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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย๑  

 ๑	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	 นิติศำสตรบัณฑิต	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,	 เนติบัณฑิตไทย	 ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภำ,	 และนิติศำสตรมหำบัณฑิต	 (กฎหมำยมหำชน)	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง นิติกรช�ำนำญกำร  
กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ.
 ๒	รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ หมวด	๑๖	กำรปฏิรูปประเทศ	มำตรำ	๒๕๘	ค.	(๑)	บัญญัติว่ำ
	 “มำตรำ	๒๕๘	ให้ด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำนต่ำง	ๆ	ให้เกิดผล	ดังต่อไปนี้
	 	 			 	 	 ฯลฯ		 	 	 	 ฯลฯ
	 	 			 ค.	ด้ำนกฎหมำย
	 	 			 (๑)	มกีลไกให้ด�ำเนินกำรปรบัปรงุกฎหมำย	กฎ	ระเบยีบ	หรอืข้อบงัคบัต่ำง	ๆ	ทีใ่ช้บังคบัอยูก่่อนวนัประกำศใช้รัฐธรรมนญูนี้
ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ	๗๗	และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักสำกล	 โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบกำรด�ำเนินกำร 
โดยคณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น	 เพื่อให้กำรท�ำงำนเกิดควำมคล่องตัว	 โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน	 และไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชน 
เกินควำมจ�ำเป็น	เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	 	 			 	 	 ฯลฯ		 	 	 	 ฯลฯ”

  
	 ๑.	บทน�ำ

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  

มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ได้ก�าหนดให้มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ โดยนอกจากต้องพัฒนาให้สอดคล้อง
กบัหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูแล้ว ยงัต้องมกีำรพฒันำให้สอดคล้องกบัหลักสำกลอีกด้วย๒  
ซึ่งนับเป็นหลักการใหม่ที่ไม่เคยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศไทยมาก่อน 
   บทความตอนนี้แสดงผลการศึกษาความเป็นมาของการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับ 
หลกัสากล การพฒันากฎหมายให้สอดคล้องกับหลกัสากลภายหลงัการบงัคบัใช้รฐัธรรมนูญฉบับปัจจบุนั 
ตลอดจนแนวความคิดว่าด้วยหลักสากล ดังจะได้อธิบายต่อไป    

หลักสากลตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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 ๒. ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสำกล

   ก่อนกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ได้มีกำรออกพระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวน 
ควำมเหมำะสมของกฎหมำย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งก�ำหนดให้ในกำรพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม 
ของกฎหมำย	 ให้รัฐมนตรีผู้รักษำกำรพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย	อันรวมถึงกำร
ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมำยให้สอดคล้องหรืออนุวัติกำรตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตำมภำยใต้บังคับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ด้วย 
	 	 	 จำกนั้น	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๔	 เมษำยน	๒๕๖๐	 (ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
จะมีผลใช้บังคับในวันที่	๖	เมษำยน	๒๕๖๐)	เห็นชอบแนวทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำม
บทบัญญัติมำตรำ	๗๗	ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	ที่ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีร่วมกับ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำจดัท�ำขึน้	โดยก�ำหนดหลกัเกณฑ์และแนวทำงเก่ียวกับกำรร่ำงกฎหมำย	
กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย	 และแนวทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย	
รวมทั้งกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย	 และให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัดต่อไป	 ตลอดจนเห็นชอบหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ	
(Checklist)	 ที่ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำปรับปรุงข้ึน	 
เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ	 ๗๗	 ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยข้ำงต้น	 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๓	 พฤษภำคม	 ๒๕๕๙	 
(เรือ่ง	นโยบำยกำรปฏริปูกฎหมำยในส่วนทีเ่กีย่วกับฝ่ำยบรหิำร)		โดยให้เป็นหลกัเกณฑ์ในกำรตรวจสอบ
ควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบญัญตัท้ิำยระเบยีบว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรเสนอเรือ่งต่อคณะรัฐมนตร	ี
พ.ศ.	๒๕๔๘	และให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
    ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ (Checklist) 
ดังกล่ำวข้ำงต้นได้ก�ำหนดให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจที่จ�ำเป็นต้องจัดให้มี
กำรตรำพระรำชบัญญัติประกำรหนึ่งว่ำ กำรท�ำภำรกิจเช่นว่ำนั้น สอดคล้องกับ “พันธกรณีและ 
ควำมผูกพันตำมหนังสือสัญญำ” ที่ประเทศไทยมีต่อรัฐต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศใด
ในเรื่องใด และกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภำระแก่ประเทศไทยหรือไม่ 

 ๓. กำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสำกลภำยหลังกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ  

   ปัจจุบัน

   ๓.๑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย 
	 	 	 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยได้ตระหนักถึงสถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยในในช่วงปี	 
พ.ศ.	๒๕๔๕	เป็นต้นมำ	ด้วยกำรพัฒนำทำงสังคมและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีผลต่อกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงก้ำวกระโดด	 ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 ที่หลำกหลำยและซับซ้อน 
ยิ่งขึ้นจึงจ�ำเป็นต้องมีกำรตรำกฎหมำยข้ึนรองรับเป็นจ�ำนวนมำก	 ทั้งที่เป็นไปเพื่อเป็นกำรควบคุม	 
ส่งเสริม	และเพื่อให้เกิดสภำพบังคับทำงกฎหมำยรองรับรูปแบบของนิติสัมพันธ์ต่ำง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น รวมถึง
กำรตรำกฎหมำยเพื่อให้สอดคล้องตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำประเทศให้เป็น
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ไปตำมมำตรฐำนสำกล	 กฎหมำยหลำยฉบับถูกตรำขึ้นและก�ำหนดมำตรกำรท่ีมุ่งเน้นกำรควบคุม	 
ท�ำให้เกิดขั้นตอนและสร้ำงภำระแก่ประชำชน	 และก่อให้เกิดต้นทุนในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
อันเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อกำรค้ำ	กำรลงทุน	และกำรพัฒนำควำมสำมำรถของประเทศ	เนื่องจำกไม่มี
กำรวิเครำะห์ผลกระทบก่อนกำรตรำกฎหมำย	ประกอบกับกฎหมำยหลำยฉบับยังไม่ได้รับกำรทบทวน
เพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไขให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน	 จึงท�ำให้
เกดิควำมล้ำสมัยและไม่สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์			กฎหมำยหลำยฉบบัถกูมองว่ำไม่สอดคล้องกบับรบิท
ในกำรพัฒนำของสังคมโลก	 ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำน	ตลอดจนไม่สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จนกลำยเป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำและกำรลงทุนของประเทศ 
และท�ำให้ขำดควำมยอมรับนับถือในประชำคมโลก ดังตัวอย่ำงที่เห็นได้จำกกรณีของกำรควบคุม 
กำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคุม	(IUU	Fishing)	กำรแก้ไขปัญหำแรงงำน
ต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์	 ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำเรื่องมำตรฐำนควำมปลอดภัยกำรบินของประเทศ
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักสำกล๓		

   ส�ำหรับภำพรวมกำรปฏริปูประเทศด้ำนกฎหมำยเกีย่วกบัหลกัสำกลนัน้ มบีรบิทตำมข้อก�ำหนด
ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปด้ำนกฎหมำย	เพื่อให้เกิดผลอย่ำงน้อยคือ	ให้มี
กลไกให้ด�ำเนินกำรปรบัปรงุกฎหมำย	กฎ	ระเบียบ	หรอืข้อบงัคบัต่ำง	ๆ	ทีใ่ช้บังคบัอยูก่่อนวนัประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ	๗๗	และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักสำกล๔	 
    นอกจำกกำรพัฒนำกฎหมำยที่มีผลบังคับใช้แล้ว ในด้ำนกำรพัฒนำกำรยกร่ำงกฎหมำย
ให้เป็นไปตำมหลกัสำกลกไ็ด้มกีำรก�ำหนดไว้เช่นกนั ตำมทีค่ณะกรรมกำรปฏริปูประเทศด้ำนกฎหมำย 
ได้ก�ำหนดประเด็นปฏิรูปให้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเป็นไป 
อย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ	ร่ำงกฎหมำยทีต่รวจพจิำรณำเป็นกฎหมำยทีด่	ี	และเป็นไปตำมหลกัสำกล 
ตลอดจนสอดคล้องกบัสภำพควำมต้องกำรของสงัคม๕	โดยก�ำหนดให้มกีำรปรบัปรงุบทบำทกำรท�ำหน้ำที่
ของนักกฎหมำยกฤษฎีกำในกำรท�ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	ให้เป็นไปใน
ลักษณะของผู้เตรียมรำยงำนหรือผู้เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร	 (rapporteur)	 โดยเน้นกำรท�ำงำน
ด้ำนวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำย	และมีกำรค้นคว้ำกฎหมำยต่ำงประเทศเพื่อใช้ประกอบกำร
พิจำรณำร่ำงกฎหมำย	 เพื่อให้กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว	 มีประสิทธิภำพ	 
และเป็นไปตำมหลักสำกล๖  อนัควรพจิำรณำศึกษำต่อไปในส่วนของระบบงำนนติบิญัญัตขิองรฐัสภำ
ซึ่งควรมีกำรด�ำเนินกำรพัฒนำนิติกรที่ปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรยกร่ำงและพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
ในขั้นตอนต่ำง ๆ ของรัฐสภำให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในท�ำนองเดียวกัน

   ๓	 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย	 แนบท้ำยประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ	 
รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	๑๓๕	ตอนที่	๒๔	ก	๖	เมษำยน	๒๕๖๑,	หน้ำ	๑๔-๑๕
 ๔	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑.
   ๕	 เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๐๘.
 ๖	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๒๐.
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   ๓.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ 

  	 เมื่อปัจจัยและแนวโน้มที่คำดว่ำจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศประกำรหนึ่งเกิดจำกองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ	 อำทิ	 องค์กำรระหว่ำงประเทศและบรรษัทข้ำมชำติ	 จะมีบทบำทมำกขึ้นในกำรก�ำหนด 
กฎ	ระเบียบ	ทิศทำงควำมสัมพันธ์และมำตรฐำนสำกลต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนควำมมั่นคง	และเศรษฐกิจ	
รวมทั้งกำรรวมกลุ ่มเศรษฐกิจ	 และกำรเปิดเสรีในภูมิภำคที่น�ำไปสู ่ควำมเชื่อมโยงในทุกระบบ๗ 

และประเทศไทยต้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรวมกลุ่มควำมร่วมมือกับนำนำประเทศในระดับภูมิภำค 
และระดับโลก	เพื่อกระชับและสร้ำงสัมพันธไมตรี	เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต	ซึ่งจะก่อให้เกิด
กำรสร้ำงพลังทำงเศรษฐกิจและรักษำควำมมั่นคงของประเทศ	 โดยจ�ำเป็นต้องสร้ำงควำมพร้อม 
ในกำรที่จะยกระดับมำตรฐำนและมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกติกำสำกลในด้ำนต่ำง ๆ๘   
   ด้วยเหตดุงักล่ำว ประเทศไทยจงึได้มกีำรก�ำหนดประเดน็ยุทธศำสตร์ชำต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งกล่ำวถึงกำรพัฒนำกฎหมำยให้เป็นไปตำมหลักสำกล ดังนี้
   ยทุธศำสตร์ด้ำนควำมมัน่คง	 ได้ก�ำหนดให้มกีำรร่วมมอืทำงกำรพฒันำกบัประเทศเพือ่นบ้ำน	
ภูมิภำค	โลก	รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ	เพื่อให้ควำมมั่นคงในภำพรวมทั้งในระดับประเทศ	
ภูมิภำค	และโลก	มีกำรพัฒนำไปสู่สันติสุขอย่ำงแท้จริง	 เป็นรูปธรรม	และยั่งยืน	 โดยผลักดันส่งเสริม
ให้กำรด�ำเนินกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเป็นไปตำมหลักกำรปฏิบัติสำกล กฎหมำย  
และควำมตกลงระหว่ำงประเทศ๙ 
   ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ได้ก�ำหนดให้มีกำร 
ยกระดับกลไกกำรดูแลแรงงำนไทยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล๑๐  
   ยทุธศำสตร์ชำตด้ิำนกำรปรับสมดลุและพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั	ได้ก�ำหนดให้
กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง	ๆ 	และมีเท่ำที่จ�ำเป็น	กฎหมำย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ
มีเท่ำที่จ�ำเป็น		ทันสมัย	มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ	 โดยมุ่งใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำร
สนบัสนนุกำรพฒันำ	กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ		กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค
ที่น�ำไปสู่ควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนต่ำง	 ๆ	 เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ๑๑	 ตลอดจนภำครัฐจัดให้มี
กฎหมำยที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง	 ๆ	 ที่เปลี่ยนแปลง	 ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้
สำมำรถตอบสนองกับกำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกำรผลิต	 กำรค้ำ	 กำรบริกำร	 และสำมำรถอ�ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยเฉพำะกำร
ปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมำยต่ำง ๆ ให้มีควำมชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออ�ำนวยต่อกำร

 ๗	ยุทธศำสตร์ชำติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	แนบท้ำย	พระรำชโองกำรประกำศ	เรื่อง	ยุทธศำสตร์ชำติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	
รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	๑๓๕	ตอนที่	๘๒	ก		วันที่	๑๓	ตุลำคม	๒๕๖๑	หน้ำ	๒.
   ๘	 เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๔-๕.	
   ๙	 เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๗-๑๘.	
 ๑๐	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๔๕-๔๖.
   ๑๑	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๖๙.
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บทความทางวิชาการ 

ม.ค. - ก.พ. ๖๒55 มี.ค. - เม.ย. ๖๒5555

บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรพัฒนำประเทศ กำรให้บริกำรประชำชน กำรประกอบธุรกิจ กำรแข่งขัน
ระหว่ำงประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ๑๒	

   ๓.๓ กำรจัดให้มีกฎหมำย

   คณะรฐัมนตรีได้เสนอร่ำงพระรำชบญัญตัหิลกัเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมนิ

ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย	 พ.ศ.	 ....	 ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	เมื่อวันที่	๔	ธันวำคม	๒๕๖๑	
	 	 	 ต่อมำในครำวกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 ครั้งที่	๑๗/๒๕๖๒	เป็นพิเศษ	 เมื่อวัน
อังคำรที่	 ๒๖	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๒	 ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. .... แล้วลงมติเห็นสมควรประกำศใช้ 
เป็นกฎหมำย	ทั้งนี้	อยู่ระหว่ำงกำรประกำศใช้เป็นกฎหมำย	
	 	 	 เมือ่ร่ำงพระรำชบญัญตัฉิบบัดงักล่ำวมผีลใช้บงัคบัแล้วย่อมเป็นกฎหมำยส�ำคญัในกำรจดัท�ำ
และพัฒนำกฎหมำยของประเทศไทยต่อไป	 ทั้งน้ี	 ได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องตรวจสอบและ
พจิำรณำจดัท�ำร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องและไม่ขัดหรอืแย้งกบัยทุธศำสตร์ชำตแิละแผนกำรปฏริปูประเทศ
และประกำรส�ำคัญได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยที่เกิดจำกกำรบังคับใช้
กฎหมำยและกฎทีอ่อกตำมกฎหมำยนัน้ในครำวเดยีวกนั เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยในกำรพฒันำกฎหมำย
ให้สอดคล้องกับหลักสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ๑๓	ด้วย	

 ๔. แนวควำมคิดว่ำด้วยหลักสำกล

    	 เมือ่พจิำรณำค�ำว่ำ	“หลกัสำกล”	นัน้	ไม่มกีำรก�ำหนดนยิำมควำมหมำยไว้โดยชดัแจ้ง	แต่พบว่ำ
ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในลักษณะที่แตกต่ำงกันออกไปตำมบริบทของแต่ละกรณี	 เช่น	 กำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยตำมหลักสำกล	หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐต้องเคำรพสิทธิกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำก
อำวุธตำมหลักสำกล	 เป็นต้น	 ซึ่งน่ำจะเข้ำใจได้ว่ำ	 ค�ำว่ำ	 “หลักสำกล”	 พึงมีควำมหมำยถึงหลักกำร	
มำตรฐำน	หรอืกตกิำ	ทีไ่ด้รบักำรยอมรบันบัถอืในสงัคมสำกลหรอืสงัคมนำนำประเทศว่ำเป็นหลกัอันควร
ยึดถือปฏิบัติ	
 ส�ำหรับหลักสำกลในบริบททำงกฎหมำยนั้น เมื่อกล่ำวถึงหลักกำรเช่นว่ำแล้ว ย่อมพึง
พจิำรณำโดยอำศยัหลกักฎหมำยระหว่ำงประเทศและแนวคดิว่ำด้วยควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศ
มำเทียบเคียง เพื่อพิจำรณำควำมหมำยและขอบเขตต่อไป 

   ๑๒	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๗๐.	
   ๑๓	ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย	พ.ศ.	....	
มำตรำ	๓๐	(๒)
	 “มำตรำ	 ๓๐	 	 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ด�ำเนินกำรประเมินผลที่เกิดจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยและกฎที่ออกตำมกฎหมำยนั้น 
ในครำวเดียวกัน	เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังต่อไปนี้
	 	 			 	 	 ฯลฯ		 	 	 	 ฯลฯ”
	 (๒)		กำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ”
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56จุ ล นิิ ติ 56จุ ล นิิ ติ 56

	 แม้ค�ำว่ำ	หลักสำกล (Universal Principle) มิได้ปรำกฏควำมหมำยอย่ำงชัดแจ้งในทำง
กฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำหมำยถึงหลักกำรในเรื่องใดบ้ำง	 อย่ำงไรก็ตำม	 สิ่งที่ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ
กรณีที่ใกล้เคียงจะเป็นหลักสำกลทำงกฎหมำยได้	สำมำรถเทียบเคียงได้จำกแนวควำมคิดว่ำด้วย 
บ่อเกิดหรือที่มำของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (Sources of International Law) ตำมธรรมนูญ
ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ มำตรำ ๓๘ ที่ก�ำหนดว่ำสำมำรถมีทั้งรูปแบบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดี	 ได้แก่	 ควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่เรียกช่ือต่ำง	 ๆ	 
เช่น	สนธิสัญญำ	กฎบตัร	อนสัุญญำ	ปฏญิญำสำกล	พธิสีำร	หรอืกตกิำสำกล	เป็นต้น	นอกจำกน้ี	ในบำงกรณี
อำจมีหลักกำรที่นำนำประเทศได้ให้กำรยอมรับแต่มิได้อยู่ในรูปแบบของกำรท�ำขึ้นเป็นข้อตกลง 
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรระหว่ำงรัฐด้วยเช่นกัน	 เช่น	 หลักกฎหมำยจำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ 
และหลักกฎหมำยทั่วไป	เป็นต้น
	 นอกจำกประกำรข้ำงต้น	 ยังมีหลักกำรอ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นสิ่งที่ยอมรับนับถือในสังคมระหว่ำง
ประเทศทีม่ไิด้มกีำรก�ำหนดว่ำเป็นบ่อเกิดของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ		เช่น		ข้อมติขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศและมติหรือหลักกำรที่เวทีกำรประชุมนำนำชำติได้ให้กำรประกำศหรือยอมรับ	เป็นต้น
			 ในบทควำมนี้	 ผู้เขียนจึงขอตั้งข้อพิจำรณำเป็นสมมติฐำนว่ำ	หลักสำกลในมิติทำงกฎหมำย 
หมำยถึง “หลักกำรใด ๆ ที่นำนำประเทศให้กำรยอมรับนับถือ (recognized) ในฐำนะกฎเกณฑ ์
ทีท่กุรัฐจ�ำต้องอนวุตัเิพือ่ประโยชน์สูงสุดในกำรอยูร่่วมกนัของประชำคมโลก ไม่ว่ำอยู่ในรูปแบบใด” 
เพื่อพิจำรณำว่ำหลักกำรใดมีลักษณะเป็น “หลักสำกล” อันอยู่ในฐำนะจุดมุ่งหมำยประกำรหน่ึง 
ของกำร “พัฒนำกฎหมำย” ของไทย ภำยใต้กำรบังคับใช้ “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐”
 หลักกำรที่นำนำประเทศให้กำรยอมรับนับถือ (recognized) ในฐำนะกฎเกณฑ์ท่ีทุกรัฐ 
จ�ำต้องอนุวัติเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรอยู่ร่วมกันในประชำคมโลกนั้น	 สำมำรถพิจำรณำได้จำก 
๒	กลุ่ม	ได้แก่
 กลุ่มที่ ๑	บ่อเกิดของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	ตำมมำตรำ ๓๘ ของธรรมนูญศำลยุติธรรม
ระหว่ำงประเทศ๑๔	ซึ่งมีสำระส�ำคัญเพียงว่ำ	ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศจะใช้	“สนธิสัญญำระหว่ำง
ประเทศ”	 “จำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ”	 และหลักกฎหมำยทั่วไปเป็นหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ

 ๑๔	Statute	of	International	Court	of	Justice,	Article 38 ;
	 “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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และวินิจฉัยชี้ขำดกรณีพิพำท	 ส่วนค�ำพิพำกษำตัดสินคดีที่มีอยู ่ก่อนแล้ว	 รวมทั้งข้อคิดเห็นของ 
นกักฎหมำยทีท่รงคณุวุฒิจะถกูใช้เป็นวธิรีองลงมำ	เพือ่ช่วยก�ำหนดกฎเกณฑ์ของกฎหมำย		อย่ำงไรกต็ำม	
ถ้ำคู่กรณีทั้งสองฝ่ำยตกลง	 ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศอำจใช้หลักควำมรู้สึกยุติธรรมและสุจริต	 
(ex	aequo	et	bono)	เป็นเกณฑ์พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดได้	
 ดังนั้น กำรที่จะทรำบถึงฐำนที่มำของ “หลักสำกลในมิติทำงกฎหมำย” ผู้เขียนเห็นว่ำ 
นอกจำกกำรพจิำรณำจำกบ่อเกดิของกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนต่ำง ๆ โดยล�ำดบัแล้ว  ควรพจิำรณำ
จำกกฎเกณฑ์หรือกติกำระหว่ำงประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่ำวถึงในมำตรำ ๓๘ ของธรรมนูญ 
ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศท่ีงำนวิชำกำรด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศได้ให้กำรยอมรับ 
ประกอบด้วย ดังที่จะกล่ำวในกลุ่มต่อไป
 กลุม่ที ่๒ เมือ่ศกึษำแล้วพบว่ำ “หลักสำกล” อำจมขีอบเขตและควำมหมำยทีก่ว้ำงขวำงกว่ำ
บ่อเกิดของกฎหมำยระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ ๓๘ กล่ำวคือ สิ่งที่ในทำงวิชำกำรอำจเป็นเพียง 
“กฎหมำยอย่ำงอ่อน” หรือ “Soft Law” ท่ีไม่ได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็นบ่อเกิดหรือที่มำ 
ของกฎหมำยระหว่ำงประเทศตำมแนวคิดกระแสหลัก ก็อำจนับว่ำเป็นหลักหรือกติกำสำกลได้  
เช่น กฎเกณฑ์อนัเกดิจำกองค์กำรสหประชำชำตทิีไ่ด้รับกำรรบัรองโดยทัว่ไปนัน้มลีกัษณะของกำรพฒันำ
ที่ก้ำวหน้ำของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (Progressive development of international law) 
ซึ่งถือว่ำเป็นกฎหมำยที่ควรจะเป็น (Lex ferenda) และก็มีแนวโน้มว่ำกฎเกณฑ์ที่เกิดจำกองค์กำร
สหประชำชำติเหล่ำนี้ “มีคุณค่ำ” ในฐำนะที่จะพัฒนำเป็น“จำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ” หรือ 
“สนธิสัญญำ” ต่อไปได้ในอนำคต๑๕  หลักสำกลในกลุ่มที่	 ๒	 น้ี	 อำจเกิดขึ้นในรูปแบบของข้อมติ 
ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ	หรือกำรยอมรับหลักกำรในเรื่องใด	ๆ 	ในเวทีกำรประชุมนำนำชำติ	เป็นต้น

 ๕. บทสรุป

    “หลักสำกล” อันอยู่ในฐำนะจุดมุ ่งหมำยประกำรหน่ึงของกำรพัฒนำกฎหมำยไทย 

ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	๒๕๖๐	มำตรำ	๒๕๘	ค.	ด้ำนกฎหมำย	(๑)	นั้น	ได้แก่	หลักกำรใด ๆ  ที่นำนำประเทศให้กำร
ยอมรับนับถือในฐำนะกฎเกณฑ์ที่ทุกรัฐจ�ำต้องอนุวัติเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรอยู่ร่วมกันของ
ประชำคมโลก ไม่ว่ำอยู่ในรูปแบบใด	 ดังน้ัน	 กำรพัฒนำกฎหมำยของประเทศไทยให้เป็นไปตำม 
หลักสำกลตำมแนวทำงของรัฐธรรมนูญ	 ยุทธศำสตร์ชำติ	 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย	 
ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	 ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกฎหมำยจึงจ�ำต้องศึกษำและท�ำควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักสำกลไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกฎหมำยฉบับนั้น	 
ตลอดจนอนุบัญญัติอย่ำงครบถ้วนรอบด้ำนเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเจตนำรมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญ	

   ๑๕	จุมพต		สำยสุนทร,	“กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	เล่ม	๑”,	พิมพ์ครั้งที่	๘	(กรุงเทพฯ	:	วิญญชน,	๒๕๕๒),	หน้ำ	๘๓	-	๙๖.
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หลักสากลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

58จุ ล นิิ ติ 58จุ ล นิิ ติ 58

บรรณำนุกรม

ภำษำอังกฤษ
Statute	of	International	Court	of	Justice	Statute	of	International	Court	of	Justice

ภำษำไทย
หนังสือ
จุมพต		สำยสุนทร.	กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	เล่ม	๑.	พิมพ์ครั้งที่	๘	กรุงเทพฯ	:วิญญชน,	๒๕๕๒.

รัฐธรรมนูญ	ประกำศ	และกฎหมำย
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	
ประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	เรื่อง	กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ	รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	๑๓๕		
	 ตอนที่	๒๔	ก		วันที่	๖	เมษำยน	๒๕๖๑
พระรำชโองกำรประกำศ	เรื่อง	ยุทธศำสตร์ชำติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	๑๓๕		
	 ตอนที่	๘๒	ก		วันที่	๑๓	ตุลำคม	๒๕๖๑	
ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย	พ.ศ.	....
		 (สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำยแล้ว)
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