณาของรัฐสภามาก่อน	ส่วนเกณฑ์ที่จะใช ้
วัดว่า	จำานวนใดมีนัยสำาคัญนั้นต้องพิจารณาเป็นกรณี		ๆ 	ไปด้วย	
	 	 สำาหรบัส่วนทีส่องของสนธิสัญญาประเภทนี	้คอื	สนธสิญัญาทีม่ผีลผกูพนัทางการค้านัน้	คงต้อง 
พจิารณาเป็นกรณ	ีๆ 	ไปเช่นกนั	และผูเ้ขยีนเข้าใจว่า	สนธสิญัญาทางด้านการค้าทีป่ระชาชนสนใจ	และ 
รฐัสภาก็สนใจคอื	สนธสิญัญาว่าด้วยการค้าเสร	ีซ่ึงสนธิสญัญาประเภทน้ีอาจเข้าข่ายสนธิสญัญาประเภท 
ทีส่ีท่ีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น	คอื	อาจก่อผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ	หรอืสงัคมของประเทศ
อย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน	แต่ปัญหาคงมีว่าสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางการค้าจะครอบคลุมเพียงใด	 
อาท	ิสนธสัิญญาขายข้าวให้ประเทศหนึง่เป็นจำานวน	๑,๐๐๐	ตนั	จะต้องขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาก่อน
หรือไม่	ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะต้องเสนอกรอบในการเจรจาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน	 
ในแง่นี้	ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน	ถ้าไม่สามารถตกลงราคากับอีกฝ่ายหนึ่งได้ทันท่วงที	หรือ 
อีกฝ่ายหนึ่งอาจเปลี่ยนใจซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งของไทยแทนก็เป็นได้	 ดังนั้น	นอกจากจะต้อง
พิจารณาเป็นกรณี	ๆ 	ไป	แล้วคงต้องไม่ลืมว่าประเภทของสนธิสัญญาน้ีเป็นข้อยกเว้นซึ่งต้องตีความ 
อย่างแคบ			
	 	 ในตอนสดุท้ายของสนธสิญัญาประเภทน้ี	คอื	สนธิสญัญาทีม่ผีลผกูพนัการลงทนุ	ในประเด็นนี้	 
ผู้เขียนเห็นว่า	รัฐธรรมนูญมุ่งไปที่การลงทุนที่มีลักษณะเป็นโครงการใหญ่แต่ละโครงการ	หรือ	mega	 
projects	ซึง่ปัญหาทีอ่าจม	ีได้แก่	การทำาสนธสิญัญาส่งเสรมิและคุม้ครองการลงทนุและการทำาอนสุญัญา	 
หลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อน	(avoidance	 of	 double	 taxation)	จะเข้าข่ายนี้ด้วยหรือไม่	ในเรื่องน้ี	 
ผู้เขียนเห็นว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรหารือร่วมกัน	เพื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่า	เป็นสนธิสัญญา 
ทีอ่ยูใ่นข่ายของมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	หรอืไม่	เพราะสนธสิญัญาเช่นนีม้ปีระโยชน์ต่อไทย	ซึง่นอกเหนอืจาก 
จะช่วยให้มีการลงทุนและการค้าซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วยแล้ว	ย่อมเป็นที่น่าเสียดายหากสนธิสัญญา
ประเภทน้ีไม่ได้รบัความเห็นชอบจากรฐัสภา	อีกทัง้หากจะพจิารณาผลด	ี-	ผลเสยี	หรอืแม้แต่ผลกระทบ
ของสนธิสัญญาประเภทนี้ก็สมควรที่จะทบทวนหรือศึกษากรณีที่เกิดขึ้นจากการทำาสนธิสัญญาเหล่าน้ี 
ทีผ่่านมาเสยีด้วยเลย	อย่างไรกดี็	เช่นเดียวกับทีไ่ด้กล่าวแล้วในตอนต้น	รฐัสภายงัมกีลไกทีจ่ะตรวจสอบ
การทำางานของรฐับาลได้เสมอภายใต้บทบญัญติัอ่ืนของรฐัธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการต้ังกระทู	้การควบคุม
การขอตั้งงบประมาณ	(อันเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า	 “power	 of	 the	purse”)	จนกระทั่งถึงการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล
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การมีกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท�าหนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจหรอืสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรอืมผีลผกูพนัด้าน การค้าหรอืการลงทนุ 
อย่างมีนัยส�าคัญ รวมทั้งการแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ ตามหนังสือสัญญา 
ดังกล่าว 
		 ประเดน็นี	้มคีวามสำาคญัเช่นเดยีวกนัในการช่วยขยายความหรอืช่วยให้ความหมายของรฐัธรรมนญู	 
มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	มีความชัดเจนขึ้น	อย่างไรก็ดี	หากพิจารณาถ้อยคำาของมาตรา	๓๐๓	(๓)	แล้ว
จะไม่สอดคล้องกับความในมาตรา	๑๙๐	วรรค	 ๒	 เสียทีเดียว	เพราะมาตรา	 ๓๐๓	 (๓)	มิได้มีคำาว่า 
สนธิสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญเข้าไว้ด้วย	 แต่โดยความเข้าใจของ 
ผูเ้ขียนมาตรา	๓๐๓	(๓)	น่าจะรวมสนธิสญัญาทีม่ผีลผกูพนังบประมาณของประเทศอย่างมนัียสำาคญัไว้
เช่นกัน	ทีส่ำาคัญคอื	เมือ่มกีฎหมายเช่นนี	้ผูป้ฏบิตัไิม่ว่าจะเป็น	ข้าราชการประจำาหรอืการเมอืงสามารถ
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ด้วยความสบายใจ	โดยไม่ทำาสิ่งใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้	 
ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญคงเข้าใจปัญหาในทางปฏิบัติที่น่าจะเกิดขึ้น	จึงได้ช่วยหาทางผ่อนคลายโดยการ
บัญญัติมาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๕	 ประกอบมาตรา	 ๓๐๓	 (๓)	 ไว้	ซึ่งจะขอให้ความเห็นบางประเด็นเพื่อ 
ผู้ที่สนใจใช้ประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมาย	ดังกล่าวต่อไป
	 ๑.	แม้จะมกีฎหมายกำาหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการจดัทำาสนธสิญัญาประเภทที	่๔	และ	๕	ของ
มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	ก็ตาม	แต่กฎหมายในรูปพระราชบัญญัติจะมีบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมิได้	
นั่นคือ	เมื่อรัฐธรรมนูญมีถ้อยคำาบางประการที่ไม่ชัดเจน	การที่กฎหมายลำาดับรอง	จะกำาหนดนิยามให้
ชัดเจนย่อมมีความเสี่ยงว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	หรือแม้แต่การเขียนข้อยกเว้นในกฎหมายยังมี
ความเสี่ยงว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	เพราะรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้๒๔  
		 อย่างไรกต็าม	หากขาดความแน่ชดั	ผูป้ฏิบติัก็จะประสบปัญหาในการพจิารณากำาหนดเกณฑ์ต่าง	ๆ 	 
ดงันัน้	ทางออกทางหนึง่กค็อื	บัญญติัเป็นข้อสนันิษฐานของกฎหมายในทำานองทีใ่ห้สนันิษฐานไว้ก่อนว่า 
สนธิสัญญาประเภทใดที่ไม่เข้าข่ายมาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๒	 โดยมิได้ตัดสิทธิของของฝ่ายใดที่จะโต้แย้ง 
หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น	รวมทั้งมิได้เป็นการบัญญัติเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญระบุ
	 ๒.		เนือ่งจากสนธสิญัญาใดทีเ่ข้าข่ายมาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	จะต้องมกีารดำาเนนิการตาม	มาตรา	๑๙๐ 
วรรค	๓	 และ	๔	 โดยเฉพาะการที่ต้องขอกรอบการเจรจา	 ปัญหาก็คือ	 การเจรจาหลายกรณีที่เกิดขึ้น	
ผู้เจรจามิได้มีความประสงค์หรือคาดหมายว่าจะเป็นการทำาสนธิสัญญา	หรือแม้แต่ว่าจะประสงค์ให้มี
การทำาสนธิสัญญาในที่สุด	บางกรณีผู้เจรจายังมิได้เข้าใจว่าสนธิสัญญาที่จะทำานั้นเข้าข่ายมาตรา	๑๙๐	
วรรค	 ๒	 แล้ว	 จึงมิได้ขอหนังสือมอบอำานาจตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	 
ค.ศ.	๑๙๖๙	อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ	สนธิสัญญาหลายฉบับระบุให้มีการประชุมปรึกษาหารือของประเทศ
สมาชกิอย่างสมำา่เสมอในเวททีีเ่รยีกว่า	Conference	of	the	Parties	หรอืมกัเรยีกย่อว่า	COP	อาท	ิCOP	
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ค.ศ.	๑๙๙๒	(United	Nations	

 ๒๔จะเห็นได้จากการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้เมื่อรัฐบาลเสนอร่าง	 พระราชบัญญัติขั้น
ตอนและวิธีการจัดทำาหนังสือสัญญา	พ.ศ.	….	ต่อสภาผู้แทนราษฎร
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Framework	Convention	on	Climate	Change,	1992	หรือ	UNFCCC)๒๕	หรือ	COP	ของพิธีสาร 
เกียวโต	 ค.ศ.	 ๑๙๙๗	 (Kyoto	 Protocol	 to	 the	 UNFCCC,	 1997)	 ได้มีการหารือว่ารัฐภาคีของ 
อนสุญัญาฯ	กด็	ีหรอืของพธิสีารฯ	กด็	ีจะต้องดำาเนินการอย่างไรต่อไปภายหลงัระยะเวลาทีก่ำาหนดไว้ใน
พิธีสารเกียวโตฯ	คือ	ปี	ค.ศ.	๒๐๐๘	-	๒๐๑๒	สิ้นสุดลง	ดังนั้น	หากจะตีความอย่างกว้างว่า	การเจรจา 
ได้เริ่มข้ึนแล้ว	เพื่อเตรียมจัดทำาสนธิสัญญาฉบับใหม่ถัดจากพิธีสารเกียวโตฯ	ย่อมหมายความว่า 
ฝ่ายบริหารอาจจะต้องขอกรอบการเจรจาตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการประชุม	COP	ที่ประเทศโปแลนด์ในป	ี 
พ.ศ.	๒๕๕๑	แต่ปัญหาทีต่ามมากค็อื	ฝ่ายบรหิารจะขอกรอบการเจรจาว่าอย่างไร	เพราะในช่วงเวลานัน้ 
ยังไม่ทราบด้วยซำ้าว่า	แนวทางที่สมาชิกส่วนใหญ่จะตกลงด้วยนั้นเป็นอย่างไร	กล่าวคือ	อาจมีการแก้ไข
พิธีสารเกียวโตฯ	หรือไม่ก็ยังไม่ทราบได้	หรืออาจจะไม่มีการจัดทำาพิธีสารอ่ืนใดอีกเลยก็ได้	แต่หาก
ตีความอย่างแคบตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญว่า	รัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องการให้เสนอสนธิสัญญา 
ทุกฉบับเพ่ือขอความเห็นชอบ	และโดยข้อเท็จจริงการเจรจายังไม่เกิดหรือเริ่มขึ้น	ตราบใดที่ที่ประชุม 
ยังมิได้ตกลงมอบให้ฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมไปยกร่างสนธิสัญญาเช่นว่ามาให้พิจารณา	ผู้เขียน 
จึงเห็นว่า	การตีความเช่นนี้จะเหมาะสมกว่าและถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการประชุมพหุภาคี 
หรอื	diplomatic	conference	โดยทัว่ไป	กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อื	ช่วงของการทาบทามหรอืการซาวเสยีง 
ว่าจะเจรจาหรอืไม่	อย่างไร	ซึง่ยงัไม่อยูใ่นขัน้ตอนของการเริม่เจรจาทีจ่ะต้องขอกรอบการเจรจา	หากเป็น 
ดังนี้จะช่วยให้การทำาสนธิสัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือของการดำาเนินนโยบายต่างประเทศเป็นผลอย่างที่ 
ควรจะเป็น	 ทั้งนี้	 เพราะเมื่อใดก็ตามท่ีพิจารณาว่าร่างสนธิสัญญาที่จะทำาน้ันเข้าข่ายมาตรา	 ๑๙๐	 
วรรค	 ๒	 เสียแล้ว	ก็จะทำาให้ผู้เจรจาทำาผิดขั้นตอนของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการมิได้ขอกรอบการ
เจรจาก่อนทันที	 ดังนั้น	 เพื่อผ่อนคลายปัญหานี้อาจจะต้องระบุไปด้วยว่า	 คำาว่า	 “ก่อนการดำาเนินการ
เพื่อทำาหนังสือสัญญา”	ตามมาตรา	๑๙๐	วรรค	๓	นั้นหมายถึงก่อนการเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อทำา 
สนธสิญัญา	มใิช่อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการทาบทาม	หรอืการ	“ตระเตรยีม”	การเจรจา	นอกจากน้ันตราบใด 
ที่การเจรจายังไม่ยุติแล้ว	 ในทางกฎหมายระหว่างประเทศย่อมถือว่าเป็นช่วงเวลาก่อนการดำาเนินการ
เพื่อทำาสนธิสัญญา	 (conclusion	 of	 a	 treaty)	ทั้งสิ้น	เพราะการทำาสนธิสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อมีการ 
ลงนามหรือการให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญา	อาทิ	 การให้สัตยาบันหรือการภาคยานุวัต	ิ
แล้วแต่กรณี๒๖		ในทางวชิาการเมือ่ยกร่างอนุสญัญากรงุเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญัญา	ค.ศ.	๑๙๖๙	
นั้น	 คำาว่า	 “conclusion”	สื่อความหมายตั้งแต่การที่ภาคีแต่งตั้งผู้แทนให้เป็นตัวแทนของรัฐเพื่อที่จะ 
เข้าผกูพนัรฐันัน้ด้วยตราสารหรอืความตกลงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ	(“a	treaty	is	concluded	
when	a	person	duly	authorized	to	represent	a	State	for	the	purpose	of	expressing	the	
consent	of	the	State	to	be	bound	by	the	treaty…”)	อนัได้แก่	การให้ความยนิยอมด้วยการลงนาม	 
การจัดทำาหนังสือแลกเปลี่ยนการให้สัตยาบันหรือการภาคยานุวัติ๒๗	ดังน้ัน	 ในกฎหมายที่จะออกมา 

 ๒๕ข้อ	๗	ของอนุสัญญา	ฯ	
 ๒๖ข้อ	๖	-	๑๕	ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	ค.ศ.	๑๙๖๙
 ๒๗Mark	E.	Villiger,	“Commentary	on	the	1969	Vienna	Convention	on	the	Law	of	Treaties”	(Leiden:	Martinus	
Nijhoff	Publishers,	2009)	หน้า	๗๙
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ภายใต้บทบัญญัติมาตรา	๓๐๓	(๓)	ควรจะรวมข้อกฎหมายน้ีไว้ด้วย	ซึ่งจะทำาให้ผู้ปฏิบัติยังสามารถ 
เสนอกรอบการเจรจาให้รัฐสภาพิจารณาได้เสมอ	และหากไม่ได้รับความเห็นชอบในแง่ของกรอบ 
การเจรจา	การเจรจาจดัทำาสนธสิญัญากต้็องยติุลง	มฉิะน้ันโอกาสทีส่นธิสญัญาน้ันจะผ่านความเหน็ชอบ 
จากรัฐสภาก่อนการให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาย่อมจะยาก	อย่างไรก็ดี	ไม่ว่ากรณ ี
จะเป็นประการใดหากรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อสนธิสัญญาใด	เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้ความ
ยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาแล้ว	 ในทางวิชาการควรจะถือว่ารัฐสภาได้ให้ความยินยอมตลอดทั้ง
กระบวนการการจัดทำาสนธิสัญญานั้นไปในตัว	
	 ๓.	 	 บทบัญญัติของมาตรา	๑๙๐	นั้น	เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นทั้งกฎหมายสูงสุด	 
ในการปกครองประเทศ	ในขณะเดยีวกนั	รฐัธรรมนูญก็เป็นแนวนโยบายแห่งรฐัด้วย	ด้วยเหตน้ีุ	ตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมิได้มีแต่เฉพาะนักกฎหมาย	หากแต่มีนักรัฐศาสตร์	หรือสาขาอื่น	ร่วมอยู่ด้วย 
ทีส่ำาคญัก็คอื	เมือ่กล่าวถงึสนธิสญัญา	เราจะต้องคำานึงถงึหลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศในเรือ่ง 
การทำาสนธสิญัญา	อาท	ิคำาว่า	“การทำาสนธิสญัญา”	ควรจะมนียัของคำาว่า		“conclusion	of	a	treaty”	หรอื
คำาว่า	“ความยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหนงัสอืสญัญา”	มคีวามหมายของคำาว่า	“consent	to	be	bound”	 
นัน่คอื	การตีความบทบญัญตัมิาตรา	๑๙๐	จะต้องคำานึงถงึหลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศ	และ
หลักรัฐศาสตร์ประกอบกันด้วย

บทส่งท้าย
	 อันที่จริงมาตรา	 ๑๙๐	 ของรัฐธรรมนูญยังมีอีกหลายประเด็นที่มิได้กล่าวถึงในบทความน้ี 
เนื่องจากบางประเด็น	 อาทิ	 ความหมายของคำาว่า	“หนังสือสัญญา”	ที่ใช้ในรัฐธรรมนูญ	ตลอดมา 
มคีวามหมายเดยีวกบัคำาว่า	“สนธสิญัญา”	จึงทำาให้ความหมายของคำาคำาน้ีไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป	เพราะ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความไว้แล้ว๒๘	แต่หากในอนาคต	สมมติว่ารัฐธรรมนูญได้กำาหนดความหมายของ 
คำาว่า	“หนงัสือสัญญา”	ว่าให้รวมถงึเอกสารฝ่ายเดยีวด้วย	ก็คงเป็นการทีร่ฐัธรรมนูญต้องการให้เอกสาร
ฝ่ายเดียว	หรือสองฝ่าย	หรือมากกว่าต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	ไม่ว่าเอกสารนั้นจะเป็น 
สนธิสัญญาหรือไม่ก็ตาม	 ซึ่งย่อมต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	 แต่การพิจารณาว่าเอกสารใด 
เป็นสนธสิญัญาหรอืไม่ย่อมต้องตีความตามอนสุญัญากรงุเวยีนนาว่าด้วยกฎหมายสนธสิญัญา	ค.ศ.	๑๙๖๙	 
อยู่ดี	จึงไม่ควรนำาประเด็นความหมายของคำาว่า	“หนังสือสัญญา”	ตามรัฐธรรมนูญไปปะปนกับคำาว่า	
“สนธิสัญญา”	ตามกฎหมายระหว่างประเทศ	ส่วนประเด็นปัญหาที่อาจมีภายใต้มาตรา	๑๙๐	วรรค	๒	

 ๒๘อาทิ	คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่	๖-๗/๒๕๕๑	กรณีแถลงการณ์ร่วมไทย	–	กัมพูชา
   หมายเหตุ		 เคยมีปัญหาว่า	บันทึกการประชุม	(agreed	minutes)	เป็นสนธิสัญญาได้หรือไม่นั้น	จะต้องพิจารณาตาม 
	 	 	 	 ความหมายของอนุสัญญาฯ	มิใช่ว่าบันทึกการประชุมทุกฉบับเป็นสนธิสัญญาไปหมด	ทั้งนี้	 มีคำาพิพากษา 
    ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเคยวินิจฉัยไว้ในคดี	Maritime	Delimitation	and	Territorial	Questions 
    (Quatar/Bahrain)	Case	ว่า	บันทึกการประชุม	 (Minutes)	ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
	 	 	 	 การต่างประเทศของทั้งสองประเทศ	โดยมิได้เป็นเพียงบันทึกการประชุมหรือมิใช่เพียงการอภิปรายหรือ 
     สรุปประเด็นของข้อท่ีตกลงกันได้หรือท่ีตกลงกันไม่ได้เท่าน้ัน	หากแต่เมื่อระบุข้อผูกพัน	(commitment)	ไว้ตามท่ี 
	 	 	 	 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ	จึงก่อสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างภาคี	ดังนั้น	บันทึกการประชุม 
	 	 	 	 ฉบับดังกล่าวจึงเป็นความตกลงระหว่างประเทศ	[	ICJ	Reports	1994		120,	para.	25	]	
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อาทิ	มีการเสนอให้ตีความครอบคลุมให้มากที่สุด	เพื่อมิให้มีปัญหาในภายหลังว่าฝ่าฝืนมาตราดังกล่าว	 
แต่ประเด็นที่สำาคัญคงอยู่ที่เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ	มิฉะนั้น	ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่จำาเป็นต้อง
จำาแนกประเภทสนธิสัญญาเพียงบางประเภทให้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	โดยสามารถระบุไว้ใน
รัฐธรรมนูญได้เลยว่าสนธิสัญญาทุกฉบับต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	หรือปัญหาว่ามีความจำาเป็น
มากน้อยเพียงใดที่จะต้องเพิ่มประเภทของสนธิสัญญาอีก	๒	ประเภทจากเดิมที่เคยบัญญัติในมาตรา	
๒๒๔	วรรค	๒	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	ซึ่งหลายท่านยอมรับว่าเป็น	
รัฐธรรมนูญที่ดีของไทยฉบับหนึ่งนั้น	ผู้เขียนไม่ขอกล่าวถึง	เพราะเมื่อรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติอย่างไร 
ผูป้ฏบิตักิต้็องพยายามปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ดท่ีีสดุตามทีร่ฐัธรรมนูญกำาหนด	สำาหรบัประเด็น	อ่ืน	ๆ 	ของมาตรา	
๑๙๐	วรรค	๓	และวรรค	๔	นัน้	อยูน่อกเหนือขอบเขตของบทความน้ี	และผูส้นใจสามารถศกึษาได้จาก
รายงานการประชมุของคณะอนกุรรมการพจิารณากฎหมายว่าด้วยการกำาหนดขัน้ตอนและวิธีการจัดทำา
หนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรอืสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	หรอืมี
ผลผูกพันด้านการค้า	การลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ
	 ท้ายทีส่ดุผูเ้ขยีนถอืหลกัว่า	หากถ้อยคำาใดชดัเจนแล้วไม่ต้องตีความ	แต่หากมคีวามไม่ชดัเจน	หรอื
ผู้อ่านมีความเห็นความเข้าใจแตกต่างกันเมื่อใดจึงจะตีความ	และเมื่อต้องตีความ	ก็ต้องไม่ลืมวิธีการ 
ที่ เรียกว ่า	 “dialectical	 method”	คือ	ต ้องมีทั้ ง	 “induction”	และ	“deduction” 
เพือ่ตรวจสอบการตีความนัน้ว่านำาไปใช้ในกรณต่ีาง	ๆ 	ในอนาคตแล้วผลจะเป็นอย่างไรด้วย	หรอืมคีวาม 
สมเหตุสมผลทางกฎหมายหรือไม่เพียงไร	ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามหาความหมาย 
ที่แท้จริงของคำาที่ต้องการตีความนั้น	  




