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ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำกำรศึกษำถึงกำรปฏิรูปบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
กำรใช้อ ำนำจและกระบวนกำรในกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ว่ำบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีผลอย่ำงไรต่อภำวะวิกฤติเกี่ยวกับ
กำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึน  

กำรศึกษำในครั้งนี้ให้ควำมส ำคัญกับหลักกำรเกี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจอธิปไตยของรัฐที่ใช้โดย
ฝ่ำยบริหำรซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ำด้วยอ ำนำจในกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ  หลักกำร
แบ่งแยกอ ำนำจและหลักกำรตรวจสอบถ่วงดุล รวมทั้งกำรใช้อ ำนำจระหว่ำงฝ่ำยบริหำรในฐำนะที่เป็น
องค์กรหลักที่ใช้อ ำนำจในกำรท ำควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ในขณะที่ฝ่ำยนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กร
รองที่เข้ำมำมีบทบำทร่วมกับฝ่ำยบริหำรในกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศในกระบวนกำรให้
ควำมเห็นชอบกับกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศที่ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบริหำร นอกจำกนั้น ใน
กำรศึกษำยังได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้อ ำนำจในกำรตรวจสอบกำรขัดแย้งจำกกำรใช้อ ำนำจในกำรท ำ
หนังสือสัญญำระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติและฝ่ำยบริหำรโดยศำลรัฐธรรมนูญและศำลปกครองซึ่งเกิดขึ้น
ในอดีตที่ผ่ำนมำด้วยเช่นกัน 

จำกกำรศึกษำพบว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศตำมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย เกิดขึ้นจำกปัจจัยหลำยประกำรไม่ว่ำจะเป็นทั้งจำกปัญหำที่ว่ำ
ด้วยเข้ำใจในเชิงหลักกำรที่ถูกต้องเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับฝ่ำย
นิติบัญญัติก็ดี ปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจและกระบวนกำรในกำรก่อนท ำหนังสือสัญญำของฝ่ำย
บริหำรภำยใต้หลักกำรกำรมีส่วนร่วมของฝ่ำยนิติบัญญัติ หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมทั้ง
หลักกำรตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรตุลำกำร ทั้งนี้ ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจำกปัจจัจดังกล่ำวน ำไปสู่ข้อ
ขัดแย้งเก่ียวกับกำรใช้อ ำนำจในกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำวงประเทศระหว่ำงองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศระหว่ำงประเทศไทยกับรัฐต่ำงประเทศ 
ยิ่งไปกว่ำนั้น จำกกำรศึกษำยังพบว่ำกำรปฏิรูปบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเกี่ยวกับ
กระบวนกำรในกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเสนอกรอบกำรเจรจำ
เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยนิติบัญญัติ หรือแม้แต่กำรให้ข้อมูลต่อภำคประชำชนในระหว่ำง
กระบวนกำรที่เกิดขึ้นในกำรเจรจำเพ่ือท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ หำได้เป็นสอดคล้องกับ
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แนวคิดที่ว่ำด้วยอ ำนำจในกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ และจำกกำรศึกษำเปรียบเทียบแนว
ปฏิบัติของรัฐต่ำงประเทศกลับไมพ่บว่ำมีกำรก ำหนดหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรที่จะต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว
เฉกเช่นที่ประเทศไทยก ำหนดไว้แต่อย่ำงใด  

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งนี้ก็คือ ประเทศไทยจ ำเป็นต้องท ำกำรปฏิรูปบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจและบทบำทของฝ่ำยบริหำรก็ดี กำรแก้ไขประเภทของ
หนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศก็ดี กำรปฏิรูปกระบวนกำรมีส่วนร่วมของฝ่ำยนิติบัญญัติและประชำชน
ก็ดี รวมทั้งยังต้องเร่งให้มีกำรตรำกฎหมำยที่เกี่ยวกับกระบวนกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ 
นอกจำกนั้น องค์กรตำมรัฐธรรมนูญควรที่จะให้ควำมส ำคัญและเคำรพต่อหลักกำรและทฤษฎี
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจในกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำร
ให้ควำมส ำคัญกับกำรเคำรพต่ออ ำนำจอธิปไตยที่ใช้ในกำรหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศของฝ่ำย
บริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ 
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This paper aims to examine the treaty making power and process in recent 
constitutional provisions reforms in Thailand. It aims to analyze whether the 
constitutional provision has affected the treaty-making crisis.  

This study relied on the theory of the sovereignty of state exercised by the 
executive branch in compliance with the treaty making power concept, the 
separation of powers, and the checks and balances doctrine. Furthermore, the study 
also focused on state jurisdiction among the executive branch as main organ for 
conducting international agreements, on the legislative branch as a minor organ for 
the approval of international agreements done by the executive branch, and on 
judicial review by Constitutional and Administrative Court of treaty making powers 
that conflict between the executive and legislative branch.  

The findings revealed that the Thai constitution presents problems in its 
treaty making power provision. In particular, it raises the question of the right 
understanding of the principle of treaty making powers between the executive and 
legislative branch, of prior treaty making power and the process of executive branch 
in associate with the parliamentary participation principle and the people’s 
participation principle as well as the judicial review principle. Contradictions between 
these principles result in treaty making power conflicts, which have obstructed the 
promotion of international relations between Thailand and foreign countries. 
Moreover, the findings also revealed that Thailand’s constitutional amendment 
related to treaty making processes, proposing a negotiation framework approved by 
the legislative branch or public participation during a prior negotiation period, is not 
in compliance with the treaty making concept but state practices of foreign countries 
are not.   
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The implications are that it is necessary to amend the Thai constitutional 
provision concerning the function and authority of the executive branch and to 
rewrite the treaty classification provision in order to accomplish more parliamentary 
and citizen participation and to accelerate the legislative treaty-making process. The 
constitutional organ should respect the right principles with respect to the concept 
and theory of treaty making power, especially by underscoring the importance of 
respecting the jurisdiction and power of treaty making between the main and minor 
organs. 
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 ดุษฎีนิพนธ์เรื่ององค์กรหลักท่ีใช้อ ำนำจอธิปไตยในกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศตำมหลัก
กฎหมำยภำยในและกฎหมำยระหว่ำงประเทศ มิอำจส ำเร็จลงได้โดยปรำศจำกควำมเมตตำของ
คณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกรำบขอบพระคุณ ศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทร มณีสวัสด์ิ    
ผู้ซึ่งเป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ของผู้เขียน ท่ีท่ำนได้กรุณำสละเวลำอันมีค่ำในกำรให้ค ำปรึกษำ 
ข้อแนะน ำและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ตลอดมำ ผู้เขียนขอกรำบขอบพระคุณ
ด้วยควำมเคำรพยิ่งต่อศำสตรำจำรย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสำนนท์ ผู้ซึ่งตกลงรับเป็นประธำนกรรมกำรสอบดุษฎี
นิพนธ์ฉบับนี้ และท้ังยังเคยเป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำของผู้เขียนท่ีคณะนิติศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งท่ำนได้กรุณำสละเวลำอันมีค่ำเพื่อให้ค ำแนะน ำ เทคนิค แนวทำงและวิธีวิจัย
ท่ีมีควำมแตกต่ำงกันในหลำยลักษณะท่ีสำมำรถใช้ในกำรค้นหำค ำตอบของกำรศึกษำวิจัยขั้นสูง รวมท้ังกำร
ให้ค ำสอนเกี่ยวกับนิติวิธีในกำรวิจัยขั้นสูงส ำหรับกำรศึกษำในระดับดุษฎีบัณฑิต เพื่อก่อให้เกิดองค์ควำมรู้
ท่ีสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือติดตัวให้กับผู้เขียนส ำหรับกำรวิจัยทำงนิติศำสตร์ในอนำคตต่อไป  

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มิอำจส ำเร็จลงได้โดยปรำศจำกควำมช่วยเหลืออย่ำงเต็ม
ก ำลังของท่ำนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรสันต์ เล้ียงบุญเลิศชัย กรรมกำรสอบซึ่งท่ำนได้กรุณำให้ค ำแนะน ำ
กำรพัฒนำหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ หลักกำรและแนวคิดทำงด้ำนกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ท่ีต้องใช้เป็นฐำนในกำร
วิเครำะห์และสังเครำะห์ดุษฎีนิพนธ์ แนะแนวทำงกำรต้ังข้อสังเกตและกระบวนกำรพัฒนำควำมคิดในเชิงลึก
ให้กับผู้เขียน รวมท้ังให้สร้ำงแรงกระตุ้นให้กับผู้เขียนต้ังแต่เริ่มแรกก่อนท่ีจะมีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์จวบ
จนกระท่ังกำรเขียนดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณท่ำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.วริยำ ล้ ำเลิศ กรรมกำรสอบท่ีได้กรุณำสละเวลำอันมีค่ำในกำรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
กำรปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณ ศำสตรำจำรย์ 
ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณบดีคณะนิติศำสตร์ ท่ำนอำจำรย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูรและอีกครั้งส ำหรับ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วริยำ ล้ ำเลิศ และคณะนิติศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ท่ีได้สนับสนุน
และใหโ้อกำสทำงกำรศึกษำกับผู้เขียน เพื่อพัฒนำตนเองด้วยกำรศึกษำต่อระดับดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้ 
 ท้ำยท่ีสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณและขอมอบควำมส ำเร็จท้ังหมดจำกกำรเขียนดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้
แด่นำยนรเสฎฐ์ อ ำไพ นำงนรีรัตน์ อ ำไพ บิดำและมำรดำผู้วำงรำกฐำนทำงกำรศึกษำให้ผู้แก่เขียน นำงศุภิสำ 
อ ำไพ ภริยำของผู้เขียนผู้ซึ่งมีส่วนส ำคัญยิ่งในกำรตรวจควำมถูกต้องของภำษำท่ีใช้ในกำรเขียน โดยเฉพำะกำร
คัดสรรส่ิงท่ีดี กำรเสียสละและกำรเป็นขวัญและก ำลังใจท่ีส ำคัญยิ่งต่อผู้เขียนในยำมท่ีผู้เขียนมีปัญหำและเกิด
ควำมท้อถอยท้ังในด้ำนกำรศึกษำและกำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำ จนกระท่ังกำรศึกษำครั้งนี้ประสบผลส ำเร็จได้ในท่ีสุด 

คุณค่ำทำงวิชำกำรของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกรำบเป็นกตเวทิตำคุณแด่ผู้มีพระคุณของ
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 รัฐในฐานะที่เป็นองค์อธิปัตย์ย่อมมีนิติฐานะและอ านาจอธิปไตยในฐานะที่เป็นบุคคลใน
กฎหมายระหว่างประเทศ (Subject of International Law) และเป็นนิติบุคคลตามกรอบของ
กฎหมายภายใน  โดยอ านาจอธิปไตยภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจย่อมหมายถึงอ านาจอธิปไตยที่
เป็นของฝ่ายบริหาร อ านาจอธิปไตยที่เป็นของฝ่ายนิติบัญญัติ และอ านาจอธิปไตยที่เป็นของฝ่ายตุลา
การเพ่ือใช้ในการด าเนินพันธกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศมีนิติฐานะและพ้ืนฐานทางกฎหมายที่มาจากการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ ในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งใช้อ านาจอย่างสมดุลกันใน
การด าเนินนโยบายต่างประเทศและการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

การใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ใน
ครั้งอดีตได้ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นพระราชอ านาจขององค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้ซึ่ง
อ านาจอธิปไตยในฐานะที่เป็นองค์พระประมุขแห่งรัฐ พระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวปรากฏให้เห็นในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นพระราชอ านาจในการประกาศสงครามก็ดี 
พระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพก็ดี พระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสงบศึกก็ดี 
รวมทั้งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับนานาอารยะประเทศ  
 พระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ยังคงปรากฏให้เห็นตั้งแต่ใน
อดีตที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกพุทธศักราช 2475 จวบจนกระท่ังประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าว เป็นการใช้อ านาจอธิปไตยอย่างหนึ่งในการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าว องค์พระมหากษัตริย์จะมิได้ใช้พระราชอ านาจด้วยพระองค์เองก็ตาม แต่การใช้พระราช
อ านาจขององค์พระมหากษัตริย์ดังกล่าวก็เป็นการใช้พระราชอ านาจผ่านฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งตามหลักการแบ่งแยกอ านาจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่ง
หลักการการใช้พระราชอ านาจผ่านฝ่ายบริหารดังกล่าวจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา 23 วรรคหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักการที่ปรากฏอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี 
 แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ หาได้มีแต่เฉพาะฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีแต่เพียงองค์กรเดียวไม่ แต่องค์กรซึ่งใช้อ านาจ
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อธิปไตยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดการใช้อ านาจ
อธิปไตยในลักษณะที่เป็นการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ด้วยเช่นกัน โดยรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือรัฐสภา นอกจากนั้นแล้ว รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดการใช้อ านาจอธิปไตยในลักษณะที่เป็นการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันซึ่งอ านาจ
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้  โดยรัฐธรรมนูญก าหนดให้ เป็นอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 เป็นที่ประจักษ์ว่า การใช้อ านาจอธิปไตยภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลของฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ
ฝ่ายบริหารได้สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ความขัดข้อง
ดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 2540 มีผลใช้
บังคับจวบจนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีผลใช้บังคับ 
 อาจกล่าวได้ว่า สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น 
เป็นผลพวงที่มาจากความไม่แน่ชัดในเชิงหลักการ พึงต้องเข้าใจว่าโดย “หลักการ” แล้วอ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศย่อมเป็นอ านาจ “โดยล าพัง” ของฝ่ายบริหาร 
ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีแต่เพียงอ านาจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ก็แต่เฉพาะหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพียงบางประเภท
เท่านั้น ลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นแต่เพียงการใช้อ านาจในลักษณะที่ เป็น “ข้อยกเว้น” ของการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารเท่านั้น  

ความไม่ชัดเจนในเชิงหลักการเริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อนท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
ฝ่ายบริหารมี “หน้าที่” ต้องท าการเสนอกรอบเจรจา ต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติ อีกทั้งฝ่ายบริหารยังมีหน้าที่จะต้องท าการให้ข้อมูลแก่ประชาชน รวมทั้งยังจะต้องรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยเช่นกัน หลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงดูประหนึ่งว่าฝ่าย
บริหารถูก “ควบคุมและตรวจสอบ” การใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตั้งแต่
กระบวนการที่อยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายบริหาร การใช้อ านาจดังกล่าวหาได้เป็นไปตามหลักการที่ว่า
ด้วย “การแบ่งแยกอ านาจ” “การตรวจสอบและถ่วงดุล” และ “การมีส่วนร่วมของรัฐสภา” แต่อย่าง
ใดไม่ การก าหนดการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในหลักการใหม่ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงขัดกับ
หลักการในกฎหมายจนดูประหนึ่งว่าการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติจะดูเป็นการแทรกแซง 
(Intervene) การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 
 คงมิผิดประการใดหากจะกล่าวว่า สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศนั้น มีปัจจัยหลักท่ีเกิดขึ้นจาก “ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเชิงหลักการ” ซึ่งเกี่ยวกับหลักการ 
องค์กรและการใช้อ านาจขององค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อ านาจของ “ศาลปกครอง” ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ตีความเรื่องเขตอ านาจศาลปกครองในการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ “การท า
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หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” ซึ่งเป็นการใช้ “อ านาจตามรัฐธรรมนูญ” อันมีนิติฐานะเป็น “การ
กระท าทางรัฐบาล” หาได้มีนิติฐานะเป็นการ “กระท าทางปกครอง” อันเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจตาม
กฎหมายระดับ “บทบัญญัติและอนุบัญญัติ” ของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่  

ในขณะที่ศาลปกครองเองก็หาได้ตีความเรื่องเขตอ านาจศาลต่อกรณีการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้สอดคล้องต้องกันแต่อย่างใดไม่ ดังที่ปรากฏในคดีการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในกรณีของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand 
Economic Partnership Agreement: JTEPA)1 และกรณีของค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศกัมพูชากรณีการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียวของประเทศ
กัมพูชา (Joint Communiqué)2 
 กรณีดังกล่าวน าไปสู่ข้อวิพากษ์อย่างกว้างขวางในทางวิชาการอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ว่าการที่ศาล
ปกครองตีความเช่นว่านั้นจะมีลักษณะที่เป็น “การก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายบริหาร” ซึ่งเป็นการกระท า
ทางรัฐบาล และเป็นการตีความที่มีความ “คลาดเคลื่อน” ไปจากหลักการที่ถูกต้องในกฎหมายว่าศาล
ปกครองมีเขตอ านาจเหนือการกระท าทางรัฐบาล การตีความที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักการใน
กฎหมายดังกล่าวของศาลปกครองย่อมดูประหนึ่งว่าศาลปกครองมีอ านาจอธิปไตยเหนือรัฐบาลใน
ลักษณะการ “ควบคุม” การใช้อ านาจรัฐของรัฐบาลในการด าเนินนโยบายในกรอบความสัมพันธ์ที่อยู่
ภายใต้ระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศ 
 นอกจากนั้นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ท าค าวินิจฉัยในกรณีของค าแถลงการณ์ร่วม3 ซึ่งขัดกับ
หลักการในกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยศาล
รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าค าแถลงการณ์ร่วมเป็นการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ขัดกับหลักการ
ในมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เนื่องจากค า
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นหนังสือสัญญาที่ “อาจ” มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยซึ่ง
ประเทศไทยมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญา
ทีซ่ึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเสียก่อน  
 จากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใน เชิง
หลักการทั้งในกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ กล่าวคือในการด าเนินการใด ๆ ในค าแถลงการณ์ร่วม แม้จะมีลักษณะที่เป็นการกระท าทาง
รัฐบาลก็ตาม แต่หากถือเอาตาม “เจตจ านง” ในการกระท าดังกล่าวของรัฐบาลทั้งสองประเทศแล้ว 
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาหาได้มีเจตจ านงที่จะก่อให้เกิดเป็นข้อผูกพันในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ ดังจะเห็นได้จากหนังสือโต้ตอบทางการทูตระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลกัมพูชาโดยนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และความร่วมมือระหว่างประเทศลงวันที่ 1 กันยายน 2551 ซึ่งได้แสดงเจตจ านงชัดเจนว่าแถลงการณ์
ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานั้น หาได้มีผลเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้อง

                                                           
1ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 178/2550 
2ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 
3ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
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ผูกพันปฏิบัติตามพันธกรณีต่อกันแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับการตีความบทบัญญัติที่นอกเหนือไปจาก
ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ด้วยการเติมค าว่า “อาจ” ลงไปในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
 จากสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจอธิปไตยในการตรวจสอบการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยฝ่ายตุลาการทั้งศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้น การ
ใช้อ านาจเพ่ือใน “การตรวจสอบและถ่วงดุล”ดังกล่าว กลับกลายเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่สร้างความ
ขัดข้องและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ได้ใช้อ านาจอธิปไตย
เพ่ือท าการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกือบ
ทุกกรณีไป ด้วยเหตุแห่งปัจจัยหลักประการหนึ่งที่มาจากการตีความประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของฝ่ายตุลาการที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักการที่ควรจะเป็น  

ปัจจัยที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้น าไปสู่สภาพปัญหา “ความเชื่อมั่นในเชิงหลักการ” เกี่ยวกับองค์กร
และการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร จนเป็นเหตุให้ฝ่ายบริหารมิกล้าด าเนินการอย่างใดๆ โดยล าพัง
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งหากฝ่ายบริหารมิได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเสียก่อนแล้วก็เกรงว่าการใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเช่นว่านั้นจะเป็นเหตุที่น าไปสู่ความรับผิดชอบทางการเมืองและทางกฎหมาย
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยได้ปรากฏให้เห็นทั้งในกรณีของร่างสุดท้ายของความตกลงว่าด้วยการยอมรับรายสาขาของ
อาเซียน ส าหรับการตรวจผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดย
กระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแม้จะได้ให้ความเห็นต่อกระทรวง
สาธารณสุขว่า ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักการ
ที่ปรากฏอยูใ่นมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไปแล้วก็ตาม  

แต่อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารก็ยังยืนยันที่จะน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา
เพ่ือขอความเห็นชอบ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและความรับผิดชอบในทางการเมืองและกฎหมายต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติ4 หรือแม้แต่กรณีของค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทย-ประเทศกัมพูชา อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นกรณีที่ฝ่ายบริหารเองมีบทเรียนที่สร้างความหวาดกลัวต่อความผิดพลาดและความ
รับผิดชอบทางการเมืองและทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลพวงที่มาจากการตีความหลักการใน
กฎหมายที่คลาดเคลื่อนไปโดยองค์กรตุลาการ ในทางปฏิบัติหน่วยงานเจ้าของเรื่องมักเสนอเรื่องต่อ
รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขอความเห็นชอบก่อนทุกครั้งไป เป็นต้น  
 ความขัดข้องดังกล่าวยังได้ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า ฝ่ายบริหารขาดความเชื่อมันและความ
เฉียบขาดในการใช้อ านาจรัฐในการตัดสินใจเพ่ือเข้าท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งรัฐบาล

                                                           

 4เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, รำยงำนกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กำรศึกษำ
ผลกระทบของมำตรำ 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่ำด้วยกำรจัดท ำหนังสือ
สัญญำระหว่ำงประเทศต่อกำรค้ำและกำรลงทุนของประเทศไทย (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2552), หน้า 5-12-5-14. 
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ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารเองก็ยังเกิดความไม่เชื่อมั่นในเชิงหลักการตามรัฐธรรมนูญว่า การท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศในลักษณะใดบ้างที่จ าต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก
รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ดังจะเห็นได้จากกรณีองค์การนาซ่า (NASA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ท าข้อเสนอเพ่ือขอใช้พ้ืนที่สนามบินอู่ตะเภาในการท าการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศไทยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้นในฐานะที่
เป็นฝ่ายบริหารกลับไม่กล้าด าเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้ เกิดความผูกพันจากความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเช่นว่านั้น จวบจนกระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขอยกเลิกการใช้
สนามบินอู่ตะเภา เนื่องจากหมดความจ าเป็นที่จะท าการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ต่อไป อันเป็นเหตุ
ให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงทักษะขั้นสูงใน
การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซ่าไปในที่สุด 
 นอกจากนั้นแล้ว ในเรื่องขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติก็มี
หลักเกณฑ์ที่มีหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น การก าหนดขั้นตอนก่อนท าหนังสือสัญญา เรื่องการเสนอ
กรอบในการเจรจา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งขั้นตอนภายหลังจากท่ีลงนามแล้วแต่
เป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างที่จะแสดงเจตนาผูกพัน อาทิ การให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีการเยียวยาความเสียหายต่อผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

เป็นที่ประจักษ์ว่า รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเข้าสู่
การพิจารณาให้ความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติมากมายและหาได้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศแต่อย่างใดไม่ หลักการใหม่ดังกล่าวกลับกลายเป็น “ควบคุม”การใช้อ านาจอธิปไตยใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร มากกว่าที่จะเป็นแต่เพียงการใช้อ านาจเพ่ือการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลและการเข้ามามีส่วนร่วมของรัฐสภาเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญ 
 จากการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายเชิงประจักษ์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าและผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจได้ ดังจะเห็นได้จากกรณีที่การท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุน 
(Bilateral Investment Treaties: BITs)5 ที่ประเทศไทยยังอยู่ ในขั้นตอนของการเจรจากับรัฐ
ต่างประเทศอีกกว่า 54 ประเทศ ซึ่งเป็นผลที่มาจากความล่าช้าในการด าเนินนโยบายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีเกิดขึ้นจากความไม่แน่ชัดในเชิงหลักการและการตีความหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในอดีต ความล่าช้าดังกล่าวเป็นผลมาจากกระบวนการที่จ าต้องมีการเสนอ
กรอบเจรจาต่อรัฐสภาในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักการในรัฐธรรมนูญ หรือแม้แต่
กรณีความล่าช้าเกี่ยวกับขั้นตอนในการเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา อาทิ ความตกลงเขตการค้า

                                                           

 5 กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, ข้อมูลกำรท ำสนธิสัญญำว่ำด้วย
กำรส่งเสริมและกำรคุ้มครองกำรลงทุน , ค้นวันที่  15 สิงหาคม 2557 จาก http://www.mfa 
.go.th/business/th/cooperation/134 
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เสรี (FTA) อาเซียน-เกาหลี6 โดยประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ สามารถลงนามในความตกลงดังกล่าวและมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่ประเทศไทยไม่สามารถลงนามพร้อมกับประเทศอาเซียนอ่ืน
ได้ ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้วประเทศไทยจึงสามารถลงนามในความตกลงระหว่าง
ประเทศดังกล่าว และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยได้ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งล่าช้าไปกว่าประเทศอาเซียน
อ่ืน ๆ ถึง 2 ปี กรณีดังกล่าวมีผลท าให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทัดเทียมกับประเทศ
อาเซียนอื่นใด  
 ยิ่งไปกว่านั้น ความล่าช้ายังมีผลต่อบรรดาความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน -ญี่ปุ่น ความตก
ลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์7 หรือ
แม้แต่กรณีที่กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ต้องน ากฎบัตรอาเซียนและปฏิญญาว่าด้วย
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องเข้าสู่การพิจาณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้
ท าความตกลงดังกล่าวไว้ต้นปี  พ.ศ. 2550 ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มีผลใช้บังคับ ซึ่งท าให้ต้องพิจารณาถึงขั้นตอนการท าหนังสือสัญญาใหม่ตั้งแต่การ
เสนอกรอบการเจรจา รวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบจากการลง
นามในร่างของปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าว อันเป็นเหตุท า
ให้เกิดความล่าช้าในการลงนามในปฏิญญาดังกล่าว และส่งผลให้ประเทศไทยไม่ได้รับการลดภาษีจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนและเสียเปรียบและเสียโอกาสในการค้ากับประเทศสมาชิกอ่ืน เป็นต้น8 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศในเรื่องการใช้อ านาจอธิปไตยในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะพบว่า ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรหรือแม้แต่
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในขณะที่ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการใช้อ านาจของฝ่าย
นิติบัญญัติในกรณีดังกล่าว กลับมีบริบทและการใช้อ านาจมากบ้างน้อยบางไม่สอดคล้องต้องกันในแต่
ละประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาการท าสนธิสัญญาทุกประเภทต้องได้รับความเห็นชอบโดย
วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แต่หากเป็นการท าข้อตกลงของบริหารหาต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาแต่อย่างใดไม่ ในขณะที่สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสการท า
หนังสือสัญญาบางประเภทเท่านั้นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐสภา
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลับมีบทบาทและอ านาจเกี่ยวกับตรวจสอบการใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารน้อยมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการในอดีต
เกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติมีความแตกต่างกันตามความจ าเป็นของแต่ละรัฐ ในขณะที่

                                                           

 
6“เบรกไทยร่วมวงค้าเสรี,” โพสต์ทูเดย์ (27 สิงหาคม 2551): ย่อหน้าที่ 1-7 อ้างถึงใน กระทรวง

พาณิชย์, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, แนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ปี 2552-56, ค้น
วันที่ 10 ธันวาคม 2556 จาก http://www.thaifta.com/trade/nego_52-56.pdf 
 

7กรมการค้าต่างประเทศ, “การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลง FTA,” วำรสำรกำรใช้
สิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ (มกราคม-มีนาคม 2554): 8-21, ค้นวันที่ 10 ธันวาคม 2556 จาก http:// 
fta.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=ofjHFTyfRX0%3D&tabid=92&mid=446 

 8เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 5-10, 5-11. 
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องค์กรวินิจฉัยปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็มิได้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันด้วย
เช่นกัน  อาทิ  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอ านาจของศาลสูงของสหรัฐ  ส่วนศาลสูงของที่สห
ราชอาณาจักรยืนยันตลอดมาว่าการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้นเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร
โดยล าพัง ฝ่ายตุลาการหาได้มีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบอ านาจการท าสัญญาของฝ่ายบริหารแต่
อย่างใดไม่ ในขณะที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสกลับก าหนดให้เป็นอ านาจขององค์กรที่มิใช่ตุลาการที่เรียกว่า
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้เป็นผู้ใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการขัดกันในการใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่เกิดขึ้น  

ประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ แม้จากการศึกษาจะพบว่าแนวปฏิบัติของประเทศไทย
และรัฐต่างประเทศหาได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใดไม่ แต่ด้วยเหตุหรือปัจจัยใดที่มีผล
ท าให้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยกลับสร้างความขัดข้องในทางปฏิบัติอย่าง
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ครั้งเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลใช้
บังคับเป็นต้นมาจวบจนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญในช่วงสถานการณ์พิเศษที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
 แม้ในช่วงเวลาปัจจุบันประเทศไทยจะได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วถึงสองฉบับจน
ท้ายที่สุดประเทศไทยก็มีร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ที่ผ่านการประชามติในวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไปแล้วก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็หาได้หมดสิ้นไปแต่อย่างใดไม่ แม้หลักการที่ว่าด้ วยการเสนอกรอบ
การเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติจะมิได้ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม แต่การ
ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี การก าหนดระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลา
ผูกพันเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็ดี หรือการ
มีบทขยายความประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี หรือแม้แต่การตัดบทบาทของฝ่ายนิติ
บัญญัติในการเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไป
โดยสิ้นเชิงก็ดี ยังคงเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉกเช่นที่
เคยเกิดขึ้นในอดีตได้เช่นกัน 
 ดังนั้น ในการขจัดข้อขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่ง
เกิดขึ้นจากสภาพปัญหา “ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเชิงหลักการ” ไม่ว่าจะเป็นหลักการในเรื่อง
องค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี ประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศก็ดี หรือแม้แต่จะเป็นการตรวจสอบการขัดกันแห่งการใช้อ านาจที่เกี่ยวกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการก็ดี สามารถด าเนินการได้ด้วยการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์
ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องใน เชิงหลักการ ที่เป็นที่
ยอมรับในทางทฤษฎีและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ โดยน าผลการศึกษาที่ได้ไป
สังเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องและขจัดความคลาดเคลื่อนในหลักการในกฎหมายที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจ
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ของฝ่ายบริหาร การตีความประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักการที่ถูกต้องทั้งใน
กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ  
 อนึ่ง ในการศึกษาเกี่ยวกับ “องค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศตามหลักกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ”นี้ ผู้เขียนจะท าการศึกษาโดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 5 บทดังต่อไปนี้ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้
อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ บทที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติและรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับประเทศไทย 
เกี่ยวกับองค์กรหลักและองค์กรรองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศและกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ บทที่ 4 บทวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อสภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และบทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรหลักที่ใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาในมิติของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ และ
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรรองที่เกี่ยวกับกระบวนการในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ 

2. เพ่ือหาแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศกับประเทศ
ไทยเกี่ยวกับองค์กรหลักและองค์กรรองที่ใช้อ านาจ ประเภทและลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ที่อยู่ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภาและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยฝ่ายตุลาการ 

3. เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาซึ่งเป็นปัจจัยหลักและปัญหาความขัดข้องในการน าหลักการใน
รัฐธรรมนูญไปปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยทั้งในมิติของ
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 

4. เพ่ือน าหลักการไปวิเคราะห์และน าไปสู่การสังเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักการที่ถูกต้อง 
และน าไปแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
ถูกต้องตามหลักการของกฎหมายทั้งในมิติของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
1.3  สมมุติฐำนในกำรศึกษำ 
 
 องค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี ประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องอยู่ภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจ และการมี
ส่วนร่วมของรัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์กรรองก็ดี รวมทั้งการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการเพ่ือวินิจฉัยการ
ขัดกันแห่งอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี ยังมีข้อขัดข้องในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศอันเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเชิงหลักการที่มาจากหลักการ 
กระบวนการและการวินิจฉัยคดี สภาวการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดข้องในการสร้าง
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ความผูกพันกับนานาอารยะประเทศ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องดังกล่าวจึงจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาถึงหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการในกฎหมายเกี่ยวกับองค์กร กระบวนการและการใช้
อ านาจเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยองค์กรตุลาการ 
รวมทั้งน าหลักการและฐานความคิดที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยให้มีความถูกต้องตามหลักการทั้งในระบอบของกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
 
1.4  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ก าหนดขอบเขตการศึกษาในหลักการเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ตลอดจนสาธารณรัฐฝรั่งเศสใน
ลักษณะที่เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ แนวคิดอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นแล้ว ยังท าการศึกษาถึงหลักการในกฎหมายไม่ว่าจะเป็นหลักอ านาจอธิปไตย หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภา หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายตุลาการ รวมทั้งหลักการตีความทั้งในกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับ
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
 
1.5  วิธีกำรศึกษำ  
 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มีลักษณะเป็น
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
หนังสือกฎหมาย สนธิสัญญา บทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รายงานการ
ประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวกับการท าสนธิสัญญาของประเทศไทยและรัฐ
ต่างประเทศเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้อ านาจในการท าและองค์กรที่ใช้อ านาจตรวจสอบและถ่วงดุลการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งน าไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อสภาพปัญหาข้อขัดข้องอันเกิด
จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการเกี่ยวกับองค์กรหลักและองค์กรรองที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ การตรวจสอบและถ่วงดุลการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศทั้งในมิติของกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ 
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1.6  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 
  

2.สภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนจากความไม่
สอดคล้องในเชิง
หลักการเกี่ยวกับ

กระบวนการในการ
ท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ 

1.หลักอ านาจ
อธิปไตย 

2.หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ 

3.หลักการ
ตรวจสอบและ

ถ่วงดุล 

4. หลักการมี
ส่วนร่วมของ

รัฐสภา 

5. หลักการ
ตีความกฎหมาย 

6.หลักการ
กระท าของรัฐ
และรัฐบาล 

 

ตัวแปรตามหรือผล 
ตัวแปรต้นหรือเหตุ 

2.วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาข้อขัดข้อง
ในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่าง

ประเทศ 

3.การใช้กฎหมาย
และการตีความของ

องค์กรตุลาการ
เกี่ยวกับการขัดกัน
แห่งอ านาจในการ
ท าหนังสือระหว่าง
ประเทศสัญญายัง
ไม่ถูกต้องในเชิง

หลักการ 

1.ปัญหาความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน

ในเชิงหลักการ
เกี่ยวกับองค์กร
หลักและองค์กร
รองที่ใช้อ านาจ

อธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

1.ศึกษาหลักการ
ที่ถูกต้องในการ

ท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ 

3.ศึกษาแนว
ปฏิบัติของรัฐ

ต่างประเทศเพ่ือ
เป็นแนวทางการ
ก าหนดหลักการที่
ถูกต้องในการท า
หนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

เกิด
ปัญหา
ความ
ขัดข้อง
ในการ

ท า
หนังสือ
สัญญา
ระหว่าง
ประเทศ 

ดังนั้น 

จึงต้อง 
4.สังเคราะห์
หลักการและ

เสนอบทบัญญัติ
ใหม่ใน

รัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 

1. ได้หลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาในมิติของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งหลักการเกี่ยวกับ
องค์กรรองท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

2. ได้แนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศกับประเทศ
ไทยเกี่ยวกับองค์กรหลักและองค์กรรองที่ใช้อ านาจ ประเภทและลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีอยู่ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภาและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยฝ่ายตุลาการ 

3. สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจัยหลักและสภาพปัญหาความขัดข้องในการน าหลักการใน
รัฐธรรมนูญไปปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยทั้งในมิติของ
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 

4. น าหลักการที่ได้จากวิเคราะห์ไปสังเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักการที่ถูกต้อง และน าไป
แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ถูกต้องตาม
หลักการของกฎหมายทั้งในมิติของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
1.8  ค ำนิยำมศัพท์ 
 
 แม้ในทางวิชาการทั่วไปจะมีการก าหนดความหมายของถ้อยค าต่าง ๆ ไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็
ตาม แต่ในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ที่ผู้เขียนได้ใช้ถ้อยค าต่าง ๆ อันมีถ้อยค าที่ใช้ ในความหมายที่ต่างกรรม
ต่างวาระกัน ซึ่งเป็นความต่างกันในบริบทที่ผู้เขียนได้น าเสนอ และเพ่ือการอรรถาธิบายแต่ละหัวข้อ 
แต่ละประเด็นเพ่ือชี้ให้เห็นถึงเจตจ านงของผู้เขียนที่ต้องการสื่อความหมายในการอรรถาธิบายเป็นการ
เฉพาะทีม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ 

ข้อตกลงระหว่างประเทศ หมายถึง ข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งที่มีในบรรดาความตกลงระหว่าง
ประเทศท้ังหมด หรือในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท้ังหมด 

ความตกลงระหว่างประเทศ หมายถึง การที่รัฐภาคีได้บรรลุข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะอยู่รูปแบบของข้อตกลงที่เป็นตราสาร ข้อตกลงด้วยวาจา หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศอ่ืนใด และในฐานะที่เป็นการบรรลุถึงข้อตกลงที่มีทั้งหมดทุกข้อ ที่ซึ่งถูกประมวลมา
เป็นจุดบรรจบในความตกลงระหว่างประเทศโดยรวมในองคเ์ดียวกัน 

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หมายถึง การท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบของตรา
สารระหว่างประเทศที่มีทั้งหมดทุกประเภท และใช้เรียกขานการท าความตกลงระหว่างประเทศใน
รูปแบบของตราสารในความหมายอย่างกว้างทุกประเภท 

สนธิสัญญา หมายถึง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในความหมายอย่างแคบ และที่เป็น
ถ้อยค าที่สื่อความหมายเฉพาะในระบอบกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ภายใต้อ านาจของ
วุฒิสภาที่จะให้ค าแนะน าและความยินยอม 
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ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร หมายถึง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่สื่อความหมายเฉพาะใน
ระบอบกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกา และมิได้อยู่ภายใต้อ านาจของวุฒิสภาที่จะให้ความเห็นชอบ
แต่อย่างใด 

ข้อผูกพันระหว่างประเทศ หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศที่น าเข้าสู่การพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากรัฐสภา หรือการวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติเฉพาะที่
มีในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 



 
บทท่ี 2 

 
หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยองค์กร อ านาจอธิปไตยและ 

การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
 

ด้วยหัวข้อการศึกษาของผู้เขียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ ประการแรก 
องค์กร ประการที่สอง การใช้อ านาจอธิปไตยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และ
ประการที่สาม ระบอบกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ และเพ่ือให้เป็นฐานเชื่อมโยงกับ
ชื่อเรื่องในบทที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้ท าการศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าหนังสือสัญญา ในอันที่จะใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ถึงแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศและประเทศ
ไทยในบทท่ี 3 รวมทั้งใช้เพื่อเป็นฐานสนับสนุนการวิเคราะห์สภาพปัญหาในบทที่ 4 ต่อไป  

ด้วยเหตุที่หลักการ แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศนี้เกี่ยวพันกับระบบกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้เขียนเห็นควรวางประเด็น
การศึกษาโดยเริ่มต้นการศึกษาจากแนวคิด (Concept) ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก่อน 
และศึกษาด้วยหลักการตามระบอบของกฎหมายภายในเกี่ยวกับองค์กรและการใช้อ านาจขององค์กรที่
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ภายหลังจากนั้นจึงท าการศึกษาด้วยหลักการ
ตามระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับองค์กรและการใช้อ านาจขององค์กรเกี่ยวกับการ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในสังคมระหว่างประเทศว่า หลักการในระบบกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหว่างประเทศมีความสอดคล้องกันในทางปฏิบัติหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ทั้งนี้  ในการศึกษาผู้เขียนมีข้อสังเกตในการวางประเด็นส าหรับการศึกษาหลักการของ
กฎหมาย และวิธีการวิเคราะห์กฎหมาย ดังนี้  

ประการแรก ในส่วนนี้เป็นการศึกษาในเชิงหลักการที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา เพ่ือให้
เห็นว่าผู้เขียนให้ความส าคัญกับการวางฐานการวิเคราะห์เนื้อหาโดยอิงกับหลักการทางกฎหมายเป็น
ส าคัญ ซึ่งจะต้องถูกน าไปใช้เป็นฐานสนับสนุนการวิเคราะห์ในบทที่ 3 และบทท่ี 4   

ประการที่สอง เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้เกิดความประจักษ์แจ้งและเพ่ือเป็นการยืนยันในเชิง
หลักการ ผู้เขียนจึงตั้งประเด็นการศึกษาด้วยฐานความคิดที่ว่า ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจ
และเป็นองค์กรผู้ที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเพียงองค์กรรองที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท าหนังสือสัญญาด้วยเพราะเหตุแห่งบทบาทและอ านาจขององค์กร ส่วนองค์กรตุลาการเป็นองค์กรที่
เข้ามาตรวจสอบข้อขัดแย้งการใช้อ านาจระหว่างองค์กรทั้งสอง 

ประการที่สาม เพ่ือให้มีฐานข้อมูลทางวิชาการในการสนับสนุนกับการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการอรรถาธิบายหลักและแนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจในการท าหนังสือสัญญา (Treaty 
Making Power Concept) เพ่ือเป็นฐานคิดสนับสนุนการวิเคราะห์และวิพากษ์ในประเด็นอ่ืน 
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ประการที่สี่ การศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายตามกรอบของกฎหมายภายใน 
ผู้เขียนจะท าการวิเคราะห์จากบทบาทขององค์กร (Function) เป็นหลัก ซึ่งเป็นฐานที่น าไปสู่การ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายภายในภายใต้หลักการแบ่งแยก
อ านาจและการวางบริบทขององค์กรเพ่ือการตรวจสอบถ่วงดุล และหลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภาและ
ของภาคประชาชน เพ่ือเป็นฐานการวิเคราะห์ในเชิงหลักการเกี่ยวกับการก าหนดบทบาทในการมีส่วน
ร่วมกับฝ่ายบริหารที่ถูกต้อง 

ประการที่ห้า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์ฐานการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการใน
บทที่ 4 ผู้เขียนมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับฐานการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายตุลาการที่เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าเกิดขึ้นจากการใช้ 
“อ านาจทางการเมือง” ที่มาจากรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่การใช้ “อ านาจทางกฎหมาย” ซึ่งมีที่มาจาก
บทบัญญัติหรืออนุบัญญัติ หลักการดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในฐานะที่เป็นหลักการที่ส าคัญในการ
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับก าหนดอ านาจศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ 

ประการที่หก เพ่ือก่อให้เข้าใจบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศว่ากฎหมายระหว่าง
ประเทศ ก าหนดเฉพาะหลักและกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉพาะที่ใช้ใน
สังคมหรือเวทีการประชุมระหว่างประเทศเท่านั้น ด้วยเหตุที่กฎหมายระหว่างประเทศเคารพต่อหลัก
อ านาจอธิปไตยและความเป็นอิสระของรัฐในการก าหนดเจตจ านงของรัฐ และหลักการที่ว่าด้วยการไม่
แทรกแซงกิจการภายในของรัฐ  
 ประการที่เจ็ด กฎหมายระหว่างประเทศก าหนด “เฉพาะกระบวนการ” ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ แต่กฎหมายระหว่างประเทศจะไม่เข้าไปก าหนดกระบวนที่เกิดขึ้นและความสมบูรณ์ตาม
ระบอบของกฎหมายภายใน ดังนั้น การศึกษานี้ก็เพ่ือชี้ให้เห็นว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นจากความไม่
สมบูรณ์ตามระบอบของกฎหมายภายใน ไม่มีผลกระทบต่อความผูกพันที่เกิดขึ้นในระบอบของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งข้อค้นพบนี้เป็นฐานที่น าไปสู่การวิเคราะห์ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการที่เกิดขึ้นตามระบอบของกฎหมายภายในที่ไม่เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ความ
ไม่สมบูรณ์ดังกล่าวหามีผลกระทบต่อความผูกพันที่เกิดขึ้นในกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ 
 ประการที่แปด ผู้เขียนค้นพบว่าแม้ในกฎหมายระหว่างประเทศจะได้ท าการรับรองว่า “รัฐ” 
เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสิทธิและมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แต่กฎหมายระหว่าง
ประเทศจะไม่ได้ท าการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่า องค์กรตามกฎหมายภายในองค์กรใดเป็นองค์กรที่
มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม แต่หลักการในกฎหมายระหว่างประเทศก็
สามารถพิจารณาได้ว่าในฐานะที่เป็นผู้แทนรัฐนั้นผู้ทรงสิทธิจะต้องเป็นบุคคลที่มีนิติฐานะเป็นฝ่าย
บริหาร หรือมีฐานอ านาจที่ถูกมอบหมายมาจากฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน  ซึ่งข้อค้นพบนี้เป็นฐานที่
น าไปสู่การยืนยันในเชิงหลักการว่าฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจในระบอบของกฎหมาย
ระหว่างประเทศเช่นเดียวกันกับกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ 
 ประการที่เก้า ความผูกพันและกระบวนการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเกิดขึ้นจาก
การแสดงเจตนายินยอมผูกพันของรัฐโดยผู้แทนรัฐทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ การรับรองความ
ถูกต้องของข้อบท การแสดงเจตนายินยอมไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีการลงนาม การแลกเปลี่ยนเอกสาร การ
ให้สัตยาบัน การให้ความยินยอม การให้ความเห็นชอบหรือแม้แต่การภาคยานุวัติก็ตาม ซึ่งข้อค้นพบ
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ดังกล่าวนี้เป็นฐานที่น าไปสู่การพิสูจน์ความยินยอมอันเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดข้อ
ผูกพัน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความผูกพันโดยวิธีการลงนามตามหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญไทย 
 
2.1  แนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของ

ฝ่ายบริหารและเป็นของรัฐ9 
 

คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจทางกฎหมายที่ส าคัญส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการรัฐกิจและการขับเคลื่อนรัฐภายใต้การด าเนินนโยบายระหว่างประเทศ นโยบายและการ
ต่างประเทศหลักทีส่ าคัญมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
หลัก (National Interest) การรักษาประเทศชาติหรือบ้านเมืองให้ด ารงอยู่รอดปลอดภัย (Self-
Preservation) หรือการรักษาและธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งอาณาจักร (Security) หรือแม้แต่ในการ
พัฒนาประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการเมือง หรือแม้แต่การท าความร่วมมือระหว่างประเทศ และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของตราสาร
หรือไม่ก็ตาม10 พึงต้องเข้าใจว่า การน านโยบายระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้
หรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ
ผ่านกรอบในด้านการท าความตกลงระหว่างประเทศทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

จากการศึกษาพบว่า อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) ตามกรอบของระบอบในกฎหมาย
ภายในเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถและการอ านาจแห่งรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งรัฐในฐานะที่เป็นองค์
อธิปัตย์ย่อมมีนิติฐานะและอ านาจอธิปไตยในฐานะที่เป็นบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ (Subject 
of International Law) และเป็นนิติบุคคลตามกรอบของกฎหมายภายใน โดยรัฐย่อมแสดงออกซึ่ง
การด ารงอยู่ของรัฐและอ านาจอธิปไตยของรัฐที่มีเหนือดินแดนของรัฐและบุคคลที่อยู่ภายในรัฐได้
อย่างเป็นเอกภาพและมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ การใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐย่อมปรากฏให้เห็นได้ใน
หลากหลายมิติ แต่ที่ส าคัญได้แก่ อ านาจอธิไตยในการตรากฎหมาย บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

                                           
9เหตุที่ผู้ เขียนใช้ค าว่า “แนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศเป็นของฝ่ายบริหารและเป็นของรัฐ” นั้น ผู้เขียนพิจารณาจากฐานการใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศในเชิงแนวคิด (Concept) และแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศซึ่งใช้อ านาจ
อธิปไตยทั้งในมิติของกฎหมายภายในในฐานะที่เป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร และในระบอบของ
กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็ยังคงเป็นการใช้อ านาจอธิปไตยในนามของรัฐ มิใช่การใช้อ านาจอธิปไตย
ของฝ่ายบริหารโดยตรงเกี่ยวกับการใช้อ านาจในระดับของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แม้ข้อเท็จจริง
จะปรากฏว่าฝ่ายบริหารจะเป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในการท าความตกลงระหว่างประเทศกับ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศก็ตาม 

10อรุณ ภาณุพงศ์, การทูตและการระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529), หน้า 39. 
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รวมทั้งอ านาจอธิปไตยในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในมิติของการบริหารรัฐกิจตามระบอบของ
กฎหมายภายในและการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ   

เป็นที่ประจักษ์ว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีที่มาจากการใช้อ านาจอธิปไตยของ
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฏฐาธิปัตย์กับรัฐต่างประเทศอ่ืนใด 
จากการศึกษาพบว่าอ านาจอธิปไตยมีหลากหลายมิติซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยมีที่มาจากแนวคิดใน
เรื่องอ านาจอธิปไตยตามกรอบกฎหมายภายในซึ่งยังมีความแตกต่างในทางความคิดด้วยเช่นกัน อาทิ 
แนวความคิดที่เห็นว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนก็ดี 11 หรือแม้แต่แนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจ
อธิปไตยเป็นของชาติก็ดี12  

ความแตกต่างในแนวคิดดังกล่าวย่อมเป็นไปตามมุมมองเกี่ยวกับที่มาของอ านาจ องค์กรและ
สถาบันที่มีการใช้อ านาจอธิปไตยภายในรัฐเกี่ยวกับพันธกิจด้านต่าง ๆ ของรัฐ ในขณะที่การใช้อ านาจ
อธิปไตยของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศเป็นการใช้อ านาจอธิปไตย
ประการหนึ่งในการบริหารรัฐกิจ  

ทั้งนี้ อ านาจที่ใช้ภายในรัฐย่อมเป็นการปรากฏชัดซึ่งการใช้อ านาจอธิปไตย13 ไม่ว่าจะเป็นไป
ในลักษณะของการใช้อ านาจและความชอบธรรมเพ่ือการปกครองหรือการบริหารจัดการรัฐ14 ทั้งไม่ว่า
จะเกี่ยวกับเลือกด าเนินนโยบายอย่างหนึ่งอย่างใดในดินแดนของรัฐ15 โดยรัฐซึ่งเป็นองค์อธิปัตย์ย่อมมี

                                           
11บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, พิมพ์

ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 18. ; เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐาน
กฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย , พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2557), หน้า 240.  

12เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 244.  
13Marek St.  Korowicz, Introduction to International Law ( The Hague: N.p.,  

1964), p.  157 quoted in Momir Milojević, “The Principle of Non-Interference in the 
International Affairs of States: UDC 341.23,” Law and Politics 1, 4 (2000): 429, Retrieved 
August 24, 2013 from http://facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2000/lap2000-07.pdf 

14ความคิดเห็นของนักกฎหมายมหาชนโดยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ซึ่งได้ให้
ความหมายของอ านาจอธิปไตยว่า “เป็นอ านาจในการปกครองของรัฐซึ่งเป็นอ านาจดั้งเดิมและเป็น
อ านาจในการปกครองของรัฐที่ถูกผูกพันกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามหลักประชาธิปไตยเป็นหลักการที่ยอมรับ
ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองโดยประชาชน” ส่วน
ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ เห็นว่า “อ านาจอธิปไตยของรัฐหนึ่งย่อมข้ึนอยู่กับความชอบธรรม
ของอ านาจนั้น ๆ เอง โดยความชอบธรรมนี้จะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการที่ต้องมีรัฐ
ขึ้นมา”; บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 18.; บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 61. 

15อ านาจอธิปไตยในมุมมองตามระบอบกฎหมายภายในตามความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.
อรุณ ภาณุพงศ์ ซึ่งท่านเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศได้ให้ความหมายของอ านาจอธิปไตยว่า
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อ านาจรัฐที่สมบูรณ์และเหนือกว่าองค์กรอ่ืนใดในการใช้อ านาจรัฐต่อผู้อยู่ในบังคับของตน16 ซึ่งการใช้
อ านาจดังกล่าวอาจเป็นทั้งการใช้อ านาจภายในรัฐ17 ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจดุลพินิจหรือเป็นการใช้
อ านาจในการตัดสินใจ (Discretionary Power) ก็ตาม18 หรือจะเป็นการใช้อ านาจในการด าเนิน
นโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม อ านาจที่ใช้ดังกล่าว
จะต้องเป็นอ านาจที่มีความเชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของรัฐที่ได้ก าหนดการใช้อ านาจไว้ด้วย
เช่นกัน19  

แต่กระนั้นก็ตาม แม้อ านาจอธิปไตยของรัฐจะมีความเกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายภายใน
เพ่ือรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศก็ดี หรือแม้แต่จะเป็นการใช้อ านาจอธิปไตยในการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อขัดแย้งอันเกี่ยวกับการใช้อ านาจระหว่างองค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศก็ดี การใช้อ านาจดังกล่าวเป็นเพียงบทบาทล าดับรองและในฐานะที่เป็นองค์กรรองแต่
เพียงเท่านั้น ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการหาได้มีบทบาทโดยตรงกับแนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจและการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่  

จากแนวคิดอ านาจอธิปไตยขององค์กรเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว 
ได้น าไปสู่ประเด็นส าคัญที่เป็นฐานการอรรถาธิบายเรื่ององค์กรและการใช้อ านาจอธิปไตยใน 2 
ลักษณะ ได้แก่ ประการแรก แนวคิดที่ว่าด้วย “การท าหนังสือสัญญา” และ ประการที่สอง แนวคิด
ที่ว่าด้วย “อ านาจในการท าสนธิสัญญา”  

                                           
หมายถึง “อ านาจที่รัฐหนึ่งหรือผู้ใช้อ านาจปกครองในรัฐหนึ่งเลือกใช้ระบอบการปกครอง หรือเลือก
ด าเนินนโยบายอย่างหนึ่งอย่างใดในดินแดนของรัฐ”; อรุณ ภาณุพงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 23. 

16ในขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ได้ให้ความหมายของอ านาจอธิปไตยในกฎหมาย
ภายในว่า “รัฐเป็นองค์อธิปัตย์เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลและผู้ทรงสิทธิอ่ืน ๆ รัฐมีอ านาจที่สมบูรณ์ทั่วไป
และเหนือกว่าองค์กรอื่น ๆ และใช้อ านาจรัฐต่อผู้อยู่ในบังคับของตน (Subjects)”; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, 
กฎหมายระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 271. 

17ศาตราจารย์ Momir Milojević เห็นว่า “อ านาจอธิปไตย หมายถึง อ านาจที่ปรากฏอยู่ในการใช้
อ าน าจภ ายใน รั ฐที่ ซึ่ งช าร์ ล  รุ ซ โซ  (Charles Rousseau) เรี ยกหลั กการนี้ ว่ า  compétence 
discrétionnaire”; Ch.  Rousseau, Droit International Public (Paris: t. ll, 1974), pp.  86-91 
quoted in Momir Milojević, “The Principle of Non-Interference in the International Affairs 
of States: UDC 341.23,” Law and Politics 1, 4 (2000): 429-430, Retrieved August 24, 
2013 from http://facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2000/lap2000-07.pdf 

18วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , “การควบคุมการใช้ดุลพินิจการปกครองโดยองค์กรตุลาการ,” 
วารสารพระธรรมนูญ ฉบับพิเศษ (12 กันยายน 2546) อ้างถึงใน อภิชัย กู้เมือง, การมอบอ านาจ
ของฝ่ายปกครอง, หน้า 5, ค้นวันที่ 24 สิงหาคม 2556 จาก http://kormor.obec.go.th/arti/arti0 
11.pdf 

19Momir Milojević, “The Principle of Non-Interference in the International Affairs 
of States: UDC 341.23,” Law and Politics 1, 4 (2000): 429-430, Retrieved August 24, 
2013 from http://facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2000/lap2000-07.pdf 
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แนวคิดที่ว่าด้วย “การท าหนังสือสัญญา” (Treaty Making Concept) ได้ถูกอรรถาธิบายใน
ฐานะที่เป็นกลไกแห่งการใช้อ านาจอธิปไตย ที่น าไปสู่การสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นระหว่าง
ประเทศว่า พันธกรณีระหว่างประเทศสามารถสื่อสารและสร้างเข้าใจได้และได้รับการปฏิบัติด้วยความ
เคารพในรูปของตราสาร โดยอาศัยความตกลงระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากการแสดงเจตจ านงผ่าน
กระบวนทางการเมืองระหว่างประเทศ  

โดยหลักการแล้วความตกลงระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญามักเป็นการท าความตกลงใน
รูปแบบของตราสาร (Instrument) หรือเป็นลายลักษณ์อักษร (Written)20 คงมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นกลไกลหรือเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนิน
นโยบายและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของแต่รัฐ ซึ่งถูกก าหนดความผูกพันภายใต้กรอบ
ของการเมืองระหว่างประเทศ ที่คู่กรณีอาศัยอ านาจอธิปไตยของตนในการที่จะด าเนินความสัมพันธ์
หรือปฏิบัติตามความตกลงภายใต้กรอบแห่งความยินยอมที่จ าต้องปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบของ
ระบอบของกฎหมายภายในและการเมืองภายในของแต่ละประเทศ21 โดยความส าคัญของสนธิสัญญา
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระบอบของระหว่างประเทศที่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นที่มาหรือ
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศประการหนึ่ง22 

ในขณะที่ แนวคิดที่ ว่าด้ วย “อ านาจในการท าสนธิสัญญา” (Treaty Making Power 
Concept) เป็นแนวคิดที่อรรถาธิบายถึงการใช้ “อ านาจอธิปไตยในทางบริหาร” ในมิติของการใช้ 
“อ านาจอธิปไตยของรัฐในมิติของการเมืองระหว่างประเทศ” เพ่ือการเจริญความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ23 โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ถูกอธิบายด้วยฐานของ “บทบาทและอ านาจหน้าที่” ขององค์กรตาม 
“หลักกฎหมายภายใน” และ “หลักกฎหมายระหว่างประเทศ” โดยหลักการแล้วการใช้อ านาจ
ดังกล่าวต้องด าเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพ้ืนฐาน (Fundamental Law) ของแต่ละ
ประเทศเป็นตัวก าหนด ไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้อ านาจหรือแม้แต่การจ ากัดอ านาจในการเข้าท า

                                           
20ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, กระบวนการท าสนธิสัญญา, หน้า 9, ค้นวันที่ 24 สิงหาคม 2556, 

จาก  http://measwatch.org/sites/default/files/bookfile/TueSeptember2008-16-16-55-
Treaty_making_process.pdf 

21อรุณ ภาณุพงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
22จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2555), หน้า 71.; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 92.; ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช, 
ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 31.; สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, 
กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กันในปัจจุบัน , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, 
2554), หน้า 10.; Article 38 of the Statute of the International Court of Justice 

23Chandler P. Anderson, “The Extent and Limitations of the Treaty-Making 
Power Under the Constitution,” The American Journal of International Law 1, 3 
(July 1907): 636, Retrieved August 15, 2016 from http://www.jstor.org/stable/2186823 
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สนธิสัญญาก็ตาม24 อาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพ้ืนฐานจะเป็นฐานทางกฎหมายที่ก าหนด
และการใช้อ านาจอธิปไตยดังกล่าว ในขณะที่การใช้อ านาจอธิปไตยดังกล่าวยังต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายระหว่างประเทศก าหนดด้วยว่า องคาพยพใดจะเป็นผู้ใช้อ านาจหรือมีบทบาทในเวที
ระหว่างประเทศ  

หากมองในแง่ของรัฐจะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวนี้มีฐานที่มาจากการที่รัฐยอมจ ากัดหรือเพ่ิม
ก าลังบังคับที่มาจากการใช้อ านาจอธิปไตยบางส่วนที่รัฐมีอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในอันที่จะน าไปสู่การที่รัฐจะบรรลุซึ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่รัฐได้ก าหนดเอง
ภายใต้หลักเจตจ านงอย่างเป็นอิสระ พึ่งต้องเข้าใจว่าการแสดงเจตจ านงดังกล่าวต้องเกิดขึ้นจากความ
ยินยอมของรัฐโดยแท้จริงในอันที่จะผูกพันและปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตามข้อตกลงที่บรรลุผล 
แนวคิดในเรื่องอ านาจอธิปไตยภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศจึงอยู่ภายใต้หลักการพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญในเรื่องความยินยอมเป็นหลัก ที่น าไปสู่การลดการใช้อ านาจอธิปไตยบางเรื่อง25หรือเป็นการ
ประนีประนอมกันระหว่างการใช้อ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐที่เข้ามาเกี่ยวพันหรือเกิดการทับซ้อนกัน
ในการใช้และการแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือความร่วมมือในประชาคมโลก หรือ
เพ่ือเป็นการลดหรือป้องกันความขัดแย้งระหว่างรัฐอธิปไตยที่น าไปสู่การใช้ก าลังต่อกันจนเสีย
สันติภาพในประชาคมระหว่างประเทศ26 

เพ่ือสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวว่าการใช้อ านาจอธิปไตยในการด าเนินนโยบายและการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่า “เป็นบทบาทและอ านาจของฝ่ายบริหาร” แท้จริง ฐานสนับสนุน
สมมุติฐานดังกล่าวสามารถพิจารณาได้จากแนวคิดและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ว่า แนวคิดที่ว่า
ด้วยอ านาจในการท าสนธิสัญญานี้มีที่มาดั้งเดิมซึ่งมาจากพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ (The 
Exclusive Prerogative of States) ในฐานะที่เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดภายในรัฐ  (Absolute Power of 
the Sovereign) ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งนักปรัชญาและนักกฎหมายตั้งแต่ในยุคเริ่มแรก27 ซึ่ง

                                           
24Charles Sumner Clancy, “An Organic Conception of the Treaty-Making Power vs. 

State Rights as Applicable to the United States,” Michigan Law Review 7, 1 (November 
1908): 34, Retrieved April 16, 2016 from http://www.jstor.org/stable/1274085; อรุณ ภาณุพงศ์, 
เรื่องเดิม, หน้า 4. 

25ประสิทธิ ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สนธิสัญญา , พิมพ์ครั ้งที ่ 4 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2551), หน้า 35. 

26พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, รัฐไทยยอมรับหรือรับรองหรือบังคับตามค าสั่งและค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศหรือไม่? แค่ไหนกัน?: ข้อค านึงเกี่ยวกับกรณีความร่วมมือในการใช้อ านาจ
อธิปไตยทางตุลาการของรัฐ, หน้า 1, ค้นวันที่  11 ตุลาคม 2557 จาก http://www.archanwell 
.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=551&d_id=550  

27J.  P.  Dobbert and Jean Carroz, Evolution of the Treaty-Making Capacity of 
International Organizations: Legal Personality and Treaty Making Capacity-Theoretical 
Analysis, para. 3, Retrieved November 19, 2015 from http://www.fao.org/docrep/s528 
0t/s5280t0a.htm 
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แนวคิดดังกล่าวยังคงถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันในรัฐที่ยังใช้ระบอบการเมืองการปกครองที่มีองค์
พระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้น าของรัฐ (Head of State) ที่พระองค์ทรงใช้พระราชอ านาจของ
พระองค์ผ่านฝ่ายบริหารของรัฐเช่นว่านั้น 

ในขณะที่แนวคิดที่ว่าด้วยเรื่อง “อ านาจในการท าหนังสือสัญญาตามกรอบของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ” เป็นเรื่องที่ว่าด้วยอ านาจที่ด าเนินการโดยรัฐ (State) แต่มิได้เป็นเรื่องที่ว่าด้วย
อ านาจรัฐบาล (Government) แต่อย่างใด28 บริบทของอ านาจดังกล่าวถูกอธิบายด้วยฐานของ
บทบาทและการใช้อ านาจของผู้แทนรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจของบุคคลที่มีหน้าที่โดยต าแหน่ง  
(Ex Officio) หรือโดยการอาศัยการมอบอ านาจเต็ม (Full Power) ก็ตาม ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มี
อ านาจในการแสดงความยินยอมผูกพัน (Express to Consent to be Bound) ต่อความตกลง
ระหว่างประเทศที่ได้ท าข้ึน  

ไม่มีข้อสงสัยใดที่จะลบบทบาทในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าเป็นของรัฐและ
ของฝ่ายบริหารไปได้ในฐานะที่เป็นบทบาทโดยแท้ของฝ่ายบริหารหรือของรัฐบาลที่ซ่ึงถูกใช้ในนามของ
รัฐ (Government on Behalf of the State)29 ในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนรัฐ และใน
ฐานะที่เป็นผู้แทนรัฐ (State Representative) นักกฎหมายบางท่านอรรถาธิบายว่าเป็นการใช้อ านาจ
ภายใต้ “ทฤษฎีตัวแทน” (Principle-Agent Theory30 or Mandate Theory31) ส าหรับการใช้
อ านาจทางบริหารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การใช้อ านาจดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นเชิง
ประจักษ์จากแนวปฏิบัติในมิติทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดข้ึนโดย
บรรดาอัครราชทูตในฐานะที่เป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ขับเคลื่อนต่อการสร้างหลักฐาน
ในรูปของตราสารที่เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

กล่าวโดยสรุป แนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีความ
เชื่อมโยงกับฐานความคิดว่า อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของฝ่าย
บริหารตามกรอบของกฎหมายภายใน แต่ในขณะเดียวกันอ านาจอธิปไตยดังกล่าวกลับเป็นของรัฐใน
มิติของกฎหมายระหว่างประเทศและมิใช่อ านาจของฝ่ายบริหารแต่ประการใด   

แต่กระนั้นก็ตาม การใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐดังกล่าวก็มิอาจปฏิเสธได้แต่ประการใดว่า รัฐมิ
อาจใช้อ านาจเองได้โดยตรงโดยปราศจากการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นผู้แทนรัฐในการ
ท าความตกลงระหว่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับอ านาจและการหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศจึงเป็นของรัฐและเป็นของฝ่ายบริหาร แต่มิใช่ของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการแต่อย่างใด 

                                           
28See also Preamble and Article 6-7 of Part II Conclusion and Entry into Force 

of Treaties Section of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
29United Nations, Treaty Handbook (New York: United Nations Publication, 2012), p. 3. 
30Laurence R. Helfer and Timothy Meyer, The Evolution  of Codification: A 

Principal-Agent Theory of the International Law Commission’s Influence, pp. 4-5, 
Retrieved November 19, 2015 from http://scholarship.lawduke.edu/cgi/viewcontent.cgi? 
article=6134&context=faculty_scholarship 

31ประสิทธิ์ เอกบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 101. 
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2.2  หลักการและทฤษฏีกฎหมายเป็นฐานรองรับองค์กรและการใช้อ านาจอธิปไตย

เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามกฎหมายภายใน 
 

ด้วยเหตุที่บทบาทและการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจโดยฝ่ายบริหารก็ดี ฝ่ายนิติบัญญัติก็ดี หรือแม้แต่ฝ่ายตุลาการก็ดี 
ต่างต้องอาศัยหลักการและทฤษฏีกฎหมายเป็นฐานรองรับองค์กรและการใช้อ านาจอธิปไตยเกี่ยวกับ
การท าหนังสือสัญญาทั้งสิ้น หลักการดังกล่าวมีผลโดยตรงกับการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญโดยตรง คงปฏิเสธมิได้ว่า “บทบาทขององค์กร” ทั้งองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และองค์กรรองที่ใช้อ านาจในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ต่างถูกใช้เป็นฐานในการพิจารณา “การวางดุลอ านาจ” ไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นฐานรองรับการก าหนดตัวองค์กรและการใช้อ านาจของแต่ละองค์กร 

เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้เขียนได้ก าหนดประเด็นการศึกษาและการอรรถาธิบาย
ความไว้ เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นถึงการใช้อ านาจขององค์กรหลักและองค์กรรองดังนี้ 

ประการแรก ข้อค้นพบของผู้เขียนพบว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นบทบาท
และอ านาจของฝ่ายบริหาร แต่ในขณะที่การให้ความเห็นชอบและการออกกฎหมายอนุวัติการเป็น
บทบาทและอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อขัดแย้งเป็นบทบาทของฝ่ายตุลา
การ ดังนั้น การพิจารณา “บทบาทขององค์กร” จึงเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาที่ส าคัญยิ่งว่า องค์กร
ดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญควรมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศโดยนิติฐานะอย่างใดและแค่ไหนเพียงใดได้บ้าง 

ประการที่สอง ฐานทางกฎหมายในเรื่องใดที่สนับสนุนการใช้อ านาจระหว่างองค์กรที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ประการที่สาม การใช้อ านาจท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีที่มาจากการใช้อ านาจทาง
การเมืองมิใช่การใช้อ านาจทางกฎหมาย การวางประเด็นการศึกษาในเชิงหลักการดังกล่าวนี้ สามารถ
น าไปใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ถึงการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการในบทที่ 3 และบทท่ี 4 ได้ต่อไป 

ประการที่สี่ เมื่อเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรและฐานทางกฎหมายที่สนับสนุน
องค์กรและการใช้อ านาจขององค์กรดังกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศอย่างใดบ้าง จึงน าไปสู่การวิเคราะห์และวิพากษ์การวางบทบาทขององค์กรภายใต้หลักการ
แบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลที่ถูกต้อง และย่อมน าไปสู่หลักการที่สามารถน าไปใช้เป็น
ฐานในการวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาอ่ืนได้ต่อไป 

 
2.2.1 บทบาทขององค์กรเป็นฐานการวางดุลอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจและตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด 
ประเด็นการศึกษาหลักที่ผู้เขียนต้องการพิสูจน์คือ บทบาท (Function) และอ านาจหน้าที่ใน

การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นขององค์กรใดตามรัฐธรรมนูญภายใต้หลักการแบ่งแยก
อ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรใดจะเป็น
องค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจขององค์กรหลัก 
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เพ่ือมิให้ก่อให้เกิดการใช้อ านาจขององค์กรหลักตามอ าเภอใจในการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และต้องพึงเข้าใจในบทบาทขององค์กรรองก่อนว่า การใช้อ านาจขององค์กรดังกล่าว
จะต้องมิได้มีบทบาทหรือท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักเสียเอง จนดูประหนึ่งว่าองค์กรของตนเป็นองค์กร
หลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในลักษณะของการควบคุมการใช้อ านาจเกี่ยวกับการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศ 

หากท าการอรรถาธิบายในรูปแบบนามธรรมในเชิง “ปฏิเสธ” (Negative) ในประเด็น
ดังกล่าวนี้จะพบว่า องค์กรหลักต้องมีบทบาทหลักในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในการก าหนดนโยบายการต่างประเทศ การน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ท้ายที่สุดน าบทบาทดังกล่าวจะต้องน าไปสู่การท าความตกลงระหว่างประเทศ
กับรัฐต่างประเทศ  

จากบทบาทดังกล่าวจะเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติหาได้มีบทบาทหลักในการด าเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งกับรัฐต่างประเทศทั้งในทางทฤษฎีกฎหมาย ทางเนื้อหาสาระของกฎหมายหรือ
แม้แต่ในแนวปฏิบัติในการด าเนินความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศโดยตรงแต่อย่างใดไม่ จะเห็นได้ว่า
ฝ่ายนิติบัญญัติกลับมีบทบาทและหน้าที่หลักเฉพาะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเขตแดนของรัฐเท่านั้น 
(Territory) ทั้งในเรื่องของการตรากฎหมาย การควบคุมการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
ฝ่ายบริหาร รวมถึงการให้ความเห็นชอบในลักษณะของการตรวจสอบและการถ่วงดุลอ านาจกับฝ่าย
บริหารในการเจริญความสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการประกาศ
สงครามหรือแม้แต่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทที่ท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารก็ตาม32  

นอกจากนั้นแล้ว การด าเนินพันธกิจในกิจการต่างประเทศดังกล่าวฝ่ายตุลาการก็หาได้มี
บทบาทโดยตรงกับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับนานาอารยะประเทศโดยตรงแต่อย่าง
ใดไม่33 ในทางกลับกันองค์กรตุลาการกลับมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตย
ในการตรวจสอบถ่วงดุล ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ หรือการน ากฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติไปบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายโดยฝ่ายบริหาร หรือแม้แต่ในกรณีที่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่างฝ่ายนิติ

                                           
32United States of Congress, Library of Congress, The Congressional Research 

Service (CRS) , Treaties and Other International Agreements: The Role of the United 
States Senate (Washington: U.S. Government Printing Office, 2001), pp. 2, 7-11.; United 
Kingdom, House of Commons Information Office, Treaties, p.  2, Retrieved August 24, 
2015  from http:/ /www.parliament.uk/documents/commons-information-office/p14. 
pdf; Francois Stewart and Jones Source, “Treaties and Treaty-Making,” Political Science 
Quarterly 12, 3 (September 1897) : 434-435, Retrieved December 1, 2014 from http:/ / 
www.jstor.org/stable/2139665 

33พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, “หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการจ ากัดอ านาจของ
ศาลระดับสหพันธรัฐ,” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1, 1 (2553): 60. 
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บัญญัติกับฝ่ายบริหาร34 ซึ่งหมายความรวมถึงการขัดแย้งกันในประเด็นที่เกี่ยวกับประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่ท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติตามที่
ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม3่5  

ในขณะเดียวกันหากมองในมิติของการอรรถาธิบายในรูปแบบนามธรรมใน “เชิงสนับสนุน” 
(Positive) จะพบว่าโดยหลักการทั้งในการใช้อ านาจอธิปไตยประกอบกับหลักการแบ่งแยกอ านาจและ
การตรวจสอบถ่วงดุลแล้ว จะพบว่าบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักของทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ
ถูกก าหนดไว้ในเชิงหลักการให้เป็นการใช้อ านาจเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจอธิปไตยของ
ฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ตั้งแต่การริเริ่มท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจนน าไปสู่การแสดงเจตนายินยอมเพ่ือ
ผูกพันตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีได้ท าข้ึนกับรัฐต่างประเทศดังกล่าว  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพิจารณาจาก “บทบาท” ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วจะพบว่า 
การใช้อ านาจในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นการใช้อ านาจทางการบริหารหาได้เป็น
การใช้อ านาจในการตรากฎหมายหรือการวินิจฉัยคดีแต่อย่างใดไม่ เป็นที่ประจักษ์ว่าการใช้อ านาจใน
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศย่อมเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการเมืองระหว่างประเทศ 
ที่เกิดขึ้นจากบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก การพิจารณาจากบทบาทดังกล่าวน าไปสู่การ
จัดสรรอ านาจโดยการวางดุลอ านาจไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในฉบับอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นฐาน
การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่เพียงองค์กรเดียว การ
พิจารณาจากบทบาทขององค์กรดังกล่าวจึงเป็นฐานทางกฎหมายที่น าไปสู่การก าหนดหลักการใน
รัฐธรรมนูญ และการใช้อ านาจขององค์กรภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุล 
(Separation of Powers and Check and Balances)36 

ค าถามที่น่าสนใจก็คือ แล้วฝ่ายนิติบัญญัติจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้โดยอาศัยฐานทางกฎหมายในเรื่องใด หากพิจารณาถึงบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ในการท าให้ความตกลงระหว่างประเทศมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในเหนือปัจเจก
ชนภายในรัฐได้นั้น ก็ต้องอาศัยการตรากฎหมายภายในเพ่ือเป็นฐานรองรับการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารอันมีที่มาจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ถูกท าขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความแตกต่างและบริบท
ของแต่ละรัฐว่ารัฐธรรมนูญได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างระบอบของกฎหมายภายในและกฎหมาย

                                           
34มาตรา 214 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
35มาตรา 190 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
36Theodore Georgopoulos, The Checks and Balances Doctrine in Member States 

as A Rule of EC Law: The Cases of France and Germany, In EUSA 8th International 
Conference, March 27-29, 2003, Nashville Tennessee, Retrieved August 24, 2015 
from http://aei.pitt.edu/6493/1/001523_1.PDF; M. J. C. Vile's, Constitutionalism and 
the Separation of Powers: Montesquieu, 2nd ed. (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), 
para. 11, Retrieved August 24, 2015 from http://oll.libertyfund.org/pages/montesquieu-
and-the-separation-of-powers;  
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ระหว่างประเทศไว้ภายใต้ระบอบทวินิยมหรือเอกนิยม (Dualism or Monism theories)37 ด้วยเหตุ
ดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นบทบาทและอ านาจที่ใช้ในการอนุวัติการกฎหมายดังกล่าวจึงต้องถูกจัดสรรให้
เป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น “หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภา” 
(Parliamentary Participation)38 จึงเป็นหลักการที่ถูกน ามาใช้ในการอรรถาธิบายถึงบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มีความส าคัญต่อผลประโยชน์ของรัฐ39 และภายใต้หลักการตรวจสอบถ่วงดุลนั้น บทบาท
และอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีในลักษณะที่ พึงมีแต่เฉพาะอ านาจในการพิจารณาเพ่ือให้
ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบเท่านั้น พึงต้องเข้าใจว่าบทบาทและอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติมิได้
อยู่ในช่วงของการริเริ่มหรือเข้าท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใด ในทางกลับกันบทบาท
และอ านาจที่ใช้ดังกล่าวจะต้องอยู่ในขั้นตอนหรือกระบวนการภายหลังจากที่ฝ่ายบริหารได้เข้าท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศไปแล้วเท่านั้น  

พึงต้องเข้าใจตรงกันว่า บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติมิได้เป็นเรื่องของการใช้
อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา (Treaty Making Power) แต่ในทางกลับกันบทบาทและ
อ านาจของฝ่ ายนิติบัญญั ติกลับอยู่ภายใต้แนวคิดที่ ว่ าด้ วย “การมีส่ วนร่วมของรัฐสภา” 
(Parliamentary Participation) ซึ่งการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงส่วน
หนึ่งในระหว่างกระบวนการ (Process) ของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น แต่การใช้
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าว หาได้เป็นการใช้อ านาจ (Power) ในการท าหนังสือสัญญาแต่
ประการใดไม่ อ านาจที่ใช้จึงเป็นแต่เพียงอ านาจที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น (Approval)  

ในขณะที่การขัดกันแห่งอ านาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารภายใต้หลักการแบ่งแยก
อ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุล ต้องด าเนินการตรวจสอบโดยองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ใน
การวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การจัดสรรอ านาจดังกล่าวจึงถูกวางให้เป็น
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการหรือองค์กรที่มีลักษณะการท าหน้าที่เฉกเช่นตุลาการ40  

จากบทบาทขององค์กรเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้น าไปสู่การก าหนด
อ านาจและหน้าที่ขององค์กรตามระบอบของกฎหมายภายใน ในฐานะที่ถูกอรรถาธิบายถึงความ

                                           
37Jane Stratton et al., International Law Hot Topics: No. 69, Cathy Hammer, 

ed. (Sydney, N.S.W: Legal Information Access Centre, 2009), p. 3. 
38Luzius Wildhaber, “Parliamentary Participation in Treaty-Making, Report on 

Swiss Law-Europe,” Chicago-Kent Law Review 67, 2 (June 1991): 439. 
39M. J. C. Vile's, op. cit., para. 11-12. 
40คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส มิใช่องค์กรตุลาการและมิได้ใช้อ านาจตุลาการแต่

อย่างใด แต่เป็นองค์กรกลางที่ท าหน้าที่แก้ไขความขัดแย้งระหว่างการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ
กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งองค์ประกอบของคณะตุลการรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังมีที่มาจากการเลือกสรร
ตัวแทนจากองค์กรทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร; Article 56 of the 
1958 France Constitution  
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เชื่อมโยงองค์กรกับการใช้อ านาจได้เป็นอย่างดีด้วย “หลักการแบ่งแยกอ านาจในเชิงเนื้อหา” มากกว่า
ที่จะอรรถาธิบายการใช้อ านาจขององค์กรด้วย “หลักการแบ่งแยกอ านาจในเชิงรูปแบบ”  

ความส าคัญจึงอยู่ที่การอธิบายด้วยฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับ “การแบ่งแยกอ านาจในเชิง
เนื้อหา” (Substantive Feature)41 ซึ่งเป็นการอรรถาธิบายในเชิงหลักการของการแบ่งแยกอ านาจที่
แท้จริง เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปอยู่แล้วว่า หลักการแบ่งแยกอ านาจนอกจากจะพิจารณาในเชิงรูปแบบที่
ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการแล้ว สาระส าคัญยิ่ง
เกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการตรวจสอบถ่วงดุลและหลักการมีส่วนร่วมอยู่ที่การออกแบบ
และการวางดุลอ านาจระหว่างองค์กรทั้งสาม ในลักษณะสอดรับกับหลักการการแบ่งแยกอ านาจในเชิง
เนื้อหาให้เป็นไปเพ่ือการตรวจสอบถ่วงดุลกันระหว่างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรที่ควรจะเป็น  

การแบ่งแยกอ านาจดังกล่าวจ าต้องก าหนดขอบเขตแห่งอ านาจว่าอ านาจใดหรือลักษณะใด
เป็นอ านาจขององค์กรใดกันแน่ เพ่ือที่จะได้เป็นฐานที่สามารถไปใช้ในการอรรถาธิบายถึงการวาง
บทบาทและก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่ขององค์กรทั้งสามได้อย่างสมดุลและถูกต้องในเชิง
หลักการ การจัดสรรการใช้อ านาจดังกล่าวจ าต้องพิจารณาในขอบเขตแห่งอ านาจว่า  ลักษณะของ
อ านาจดังกล่าวเป็น “อ านาจทางการเมือง” หรือเป็น “อ านาจทางกฎหมาย”42 ซึ่งการพิจารณาถึง
สถานะของอ านาจที่ใช้ดังกล่าวว่าเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองหรือเป็นการใช้อ านาจทางกฎหมาย
ย่อมส่งผลต่อการพิจารณาในเรื่อง “ความรับผิดของรัฐ”43 การใช้อ านาจของรัฐและการใช้อ านาจของ
องค์กร ซึ่งมีผลต่อการก าหนดเขตอ านาจของฝ่ายตุลาการในทางรัฐธรรมนูญหรือทางปกครองในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

                                           
41พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, “วิวัฒนาการของหลักนิติรัฐโดยสังเขป: กรณีประเทศเยอรมันและ

ประเทศฝรั่งเศส,” Pub Law Net (ตุลาคม 2554): 1, ค้นวันที่ 15 สิงหาคม 2558 จาก http://www. 
pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1639 

42W. J. Stankiewicz, Aspects of Political Theory: Classical Concepts in an Age of 
Relativism (London: Cassell and Collier Macmillan, 1976), pp. 69-70. 

43ถ้อยค าว่า “ความรับผิดชอบทางการเมือง” (Political Responsibility) และ “ความ
รับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Responsibility) นั้น นัยทางกฎหมายของถ้อยค าทั้ง
สองค าดังกล่าว หาได้มีความหมายที่แตกต่างกันแต่อย่างใดไม่ ซึ่งผลทางกฎหมายในประเด็นเรื่องความ
รับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญนี้คือ การลาออกหรือการถูกถอดถอนออก
จากต าแหน่งเช่นว่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า หลักความรับผิดชอบทางการเมืองดังกล่าวนี้ หาได้เป็นความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) หรืออาจกล่าวได้ว่าความรับผิดชอบทางการเมืองหา
ได้เป็นส่วนหนึ่งหรือปะปนเป็นอย่างเดียวกันกับความรับผิดชอบทางกฎหมายแต่อย่างใดไม่ ในขณะที่
ความรับผิดชอบทางกฎหมายคือ การรับผลที่เป็นโทษทางกฎหมายหรือทางวินัย โปรดดูความเห็นของ 
ท่านอาจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย; พรสันต ์เลี้ยงบุญเลิศชัย, “ปัญหาว่าด้วยการถอดถอนอดีตผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง,” Pub Law Net (กุมภาพันธ์ 2553): 1, ค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จาก 
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1438 
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การแบ่งแยกอ านาจในเชิงเนื้อหาได้ถูกอธิบายในลักษณะของ “บทบาทและอ านาจ” ที่ใช้โดย
องค์กร กล่าวคือ หากเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองแล้ว องค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติ แต่กระนั้นก็ตาม แม้การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารจะมีฐานการใช้อ านาจที่มาจากกฎหมาย
ด้วยเช่นกันก็ตาม หากแต่การใช้อ านาจดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจที่มาจาก “รัฐธรรมนูญ” ฐานอ านาจ
ที่ใช้ย่อมมาจากฐาน “อ านาจทางการเมือง” แต่ในทางกลับกันหากฝ่ายบริหารได้ใช้อ านาจทาง 
“กฎหมาย” ที่มาจากบทบัญญัติและอนุบัญญัติเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน ฐานการใช้อ านาจ
ดังกล่าวย่อมมีฐานอ านาจที่มาจาก “อ านาจทางกฎหมาย” ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีฐานการใช้
อ านาจที่มาจากฐานทางการเมืองที่มาจากรัฐธรรมนูญ แต่มิได้ใช้อ านาจที่มาจากฐานทางกฎหมายแต่
อย่างใด44 

โดยหลักการแล้ว “การใช้อ านาจทางการเมือง” องค์กรที่มีบทบาทและมีอ านาจหน้าที่ภายใต้
การวางดุลภาพแห่งอ านาจดังกล่าวได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ดังจะเห็นได้จากการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการควบคุมและการ
ตรวจสอบต้องด าเนินการด้วยกระบวนการทางการเมืองโดยรัฐสภา ซึ่งเป็นอ านาจหลักของฝ่ายนิติ
บัญญัติโดยตรงในฐานะที่เป็นการควบคุมทางการเมือง (Political Accountability) ที่ซึ่งต้องอยู่
ภายใต้บังคับของ “รัฐธรรมนูญ” หาได้อยู่ภายใต้ “กฎหมายปกครอง” แต่อย่างใดไม่45  

ในทางกลับกัน ฝ่ายตุลาการมีอ านาจวินิจฉัยประเด็นปัญหาข้อพิพาทที่มาจากฐานทาง
กฎหมายแต่เพียงเท่านั้น46 หากการใช้อ านาจขององค์กรอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทาง
กฎหมายแล้ว การก าหนดดุลภาพแห่งอ านาจและการใช้อ านาจอธิปไตยดังกล่าว ก็ต้องอยู่ภายใต้

                                           
44พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, “หลักความชอบในการพิจารณาคดีขององค์กรตุลาการของศาล

ระดับสหพันธรัฐในระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา,” วารสาร รพี' 56 (สิงหาคม
2556): 16.; จรูญ  สุ ภาพ , ประชาธิป ไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเมือง 
(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2514), หน้า 82. 

45ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ยกตัวอย่างการกระท าทางรัฐบาลในกรอบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้น่าสนใจในหลายคดีดังนี้ “ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศาล
ปกครองสูงสุดตัดสินว่าคดีที่เกิดจากการเจรจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศเป็นการกระท าของรัฐบาล
ฟ้องศาลไม่ได้ (CE 13 July 1979 Coparex) ฟ้องศาลไม่ให้รัฐบาลให้สัตยาบันสนธิสัญญาไม่ได้ (CE 5 
Feb. 1926 Dame Caracs) . . . ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสูงของสหพันธรัฐได้เคยวินิจฉัยไว้ใน
คดี Octjen V. Central Leather Co. 246 U.S. 297 ว่า การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
รัฐบาลนั้น รัฐธรรมนูญได้มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองและ
อะไรก็ตามที่กระท าในการใช้อ านาจการเมืองนี้ ย่อมไม่ถูกควบคุมโดยศาล”; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, บท
วิเคราะห์ทางวิชานิติศาสตร์ต่อค าสั่งศาลปกครองกลางก าหนดวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั่วคราว ฯ ในคดีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา, หน้า 3-4, ค้นวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จาก https:// 
bordeure.files.wordpress.com/2008/08/1439_7343.pdf 

46พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, “หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการจ ากัดอ านาจ
ของศาลระดับสหพันธรัฐ,” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, หน้า 60-61. 
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หลักการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งเป็นอ านาจอธิปไตยขององค์กรตุลาการด้วยเช่นกัน อาทิ อ านาจของฝ่าย
บริหารที่ใช้ “อ านาจตามกฎหมาย” ระดับ “บทบัญญัติและอนุบัญญัติ” ในการบริหารราชการ
แผ่นดินก็ต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจฝ่ายตุลาการด้วยเช่นเดียวกัน แต่ในขณะที่การใช้ “อ านาจทาง
การเมือง” ของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการใช้ “อ านาจตามรัฐธรรมนูญ” อาทิ ในการเจริญความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยหลักการแล้ว หาได้ตกอยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายตุลาการแต่อย่างใดไม่ 47 เว้นแต่ 
จะมีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในเชิงหลักการว่าให้อยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายตุลาการ48  

แต่กระนั้นก็ตาม แม้หลักการแบ่งแยกอ านาจดังกล่าว จะถูกอรรถาธิบายด้วยการแบ่งแยกใน
เชิงเนื้อหาได้แล้ว บทบาทขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศยังถูกอรรถาธิบายด้วย “การแบ่งแยกอ านาจในเชิงรูปแบบ” (Formal Feature) ด้วยเช่นกัน 
จะเห็นได้ว่าหลักการแบ่งแยกในเชิง “รูปแบบ” ได้ถูกอธิบายในลักษณะขององค์กรและการใช้อ านาจ 
โดยแบ่งออกเป็นอ านาจอธิปไตยที่เป็นของฝ่ายบริหาร อ านาจอธิปไตยที่เป็นของฝ่ายนิติบัญญัติ และ
อ านาจอธิปไตยที่เป็นของฝ่ายตุลาการ49 ทั้งสามองค์กรต่างก็เป็นองค์กรที่มีและใช้อ านาจอธิปไตยใน
การด าเนินพันธกิจของรัฐในมิติที่มีความแตกต่างกันภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายใน
ก าหนด อาทิ อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นขององค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้พระราช
อ านาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลเพ่ือท าหน้าที่ ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติย่อมมีอ านาจในการตรากฎหมายเพ่ือใช้เป็นฐานรองรับในการใช้อ านาจรัฐใน
การด าเนินพันธกิจต่าง ๆ ส่วนองค์กรตุลาการก็เป็นการใช้อ านาจอธิปไตยในฐานะที่เป็นองคาพยพ ซึ่ง
ท าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อพิพาททั้งทางกฎหมาย การเมือง รวมทั้งข้อพิพาททาง
สังคมที่เกิดขึ้น และประการที่ส าคัญการแบ่งแยกอ านาจดังกล่าวยังต้องเป็นไปเพื่อการคานอ านาจด้วย

                                           
47เป็นที่น่าสังเกตว่า ศาลสูงของสหราชอาณาจักรได้วางหลักการไว้ว่า ฝ่ายตุลาการหาได้มี

อ านาจเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศในการด าเนินนโยบายและ
การเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่ ในขณะที่รัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนดการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นการท า “ข้อผูกพันระหว่างประเทศ” (International 
Commitment) เป็นอ านาจขององค์กรที่มีส่วนประกอบจากองค์กรทางการเมือง ซึ่งเรียกขานนามว่า 
“คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Council) ซึ่งองค์กรดังกล่าว หาได้มีนิติฐานะเป็น
องค์กรตุลาการแต่อย่างใดไม่ โปรดดูบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.3.2 ศาลสูงของสหราชอาณาจักรไม่มีเขต
อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด หน้า 131 และหัวข้อ 3.1.3.3 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสเป็นองค์กรที่มีเขตอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด หน้า 133    

48พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, “หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการจ ากัดอ านาจ
ของศาลระดับสหพันธรัฐ,” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, หน้า 60. 

49M. J. C. Vile's, op. cit., para. 11.; Theodore Georgopoulos, op. cit., p. 3.; Michael 
P. Van Alstine, “The Judicial Power and Treaty Delegation,” California Law Review 90, 4 
(July 2002): 1280-1281, Retrieved June 28, 2015 form http://scholarship.law.berkeley.edu 
/californialawreview/vol90/iss4/5  
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กระบวนการซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจซึ่งกันและกัน โดยองค์กรที่มีการ
แบ่งแยกการใช้อ านาจดังที่ได้กล่าวมา50 

จากบทบาทขององค์กรที่น าไปสู่การแบ่งแยกอ านาจในเชิงเนื้อหา และการแบ่งแยกอ านาจใน
เชิงรูปแบบดังทีก่ล่าวมานั้น ผู้เขียนมีข้อสังเกตเก่ียวกับหลักการแบ่งแยกอ านาจดังนี้ 

ประการแรก ไม่ว่ากรณีจะเป็นการแบ่งแยกอ านาจในเชิงเนื้อหาก็ดี หรือการแบ่งแยกอ านาจ
ในเชิงรูปแบบก็ดี ต่างมีฐานความคิดที่มาจากการ “สร้างสมดุลแห่งอ านาจ” (Balance of Power) 
เพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกันความเสียหายที่มาจากการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบมิให้อยู่ที่องค์กร
เดียว51 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ทั้งการตรากฎหมาย การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหากฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวหลักการแบ่งแยกอ านาจจึงเป็นหลักการที่มี
เจตจ านงเพ่ือสร้างสมดุลในการใช้อ านาจอธิปไตยและการควบคุมการใช้อ านาจอธิปไตยดังกล่าวมิให้
มากเกินไปกว่าอ านาจที่พึงมี ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการแบ่งแยกอ านาจจึงเป็นหลักการพ้ืนฐานทาง
กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินพันธกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ ซึ่งหมายความรวมไปถึงการใช้อ านาจใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน52  

ประการที่สอง หลักการแบ่งแยกอ านาจไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกอ านาจในเชิงเนื้อหาก็ดี หรือ
การแบ่งแยกอ านาจในเชิงรูปแบบก็ดี จะต้องไม่ปรากฏว่ามีการแบ่งแยกอ านาจจนท าให้ดูประหนึ่งว่ามี
องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจเหนือกว่าองค์กรอ่ืนอีกองค์กรหนึ่งโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้อ านาจของอีกองค์กรหนึ่งจะต้องไม่เป็นการใช้อ านาจจนมีลักษณะเป็น “การแทรกแซง
หรือก้าวก่าย” (Intervene) การใช้อ านาจของอีกองค์กรหนึ่งโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นการใช้อ านาจ
ดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้อ านาจที่ขัดต่อหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้53  

ประการที่สาม หลักการแบ่งแยกอ านาจไม่ว่ากรณีจะเป็นการแบ่งแยกอ านาจในเชิงเนื้อหาก็ดี 
หรือการแบ่งแยกอ านาจในเชิงรูปแบบก็ดี เป็นหลักที่ธ ารงไว้ซึ่งการแสดงให้ปรากฏถึงการสร้างดุลภาพ

                                           
50Theodore Georgopoulos, op. cit., p. 4. 
51ที่มาของแนวคิดหลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลได้ถูกคิดและน าเสนอ

โดยนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทส าคัญในการเสนอแนวคิดดังกล่าวคือ มองเตสกิเออร์ 
(Montesquieu) โดยเสนอแนวคิดในการแบ่งแยกอ านาจในเชิงรูปแบบออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหารและองค์กรตุลาการ ; Charles de Secondat baron de Montesquieu, The Sprit of 
Laws, Translated and edited by Anne Cohler, Basia Miller and Harold Stone (New 
York: Cambridge University Press, 1989) quoted in Richard Benwell and Oonagh Gay, 
The Separation of Powers Standard Note:  SN/PC/06053, 15 August, Parliament 
and Constitution Centre of Library of Houses of Commons of United Kingdom, 
p. 1, Retrieved October 18, 2015 form http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn06053. 
pdf; เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 264-265.  

52เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรือ่งเดิม, หน้า 147. 
53บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 22. 
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ที่อยู่ร่วมกันระหว่างหลักการแบ่งแยกอ านาจกับหลักการตรวจสอบและการถ่วงดุลอ านาจ  เพ่ือเป็น
การยับยั้งซึ่งกันและกันและไม่ท าให้  “อ านาจใดอ านาจหนึ่งอยู่ เหนืออ านาจอ่ืนโดยสิ้นเชิง”54 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดเกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งมีฐาน
ความคิดที่ก าหนดไว้เพ่ือการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้
อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารไว้ด้วยเช่นกัน55  

ประการที่สี่ ประเด็นที่น่าสนใจคือภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจไม่ว่ากรณีจะเป็นการ
แบ่งแยกอ านาจในเชิงเนื้อหาก็ดี หรือการแบ่งแยกอ านาจในเชิงรูปแบบก็ดี การใช้อ านาจของฝ่าย
บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ อาศัยหลักการ
และแนวคิดในทางกฎหมายเรื่องใดเป็นฐานทางกฎหมายในการก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่
โดยเฉพาะการวางดุลอ านาจเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่าง “หลักการ
ตรวจสอบถ่วงดุล” และ “หลักการมีส่วนร่วมภายใต้หลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”56 

จากการศึกษาพบว่าแนวคิดในกฎหมายที่ก าหนดการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ สามารถอรรถาธิบายผ่านกรอบความคิดได้ 2 ลักษณะ ซึ่งกรอบความคิด
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอรรถาธิบายและการให้เหตุผลในเชิงวิชาการขององค์กรว่า เป็นการอรรถาธิบาย
ความผ่านกรอบของ “หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล” หรือการอรรถาธิบายผ่านกรอบของ “หลักการ
มีส่วนร่วมภายใต้หลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวคิด (Concept) พ้ืนฐานของการใช้อ านาจรัฐในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจ ย่อมอาศัยหลักการพ้ืนฐานทั้งสองแนวคิดเป็นหลักที่
ถูกใช้ในการอรรถาธิบายบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งสามองค์กร  โดย
ขึ้นอยู่กับหลักการทางกฎหมายในเรื่องใดจะถูกหยิบยกขึ้นมาเพ่ือใช้อรรถาธิบายความกับกรณีการวาง

                                           
54เรื่องเดียวกัน, หน้า 22-23. 
55บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิม, หน้า 124. 
56ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ เห็นว่าตามหลักสากลอ านาจในการท าหนังสือสัญญา

ดังกล่าวย่อมเป็นของฝ่ายบริหารโดยตรง ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามา “มีส่วนร่วม” (Participate) ใน
การท าสัญญาระหว่างประเทศมากกว่า แต่การเข้ามาในฐานะดังกล่าวหาได้ดูประหนึ่งว่าจะเป็นการเข้ามา
เพ่ือควบคุม (Control) หรือเพ่ือท าการตรวจสอบหรือถ่วงดุล (Check and Balance) แต่อย่างใด  

ในขณะที่ ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร กลับเห็นว่าอ านาจในการท าหนังสือสัญญาดังกล่าวเป็น
การเข้ามาเพ่ือ “ควบคุม” (Control) ให้เกิดดุลภาพแห่งการใช้อ านาจหรือเพ่ือท าการตรวจสอบหรือ
ถ่วงดุลภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจที่มีต่อการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เนื่องจาก
สนธิสัญญาบางประเภทต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร
ซึ่งมีแต่อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่หาได้มีอ านาจในทางนิติบัญญัติแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น 
สนธิสัญญาบางประเภทเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติก็จะออกกฎหมายอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ด าเนินการมา ; อรุณ 
ภาณุพงศ์, หลักการตีความกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: พี. เพรส, 2551), 
หน้า 21.; สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 226-227. 
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บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญในแต่ละเรื่องว่าจะก าหนดหลักการใดเป็น
ฐานรองรับการใช้อ านาจอธิปไตยที่ถูกใช้ในช่วงกระบวนการและขั้นตอนใดในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ อาทิ การให้ความเห็นชอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติ หรือการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาโดยฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

พึงต้องเข้าใจก่อนว่า กรอบความคิดดังกล่าวมีผลต่อการวางดุลอ านาจและการก าหนดการใช้
อ านาจอธิปไตยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายตุลาการให้บทบาทและการใช้อ านาจที่มีความแตกต่างกัน และเป็นที่น่าสังเกตว่า การใช้อ านาจ
อธิปไตยของทั้งสามองค์กรซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  ภายใต้
หลักการแบ่งแยกอ านาจก็คือ หลักการตรวจสอบถ่วงดุลและหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
หลักการดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้ในการอรรถาธิบายเพ่ือสนับสนุนการใช้อ านาจขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญโดยตรง ในฐานะที่เป็นหลักการพ้ืนฐานในการก าหนดเนื้อหาสาระในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

เป็นที่ประจักษ์ว่า การใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศถูกอรรถาธิบายโดย
หลักการแบ่งแยกอ านาจและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่มีความส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่งในฐานะที่เป็นฐานก าหนดบทบาทและการวางดุลอ านาจในการใช้อ านาจอธิปไตยตาม
แนวคิดของรัฐเสรีประชาธิปไตย ในเรื่องของการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยฝ่ายบริหาร
หรือรัฐบาล ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดย
หลักการแล้วการตรวจสอบถ่วงดุลและการเข้ามามีส่วนร่วมได้ถูกน ามาอรรถาธิบายการก าหนด
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องรับรู้เรื่องราวและข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และต้อง
ท าการพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้น ซึ่งการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศสามารถพิเคราะห์ด้วยเหตุผล 3 ประการดังนี้ 

เหตุผลประการแรก การท าความตกลงระหว่างประเทศมีความส าคัญต่อรัฐและมีผลกระทบ
ต่อปัจเจกชน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องรับรู้และพิจารณาว่ามีเหตุผลอันสมควรในการด าเนินการหรือไม่  

เหตุผลประการที่สอง ด้วยเหตุที่บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติคือการตรา
กฎหมายเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อปัจเจกชนภายในรัฐ ด้วยเหตุจ าเป็นในการตรากฎหมายที่สืบ
เนื่องมาจากความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวนี้เอง ท าให้ฝ่ายนิติบัญญัติจ าต้องมีบทบาทเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังจะเห็นได้จากหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่ไม่มีผลบังคับในตัวเอง ฝ่ายนิติบัญญัติก็จ าต้องท าการแปลงรูปหรือต้องด าเนินการ
ออกกฎหมายอนุวัติการเพื่อรองรับต่อพันธกรณีระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าข้ึน และเพ่ือให้มีผล
บังคับใช้ได้ภายในรัฐ ในทางตรงกันข้ามหากเป็นกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผล
บังคับได้ในตัวเองแล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติก็หาจ าต้องออกกฎหมายอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศแต่อย่างใดไม่ การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติก็หาจ าต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างใดไม่ เว้นแต่ การท าความตกลงระหว่าง
ประเทศดังกล่าว จะเข้าลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์รัฐโดยตรง 
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เหตุผลประการที่สาม การใช้อ านาจรัฐในการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศย่อมเป็นการใช้
อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารภายใต้หลักอ านาจอธิปไตยที่เป็น
อ านาจของรัฐบาลในการด าเนินการ การใช้อ านาจดังกล่าวพึงจะต้องถูกควบคุมและตรวจสอบโดย
อาศัยกลไกลในทางการเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญอันมี
นิติฐานะท่ีเท่าเทียมกัน เพ่ือท าการตรวจสอบและถ่วงดุลกันตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ57  

ในขณะที่หลักการมีส่วนร่วมภายใต้หลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐาน
ที่ส าคัญในกฎหมายมหาชนได้ถูกน ามาใช้ในการอรรถาธิบายถึงฐานความคิดในการก าหนดบทบาท
และการใช้อ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นตัวแทนปวงชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยประการหนึ่งแล้ว ยังปรากฏถึงหลักการมีส่วนร่วมภายใต้หลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเกี่ยวกับการก าหนดหลักการในมิติของการรับรู้ข้อมูลการด าเนินนโยบายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งได้ก าหนดบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลแก่ประชาชน และการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในขั้นตอนก่อนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีการด าเนินการ
ดังกล่าวได้จะต้องผ่านระบบการท าประชามติของประชาชนก่อนการด าเนินการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ 

ประการที่ห้า ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจไม่ว่ากรณีจะเป็นการแบ่งแยกอ านาจในเชิง
เนื้อหาก็ดี หรือการแบ่งแยกอ านาจในเชิงรูปแบบก็ดี อาจกล่าวได้ว่าในเรื่องการใช้อ านาจอธิปไตยใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ หาได้มีการแบ่งแยกการใช้
อ านาจออกจากกันอย่างเด็ดขาดแต่อย่างใดไม่ การแบ่งแยกอ านาจไม่เด็ดขาด (Coordinate but not 
as separate from each other)58 ด้วยเหตุที่อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้อง
อาศัยการผสานอ านาจ59 ทั้งในเรื่องการเข้าท าและการมีส่วนร่วมในการพิจารณาเนื้อหาและ

                                           
57อังกูร วัฒนรุ่ง, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, 

หน้า 4, ค้นวันที่ 2 สิงหาคม 2556 จาก http://www.bpp.go.th/bpp_st6/revolve/lawyer22_3.../ 
lowcourt.doc; เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 285-286. 

58William Safran, The French Polity, 7th ed. (Oxon: Routledge, 2015), p. 11.  
59Ibid., p. 11.; พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2 ตุลาคม 2558, การสัมภาษณ์.; Michael D. Ramsey, “Treaty Clause,” The 
Heritage Guide to the Constitution, para.  16, Retrieved November 13, 2015, from 
http://www.heritage.orgconstituteion/#!/articles/2/essays/90/treaty-clause; PUBLIUS 
(James Madison), The Particular Structure of the New Government and the Distribution 
of Power among Its Different Parts from the New York Packet, In The Federalist 
Papers: No. 47, February 1, 1788, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, para. 
2-5, Retrieved September 30, 2016 from http://avalon.law.yale. edu/18th_century/fed47. 
asp; Levi Woodbury, Political, Judicial and Literary: Volume I Political (Boston: Little, 



32 
 
ความส าคัญของความตกลงระหว่างประเทศแล้ว ประการที่ส าคัญยิ่งที่แสดงให้ปรากฏซึ่งการผสาน
อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็คือ กระบวนการที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรหลักที่
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมายเพ่ือรองรับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพ่ือให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวสามารถมีผลบังคับใช้ได้กับประชาชนภายในรัฐ จึงต้อง
อาศัยวิธีการในการออกกฎหมายเพ่ือเป็นการอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศที่ได้ท าขึ้น
ดังกล่าว  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้หลักทวินิยม (Dualism) ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ก าหนดวิธีการท าให้ความ
ตกลงระหว่างประเทศมีผลใช้บังคับได้ภายในรัฐภาคีได้ด้วยการออกกฎหมายอนุวัติการเพ่ือรองรับต่อ
ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ดังที่ปรากฏหลักการดังกล่าวในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการออกพระราชบัญญัติรองรับ 
ความตกลงระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
ย่อมมีจุดเกาะเกี่ยวในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักทวินิยมที่จ าต้องอาศัย
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือท าการเชื่อมกฎหมายระหว่างประเทศให้มีผลบังคับ
เป็นกฎหมายภายในด้วยการตรากฎหมาย ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีบทบาทร่วมกับฝ่ายบริหารใน
เรื่องการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานดังกล่าวเป็นฐานในการ
อรรถาธิบายเพือ่ให้เห็นความสัมพันธ์ของการวางดุลอ านาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 

 จากการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศรัฐธรรมนูญซึ่งได้ก าหนด
อ านาจและการใช้อ านาจของทั้งสององค์กรให้มีการใช้อ านาจผสานกันดังกล่าว ย่อมมีผลถึงการ
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยตรง ดัง
จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญได้ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ในขณะที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีอ านาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลและมีส่วนร่วมในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศร่วมกันฝ่ายบริหารได้ ส่วนฝ่ายตุลาการรัฐธรรมนูญได้ก าหนดบทบาท
และอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งเก่ียวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 

กล่าวโดยสรุป การอรรถาธิบายบทบาทขององค์กรไม่ว่าจะในเชิงปฏิเสธหรือในเชิงสนับสนุน 
ย่อมประจักษ์ว่า บทบาทขององค์กรเป็นฐานส าคัญที่น าไปสู่การวางบทบาทและอ านาจขององค์กรไว้
ในกฎหมายภายในโดยสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุล โดยเฉพาะการ
อรรถาธิบายและการให้เหตุผลสนับสนุนบทบาทขององค์กรหลักและองค์กรรองที่ควรเน้นความส าคัญ
อยู่ที่หลักการแบ่งแยกอ านาจในเชิงเนื้อหามากกว่าการอรรถาธิบายเฉพาะการแบ่งแยกในเชิงรูปแบบ
แต่เพียงเท่านั้น 

                                           
Brown and Company, 1852), pp. 155, 248-249.; David F. Forte and Matthew Spalding, 
The Heritage Guide to the Constitution, 2nd ed. (Washington, D.C.: Regnery, 2014), 
p. 263. 
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ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ในปัจจุบันหลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการตรวจสอบถ่วงดุลและ
หลักการมีส่วนร่วมภายใต้หลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีผลต่อการก าหนดบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ รวมถึงการวางดุลอ านาจในการใช้อ านาจอธิปไตยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ทั้งของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการให้มีอ านาจหน้าที่และบทบาทที่แตกต่าง
กันทั้งในเชิงรูปแบบและสารัตถะของการใช้อ านาจอธิปไตย ความแตกต่างในการวางบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ยังหมายความรวมไปถึงการวางบทบาทและอ านาจหน้าที่ซึ่ง
เกี่ยวกับกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบของระบอบกฎหมายภายใน 
รวมทั้งกระบวนการในการอนุวัติการความตกลงระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน หลักการดังกล่าวได้
ปรากฏให้เห็นในรูปแบบของการวางดุลอ านาจให้ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่มีพันธกิจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารในการด าเนินนโยบายกับรัฐต่างประเทศ
ได้โดยล าพัง ส่วนการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่าย
บริหารได้ท าขึ้นนั้น กลับเป็นกระบวนการภายหลังที่ขึ้นจากการใช้อ านาจขอฝ่ายบริหารที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องเฉพาะการให้ความเห็นชอบกับความตกลงระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นดังกล่าว
เท่านั้น 

 
2.2.2 หลักการและทฤษฎีกฎหมายเป็นฐานรองรับการใช้อ านาจขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ภายหลังจากที่ผู้เขียนได้พิสูจน์ถึงข้อค้นพบในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบทบาทขององค์กรเป็น

ฐานการวางดุลอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจและ
ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดที่ผ่านมานั้น ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาในเชิงหลักการต่อมาก็คือ มี
แนวคิดเรื่องใดเป็นฐานสนับสนุนการวิเคราะห์การใช้อ านาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และกรณีดังกล่าวมีหลักการและทฤษฎี
กฎหมายในเรื่องใดบ้างที่เป็นฐานสนับสนุนการใช้อ านาจขององค์กรที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ  

ทั้งนี้ ในการศึกษาผู้เขียนได้ก าหนดประเด็นและมีข้อสังเกตในการวางประเด็นในการศึกษา
หลักการของกฎหมายและวิธีการวิเคราะห์กฎหมายดังนี้  

ประการแรก ผู้เขียนจะท าการศึกษาถึงบทบาทและอ านาจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายตุลาการก่อนว่า การใช้อ านาจดังกล่าวได้อาศัยฐานแนวคิดในเรื่อง “อ านาจประสาน” เป็น
หลักการที่ใช้อรรถาธิบายการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นฐานทางกฎหมายในการวิเคราะห์เนื้อหาโดยอิงกับหลักการเป็นส าคัญ 
ซึ่งจะต้องถูกน าไปใช้เป็นฐานสนับสนุนการวิเคราะห์ในบทที่ 3 และบทท่ี 4   

ประการที่สอง เพ่ือเป็นการพิสูจน์ถึงข้อค้นพบในประเด็นเรื่องนี้ ผู้เขียนจะท าการแบ่ง
ประเด็นการศึกษาและการน าเสนอข้อค้นพบของผู้เขียนเพ่ือสนับสนุนบทบาทขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญว่า แต่ละองค์กรมีฐานทางกฎหมายเรื่องใดสนับสนุนการใช้อ านาจตามที่ก าหนดไว้ใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบ้าง ซึ่งสามารถท าการแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นย่อยดังนี้  
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ประเด็นย่อยแรก ทฤษฎีตัวแทนรองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลัก 
ประเด็นย่อยที่สอง หลักการตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของรัฐสภารองรับการใช้

อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรรอง 
ประเด็นย่อยที่สาม หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลท าให้ฝ่ายตุลาการมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ 
ส าหรับประเด็นวิพากษ์หลักที่ใช้เป็นฐานการน าไปสู่การวิเคราะห์ที่ส าคัญต่อไปก็คือ ฝ่าย

บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการอาศัยฐานแนวคิดในเรื่องใดในฐานะที่เป็นหลักการซึ่งสามารถ
ใช้อรรถาธิบายการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ผู้เขียนค้นพบว่า ในเชิงหลักการแล้วฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรรองที่ใช้อ านาจอธิปไตย
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารใน
ฐานะที่เป็นองค์กรหลัก คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ารัฐธรรมนูญก าหนดความเชื่อมโยงในการใช้อ านาจของ
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารไว้ด้วยหลักการเรื่องของการใช้อ านาจอธิปไตย ด้วยฐานทางกฎหมายที่
ผู้เขียนเรียกว่าเป็นการใช้ “อ านาจประสาน” (Ordination Power) ซึ่งนักกฎหมายบางท่านเรียกว่า
การใช้อ านาจร่วมกัน (Co-Power)60 ในขณะที่นักกฎหมายบางท่านเรียกว่า “อ านาจผสมผสาน
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร” (Mixture of Executive and Legislative Power)61 

แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ การที่รัฐธรรมนูญก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรตุลาการเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยอาศัยฐาน
ความคิดในเรื่องใดภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจ ระหว่างหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ หรือหลักการมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศขององค์กร
หลักและองค์กรรอง การพิสูจน์ถึงแนวคิดดังกล่าวจ าต้องอาศัยการพิเคราะห์ทั้งในเชิงหลักการและใน
สารัตถะตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพ่ือแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจขององค์กรหลักและ
องค์กรรองเก่ียวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

หากพิจารณาในเชิงหลักการ แนวคิดและทฤษฎีจะพบว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศปรากฏให้เห็นได้ทั้งแนวคิดที่เป็นไปเพ่ือการตรวจสอบและการถ่วงดุลการใช้อ านาจ และ
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในฐานะที่เป็นการมีส่วนร่วมทางตรงโดย
ภาคประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางอ้อมที่ผ่านการด าเนินการโดยตัวแทนของภาคประชาน  

นักกฎหมายบางท่านเห็นว่า แนวคิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศนั้น ตามหลักสากลอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวย่อมเป็นของฝ่าย
บริหารโดยตรงโดยมิอาจปฏิเสธได้อยู่แล้ว ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่เพียงแต่เข้ามามีส่วน
ร่วม (Participate) พิจารณาในการท าสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น  แต่พึงต้องเข้าใจด้วยว่าการเข้า

                                           
60พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,           

2 ตุลาคม 2558, การสัมภาษณ์. 
61Michael D. Ramsey, op. cit.; PUBLIUS (James Madison), op. cit.; Levi Woodbury, 

op. cit.; William Safran, op. cit.; David F. Forte and Matthew Spalding, op. cit. 
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มามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติหาได้เข้ามามีบทบาทท่ีดู
ประหนึ่งว่าเป็นการใช้อ านาจเพ่ือท าการควบคุม (Control) หรือเพ่ือท าการตรวจสอบหรือถ่วงดุล 
(Check and Balance) การใช้อ านาจขององค์การหลักแต่ประการใดไม่62 แม้การเข้ามามีส่วนร่วม
ดังกล่าวจะเป็นการใช้อ านาจผ่านตัวแทนซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แทนประชาชนในฐานะที่เป็นการเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยทางอ้อมก็ตาม 

ในปัจจุบันคงมิอาจปฏิเสธการรับรู้ได้แต่ประการใดว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมและหลักการ
ดังกล่าวได้พัฒนาไปจนถึงการมีส่วนร่วมทางตรงของภาคประชาชน (Public Participation) ในการ
รับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งอาจปรากฏได้ทั้งในการเข้าถึงและ
การรับรู้ข้อมูลการสร้างความผูกพันในพันธกรณีระหว่างประเทศที่ได้ด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร63 หรือ
แม้แต่การแสดงประชามติ (Referendum) หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะมีการ
เข้าผูกพันในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว64 

แต่กระนั้นก็ตาม แนวคิดในอีกมิติหนึ่งที่เป็น “แนวคิดกระแสหลัก” กลับเห็นว่าอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้อ านาจอธิปไตยเพ่ือควบคุม (Control) ให้
เกิดดุลภาพแห่งการใช้อ านาจ หรือเป็นไปเพ่ือการตรวจสอบหรือถ่วงดุล (Check and Balance) การ
ใช้อ านาจขององค์กรหลักเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 65 ซึ่งแนวคิดเช่นว่านี้
สอดคล้องต้องกันกับหลักการแบ่งแยกอ านาจที่เจ้าส านักความคิดอย่างนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส มอง
เตสกิเออร์ (Montesquieu) ได้เสนอไว้เกี่ยวกับการวางดุลอ านาจอธิปไตยไว้กับสามองคาพยพ เพ่ือ
การคานและสร้างสมดุลแห่งอ านาจในการใช้ที่แตกต่างกันด้วยบทบาทและอ านาจหน้าที่ 66 การใช้
อ านาจอธิปไตยที่ถูกแบ่งแยกดังกล่าวยังหมายความรวมไปถึงพันธกิจในเรื่องที่เกี่ยวกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทจ าต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ในขณะที่รัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารซึ่งมีพันธกิจในด้านการ
บริหารราชการแผ่นดินและการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่ฝ่ายบริหารเองหาได้

                                           
62อรุณ ภาณุพงศ์, หลักการตีความกฎหมายมหาชน, หน้า 21. 
63Benjamin Sukanjanajtee, Promoting ASEAN Economic Community through 

Greater Participation and Transparency in Treaty Making Procedures: Thailand’s Internal 
Process and ASEAN Rules of Procedure, In Embracing the New Role of ALA after the 
ASEAN Charter 11th General Assembly 2012 ASEAN Law Association, February 14-
19, 2012, The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia, p. 8, Retrieved September 30, 
2015 from http://www.aseanlawassociation.org/11GAdocs/workshop 4-thai.pdf 

64Luzius Wildhaber, op. cit., pp. 439-440.; Anne Twomey, Federal Parliament 's 
Changing Role in Treaty Making and External Affairs (Australia:  Department of the 
Parliamentary Library, 2000), p. 26. 

65Benjamin Sukanjanajtee, op. cit., p. 7.  
66Montesquieu, Charles de Secondat, baron de. , op. cit. quoted in Richard 

Benwell and Oonagh Gay, op. cit., p. 1.; เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 265-266. 
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มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในมิติด้านการนิติบัญญัติโดยตรงแต่ประการใดไม่ ดังนั้น การท าหนังสือ
สัญญาบางประเภทเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติได้พิจารณาเสร็จสิ้นจนน าไปสู่การตกลงปรงใจที่จะให้ความ
เห็นชอบในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเช่นว่านั้นจึง
ดูประหนึ่งว่าได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดยฝ่ายนิติบัญญัติไปแล้ว รัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติก็ต้องออกกฎหมายอนุวัติการเพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้
ด าเนินการมา67   

อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดกระแสหลักภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลมี
แนวคิดที่มีเจตนารมณ์ที่มิต้องการให้เกิดสภาวการณ์ที่เป็นการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่องค์กรเดียว และ
เพ่ือก่อให้เกิดการคานและการสร้างดุลอ านาจมิให้เป็นไปเพื่อการใช้อ านาจไปโดยมิชอบ (Abuse) อาจ
กล่าวได้ว่าแนวคิดดังกล่าวได้ส่งผ่านความคิดไปยังการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าท าหนั งสือสัญญา
ระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน  

ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า การใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
เป็นของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีการใช้อ านาจ ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ควบคุมการ
ใช้อ านาจที่มาจากหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธมิได้ เลยว่าการใช้
อ านาจดังกล่าวมาจากฐานแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว การใช้อ านาจ
ควบคุมและตรวจสอบดังกล่าวนี้พึงต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า มีฐานทางกฎหมายที่มาจากการใช้อ านาจ
ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือสร้างสมดุลหรือสร้างดุลภาพแห่งอ านาจให้เกิดขึ้น แต่การใช้อ านาจในการควบคุม
และตรวจสอบในความหมายดังกล่าวนี้  หาได้เป็นการใช้อ านาจในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีอ านาจ
หรือมีนิติฐานะที่อยู่เหนือกว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่อย่างใดไม่  

นอกจากนั้นแล้ว ข้อมูลเชิงประจักษ์ประการหนึ่งในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้ง
ของประเทศไทยและแนวปฏิบัติสากลมักก าหนดให้ต้องมีการขอความเห็นชอบ (Approve) ซึ่งการขอ
ความเห็นชอบจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งดังกล่าว แม้จะดูประหนึ่งว่าการให้ความเห็นชอบจะต้องมี
องค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีอ านาจเหนือกว่าและต้องมีอ านาจเหนือในลักษณะที่เป็นการอนุมัติตาม
ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยฝ่ายที่มีอ านาจที่จะให้ความเห็นชอบก็ยังสามารถสงวนไว้
ซึ่งอ านาจที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวได้ด้วยก็ตาม แต่การเสนอขอ
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าวนั้น ก็เป็นแต่เพียงขั้นตอนตามกฎหมายภายในซึ่ง
ก าหนดการใช้อ านาจเพ่ือท าการควบคุมและตรวจสอบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติรัฐนั้นเอง68  

 แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม แนวคิดในกฎหมายเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศจะมีแนวคิดที่มาจาก “การควบคุมตรวจสอบ” หรือแม้แต่ “การมีส่วนรวมขององค์กร” ตาม
ระบอบกฎหมายภายในซึ่งก าหนดหลักการและแนวคิดไว้อย่างไรก็ตาม แต่การด าเนินการตามพันธกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือเข้ามาเกี่ยวข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามา
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม การท าหนังสือสัญญา

                                           
67สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 226-227. 
68บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 23. 
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ระหว่างประเทศดังกล่าวจ าต้องอาศัยหลักการพ้ืนฐานส าคัญคือ หลักการแบ่งแยกอ านาจดังจะเห็นได้
จากฝ่ายบริหารไม่มีอ านาจในการตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการต่อความตกลงระหว่ างประเทศบาง
ประเภทได้ ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญและมีหน้าที่
โดยตรงในการตรากฎหมาย จึงต้องเข้ามามีบทบาทต่อพันธกิจดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  

อาจกล่าวได้ว่า การใช้อ านาจตามหลักการที่ก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องเข้ามามีอ านาจใน
การพิจารณาจนน าไปสู่การให้ความเห็นชอบต่อการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว  เป็นไป
ตามหลักการในเรื่องการใช้อ านาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของรัฐสภา 
เนื่องจากความตกลงระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นนั้น อาจมีข้อตกลงที่ขัดต่อบทบัญญัติใด
บทบัญญัติหนึ่งตามระบอบกฎหมายภายใน หรือข้อตกลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลอันเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้โดยตรง69  

แต่กระนั้นก็ตาม หนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทฝ่ายนิติบัญญัติเอง ก็หาได้เข้ามา
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการเข้ามาตรวจสอบถ่วงดุลและเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศได้แต่อย่างใดไม่ เหตุผลก็คือการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็น
อ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง 

หากพิจารณาถึงบทบาทขององค์กรตุลาการในการวินิจฉัยข้อขัดข้องในการชี้ขาดว่า หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท านั้นเป็นอ านาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหารหรือเป็นอ านาจของ
ฝ่ายบริหารโดยล าพังหรือไม่ หากไม่เป็นอ านาจเด็ดขาดหรือโดยล าพังของฝ่ายบริหารแล้ว การท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็จ าต้องได้รับการตรวจสอบและถ่วงดุลตามระบอบของ
กฎหมายภายในแต่ละรัฐโดยฝ่ายนิติบัญญัติ จะเห็นได้ว่าหลักการและบทบาทขององค์กรตุลาการใน
เรื่องดังกล่าวได้ก าหนดไว้ด้วยเหตุผลพ้ืนฐานเพ่ือป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญมิให้อยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่จะปรากฏว่าการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศดังกล่าวเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง และสามารถท าความตกลงระหว่างประเทศได้
เองโดยตรง อาทิ การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนั้นมีกฎหมายภายในรองรับอยู่แล้ว70 

                                           
69แม้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทจ าต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้

ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก็ตาม แต่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ท านั้น โดย 
“หลักการ” แล้วก็หาจ าต้องน าเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใดไม่ 
อาทิ หนังสือสัญญาสันติภาพ หนังสือสัญญาสงบศึก หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอ่ืนใดที่หาได้มี
บทอันเป็นการเปลี่ยนแปลงเขตแดนทางบก หรือเขตแดนทางทะเลที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมี
เขตอ านาจเหนือเขตดักงล่าว หรือแม้แต่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยหาจ าต้องออก
กฎหมายเพ่ืออนุวัติการก็ดี หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่หาได้มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดผล
ผูกพันต่อประเทศไทย เป็นต้น  

70ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า กรณีที่ประเทศไทยมีกฎหมายภายในรองรับอยู่แล้วนั้น หาได้
หมายความว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวไม่จ าต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ
แต่อย่างใด อีกทั้งขั้นตอนการให้ความเห็นชอบกับการออกกฎหมายอนุวัติการ นัยทางกฎหมายก็เป็น
คนละประเด็นกัน กล่าวคือ แม้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะมีกฎหมายภายในรอบรับอยู่
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หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนั้นไม่มีบทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งที่เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยตรง เป็นต้น การที่ระบอบของกฎหมายภายในก าหนดให้องค์กรตุลาการท าหน้าที่
ดังกล่าวนั้น ก็อาจกล่าวได้ว่าการใช้อ านาจดังกล่าวก็อยู่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจ และหลักการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน 

อนึ่ง หลังจากที่ผู้เขียนได้พิสูจน์ถึงข้อค้นพบในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเรื่อง “อ านาจ
ประสาน” “การควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจ” ซึ่งอยู่ในมิติของหลักการตรวจสอบถ่วงดุล และ 
“การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน” ในมิติของหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็น
ฐานสนับสนุนการวิเคราะห์การใช้อ านาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ผ่านมานั้น ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาในเชิง
หลักการต่อมาก็คือ มีหลักการและทฤษฎีกฎหมายในเรื่องใดบ้างที่สนับสนุนการใช้อ านาจขององค์กร
ที่เก่ียวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

เพ่ือชี้ให้เห็นฐานทางกฎหมายที่สนับสนุนการใช้อ านาจขององค์กรดังกล่าว ผู้เขียนได้ท าการ
แบ่งประเด็นการศึกษาและการน าเสนอข้อค้นพบของผู้เขียนออกเป็น 3 ประการ ดังที่ปรากฏในอรัมภบท
ของหัวข้อนี้เบื้องต้นแล้วดังนี้  

ประการแรก ทฤษฎีตัวแทนรองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลัก 
ประการที่สอง หลักการตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของรัฐสภารองรับการใช้อ านาจ

ของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรรอง 
ประการที่สาม หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลท าให้ฝ่ายตุลาการมีบทบาทในการตรวจสอบ

การใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ 
2.2.2.1  ทฤษฎีตัวแทนรองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลัก 
ประเด็นค าถามที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่การพิสูจน์ฐานทางกฎหมายที่สนับสนุนการใช้

อ านาจของฝ่ายบริหารก็คือ ทฤษฎีกฎหมายและเหตุผลในเรื่องใดทีใ่ช้เป็นฐานรองรับและการพิสูจน์ถึง
การใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ 

จากการศึกษาผู้เขียนค้นพบว่า การใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารอาศัยเหตุผล 2 
ประการ ได้แก่ ประการแรก เหตุผลทางทฤษฎีกฎหมาย ประการที่สอง เหตุผลจากการพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ประการแรก ด้วยเหตุผลสนับสนุนในด้านทฤษฎีกฎหมาย “ทฤษฎีตัวแทน” 
(Principle-Agent Theory71 หรือ Mandate Theory72) ได้ถูกใช้ในการอรรถาธิบายเกี่ยวกับบทบาท

                                           
แล้วก็ตาม แต่หากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก่อให้เกิดข้อผลผูกพันต่อการค้าหรือ
การลงทุนของประเทศอย่างมีนัยส าคัญก็ดี หรือหนังสือสัญญาดังกล่าวมีผลกระทบเศรษฐกิจสังคม
อย่างกว้างขว้างก็ดี หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็จ าต้องได้รับการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเชน่กัน; สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 227. 

71Laurence R. Helfer and Timothy Meyer, op. cit. 
72ประสิทธิ์ เอกบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 101. 
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และอ านาจหน้ าที่ ในฐานะที่ เป็นผู้ แทนรัฐ (State Representative) ของฝ่ ายบริหารที่ ซึ่ ง มี
ความสามารถ (Capacity) และมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการด าเนินนโยบายและการเจริญ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในนามของรัฐ รวมทั้งมีอ านาจในการก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่าง
ประเทศกับรัฐต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ  

นอกจากการใช้ทฤษฎีกฎหมายเพื่ออธิบายถึงความสามารถของรัฐแล้ว ทฤษฎีตัวแทน
ยังได้ถูกใช้ในการอรรถาธิบายเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ (State Responsibility) จากการใช้อ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่การใช้อ านาจหน้าที่หรือการกระท าต่าง ๆ โดยองค์กรของรัฐ73 ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน  

ประการที่สอง จากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็พบว่า ความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ปรากฏในการท าสนธิสัญญามีปรากฏให้เห็นว่าได้มีการท าความตกลงตั้งแต่ในยุคก่อนปี
คริสต์ศักราชจวบจนกระทั่งในถึงยุคปัจจุบัน ความตกลงระหว่างประเทศที่มีหลักฐานหลงเหลือใน
ปัจจุบันในยุคเริ่มแรกมีหลากหลายตัวอย่างในเชิงประจักษ์  อาทิ สนธิสัญญารามเสส-ฮัททูซิลี 
(Ramses-Hattusili Treaty) ซ่ึงเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการท าสนธิสัญญาสันติภาพ
และสงบศึก (Good Peace and a Good Fraternity) โดยสนธิสัญญาฉบับนี้ได้มีการท าขึ้นในปีที่ 21 
ของเดือนแรกในช่วงฤดูกาลที่สองวันที่  21 ซึ่ งเป็นช่วงระยะเวลาราวปี  1280-1283 ก่อนปี
คริสต์ศักราช ระหว่างฟาโรห์ราเมสที่ 2 (Reamasesa-Mai-Amana) แห่งอียิปต์ (The Land of 
Egypt) และกษัตริย์ฮัททูซิลีที่ 3 (Hattusili) แห่งฮิตไทต ์(The Land of Hatti)74 เป็นต้น  

เป็นที่ประจักษ์ว่า ในการเจริญความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศเป็นการด าเนินการ
ผ่านผู้แทนทางการทูตในฐานะที่เป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ (Crown) เพ่ือติดต่อและ
เจริญพระราชไมตรี รวมไปถึงการท าความตกลงระหว่างประเทศ75 แม้แต่ประเทศไทยเองก็ปรากฏให้
เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการท าความตกลงระหว่างประเทศโดย

                                           
73Alina Kaczorowska, Public International Law, 4th ed.  ( Oxon:  Routledge, 

2010), p. 149.; ประสิทธิ์  เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่มที่  2 รัฐ , พิมพ์ครั้งที่  2 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 117; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 208. 

74André Dollinger, The Peace Treaty between Ramses II and Hattusili III 
(January 2010), para. 1-2, Retrieved March 19, 2015 from http://www.reshafim.org.il/ 
ad/egypt/ramses-hattusili-treaty.htm 

75ในสมัยสมเด็จพระนาราย์มหาราชได้มีการท าสนธิสัญญาท าขึ้นที่เมืองลพบุรีเมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม พุทธศักราช 2330 ระหว่างลาลูแบร์ (Monsieur Simon de La Loubère) อุปทูตฝรั่งเศส
กับผู้แทนฝ่ายสยามคือ ออกญาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีศรีศุปราชพิริยพาหุและพระศรีพิพัฒน์ราช
โกษาเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าและได้รับการผูกขาดการค้าดีบุกในแผ่นดินสยามไทย ; 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, สนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ, ย่อหน้าที่ 1-2, ค้น
วันที่ 19 มีนาคม 2557 จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail. 
php?id=1204 
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คณะผู้แทนทางการทูตด้วยเช่นกัน อาทิ สนธิสัญญาเบอร์นี่ (Burney Treaty)76 สนธิสัญญาโรเบิร์ต 
(Roberts Treaty)77 สนธิสัญญาเบาริง (Bowring Treaty)78 เป็นต้น ประกอบกับแนวคิดในการท า
สนธิสัญญาเริ่มต้นจากพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์  (The Exclusive Prerogative of 
States) ในฐานะที่เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดภายในรัฐ  (Absolute Power of the Sovereign) แนวคิด
ดังกล่าวได้รับการยอมรับและการสนับสนุนในการใช้อ านาจที่มาจากแนวคิดดังกล่าวทั้งนักปรัชญา
และนักกฎหมายตั้งแต่ในยุคเริ่มแรก79 ด้วยเหตุผลในเชิงประวัติศาสตร์ท าให้เห็นได้ว่าสถาบันกษัตริย์ซึ่ง
มีอ านาจในทางบริหาร เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนรัฐในการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศแทนผู้มีอ านาจสูงสุดภายในรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งมักเป็นการด าเนินการโดยผู้แทนทางการทูตใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้มีอ านาจสูงสุดภายในรัฐ80 

                                           
76สนธิสัญญาเบอร์นี่ (Burney Treaty) ได้ท าขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2369 

หรือเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1826; Kobkua Suwannathat-pian, The 1902 Siamese-Kilant an 
Treaty:  An End to The Traditional Relations, pp.  95-96, Retrieved March 19, 2015 
from http://www.siamese-eritage.org/jsspdf/1981/JSS_072_0g_KobkuaSuwannathatPian 
_1903SiameseKelantanTreaty.pdf  

77หลังจากที่มีการท าสนธิสัญญาเบอร์นี่ (Burney Treaty ) ได้ 7 ปี ได้มีการท าสนธิสัญญา
ระหว่างสยามและประเทศสหรัฐอเมริกาที่รู้จักชื่อสนธิสัญญาโรเบิร์ต (Roberts Treaty) หรือ
สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้า (Treaty of Amity and Commerce) อันเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศที่ถูกท าขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1833 หรือเมื่อปีพุทธศักราช 2376; Smithsonian 
Institution, Gallery 1a A Historical Perspective on Gifts to the United States of 
America: The Treaty of Amity and Commerce, 1833, para. 4, Retrieved March 19, 2015 
from http://www.mnh.si.edu/treasures/frame_exhibit_gallery1_main.htm 

78ความตกลงระหว่างประเทศที่มีกล่าวถึงในเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ส าคัญก็คือ 
สนธิสัญญาเบาริง (Bowring Treaty หรือ Treaty of Friendship and Commerce) ซึ่งถูกท าขึ้น
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2398 หรือปีคริสต์ศักราชที่ 1855 ระหว่างสหราชอาณาจักรและ
สยามเพ่ือเปิดเสรีการค้าระหว่างคู่สัญญา ; Ministry of Foreign Affairs, Threats to National 
Independence 1886-1896, para.  3, Retrieved March 19, 2014 from http:/ /www.mfa. 
go.th/main/en/organize/1085/19296-Threats-to-National-Independence-:-1886---1896.html; 
Smithsonian Institution, 1b Harris Treaty of 1856, para.  3, Retrieved March 19, 2015 
from http://www.mnh.si.edu/treasures/frame_exhibit_gallery1b_main.htm 

79J. P. Dobbert and Jean Carroz, op. cit., para. 3.   
80Ministry of Foreign Affairs, Diplomatic History of Thailand: The Beginning of 

Relations with European Nations and Japan, The Netherland, para.  3, Retrieved 
March 19, 2015 from http://www.mfa.go.th/main/en/organize/1085/19294-The-Beginning 
-of-Relations-with-European-Nations-a.html 
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2.2.2.2  หลักการตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของรัฐสภารองรับการใช้
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรรอง 

ประเด็นส าคัญต่อมาก็คือ เหตุใดฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีบทบาทส าคัญและมีความจ าเป็น
ที่จะต้องเป็นองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ ในการให้ความเห็นชอบกับการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าวมี
หลักการในเรื่องใดที่รองรับการใช้อ านาจดังกล่าวในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

จาการศึกษาผู้เขียนค้นพบว่า หลักการตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของ
รัฐสภาเป็นฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ  ในฐานะที่เป็นองค์กรรอง
เกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยเหตุที่หลักการ
แบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างองค์กร เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง  

นอกจากหลักการดังกล่าวแล้ว ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศยังอยู่ภายใต้  
“หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภา” (Principle of Parliamentary Participation) ในกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภามีความแตกต่างไปจาก “หลัก
ความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา” (Supremacy of Parliament or Principle of Parliament Sovereignty) 
ที่เน้นอ านาจสูงสุดเป็นของรัฐสภาทั้งในการตรากฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการจ ากัดอ านาจ
ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาล81 ในขณะที่หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภามุ่งเน้นการ
ใช้อ านาจร่วมกับองค์กรอ่ืนภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการใช้อ านาจเพ่ือด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยเหตุที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และมีผลส าคัญต่อประโยชน์ของรัฐโดยตรง และเพ่ือมิให้
ก่อให้เกิดการใช้อ านาจโดยมิชอบของฝ่ายบริหารจนน าไปสู่ความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องมีบทบาทร่วมกับฝ่ายบริหารภายใต้หลักหลักการมีส่วน
ร่วมของรัฐสภา เพ่ือสร้างดุลอ านาจในการใช้อ านาจในกิจการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ82 

                                           
81Albert Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution 

(N.p.: n.p., 1885) quoted in Bethel Erastus-Obilo, Reason Curve, Jury Competence, 
and the English Criminal Justice System: The Case for A 21st Century Approach 
(Florida: Universal Publisher, 2009), p. 38.  

82Velma Newton, Ensuring Adequate Parliamentary Scrutiny of Foreign and 
Commonwealth Affairs, In Paper Prepared for Presentation to the 32nd Small 
Branches Conference of the 58th Commonwealth Parliamentary Association 
Meeting, Colombo, Sri Lanka, September 9-10, 2012, p.  14, Retrieved March 19, 2015 
from http://www. cpahq.org/cpahq/cpadocs/VelmaNewtonCPAPaperonparlscrutiny.pdf; 
Winston Anderson, MEAs Implementation in the Caribbean: Report and Guidelines, United 
Nations Environment Programme (UNEP), 12th Forum of Ministers of the Environment 
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หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภานี้จากการศึกษาพบว่า เป็นหลักการที่ปรากฏให้เห็น
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญก าหนดหลักการมีส่วน
ร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า ประธานาธิบดีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของวุฒิสมาชิก83 นอกจากนั้น หลักการดังกล่าวปรากฏให้เห็น
ได้ในรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ อย่างแพร่หลายที่ถูกก าหนดไว้ในเชิงหลักการเกี่ยวกับการรับรอง
หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในรัฐธรรมนูญของตน84  

ในปัจจุบันหลักการดังกล่าวได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการใช้อ านาจของรัฐสภาในการ
มีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพ
ยุโรป85 หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภาดังกล่าวท าให้บทบาทของรัฐสภาไม่เพียงแต่มีการใช้อ านาจใน
การให้ความเห็นชอบกับความตกลงระหว่างประเทศหรือเป็นเพียงแค่การใช้อ านาจในการผ่าน
กฎหมาย (Pass Legislation) เท่านั้น แต่การใช้อ านาจดังกล่าวยังหมายความรวมไปถึงการใช้อ านาจ

                                           
of Latin America and the Caribbean, Bridgetown, Barbados, March 2-7, 2000, p.  14, 
Retrieved March 19, 2015 from http:/ /www.pnuma.org/ forodeministros/12-barbados/ bb 
exb07i-MEAs ImplementationintheCaribbean.doc  

83Section 2 of Article II of United States Constitution; National Commission to 
Review the Working of the Constitution, Law Commission of India, A Consultation 
Paper on Treaty-Making Power under Our Constitution, p. 871, Retrieved August 28, 
2015 from http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b2-3.htm  

84Article 59 ( 2)  of Representation in International Relations of Germany 
Constitution; Article 53 (1) of Important Treaties of Title VI Treaties and International 
Agreements of France Constitution; Article 60 ( 1)  ( 2)  of Treaties, Foreign Affairs of 
Section 1 The President of Chapter IV The Executive of South Korea Constitution; 
Article 167 (2) of title IV  International Relations of Belgium Constitution 1970; Article 
61 of Approving Treaties of Japan Constitution 1947; Article 49, I of Exclusive Functions 
of Brazil Constitution 1988; Article 166 (2) Foreign Relations and International Treaties 
of the Swiss Constitution of 2000; Articles 89 of Constitution of the People Republic of 
China 2004; Section 51 (xxix) of Legislative Competencies of Australia Constitution 1901 
etc.  

85Arthur Henry Robertson, “Organs of A Parliamentary Character,” In Collected 
Courses 1957 of the Hague Academy of International Law Volume 91 (Maubeuge, 
France: Triangle Bleu. , 1996) , p. 1 7 8 .; Rudolf L. Bindschedler et al., eds. , Regional 
Cooperation, Organizations and Problems: Council of Europe (Amsterdam: Elsevier 
Science Publishers B.V., 1983), p. 87.  
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ในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (Advise)86  ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการใช้อ านาจของวุฒิสภาในการให้ค าแนะน าและความยินยอม (Advise and Consent) 
ด้วยเช่นกัน87  

ความส าคัญในเชิงหลักการดังกล่าวแม้แต่ประเทศเยอรมันในอดีตยังได้ถูกศึกษาและ
น าเสนอเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนไม่เพียงแต่การให้อ านาจกับศาล
รัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดหลักการดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียวไม่88 แม้แต่ประเทศในแถบหมู่เกาะ
ทะเลคาริบเบียนยังได้มีการศึกษาถึงการใช้อ านาจของรัฐสภาจนน าไปสู่การท าข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญ (Caribbean Constitutions) ในการก าหนดหลักการดังกล่าวเข้าไปด้วย
เช่นกัน89 

2.2.2.3  หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลท าให้ฝ่ายตุลาการมีบทบาทในการตรวจสอบ
การใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ 

ประเด็นการศึกษาต่อที่น่าสนใจก็คือ ฐานทางกฎหมายใดที่รองรับการใช้อ านาจของฝ่าย
ตุลาการในการใช้อ านาจเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในเรื่องที่
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

จากการศึกษาผู้เขียนค้นพบว่า ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจได้น าไปสู่การใช้
อ านาจของฝ่ายตุลาการภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งท าให้ฝ่ายตุลาการมีบทบาทในฐานะ
ที่เป็นองค์กรหลักในการตรวจสอบการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ90 ไม่ว่าจะเป็น
การใช้อ านาจในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ การใช้อ านาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือ

                                           
86Ronald Tiersky and Erik Jones, Europe Today:  A Twenty-first Century 

Introduction, 5thed. (Maryland: Rowman and Littlefield, 2015), p. 298. 
87 Section 2 of Article II of United States Constitution; National Commission to 

Review the Working of the Constitution, Law Commission of India, op. cit., p.  871.; 
International Legal Research Tutorial, U.S. Treaties & Agreements-The Process, para. 1-2, 
Retrieved August 28, 2015 from https://law.duke.edu/ilrt/treaties_3.htm 

88Dieter Wiefelspütz, “Der wehrverfassungsrecht-liche Parlamentsvorbehalt,” 
In Humboldt Forum Recht no. 16 (N.p.: n.p., 2010), pp. 230-249 quoted in Ekkehard 
Brose, When Germany Sends Troops Abroad: The Case for a Limited Reform of 
the Parliamentary Participation Act (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, German 
Institute for International and Security Affairs, 2013), p. 12, Retrieved March 19, 2015 
from https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_ papers/2013 
_RP09_bre.pdf   

89Winston Anderson, op. cit., p. 14. 
90Stephen Haas, Judicial Review, para.  3, 5, Retrieved March 19, 2015 from 

http://juris.nationalparalegal.edu/(X(1)S(wwbvsi5iswopllt1bfpzfkjd))/JudicialReview.aspx  
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แม้แต่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตาม แต่การใช้อ านาจดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เขตอ านาจของ
องค์กรตุลาการใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะการใช้อ านาจขององค์กร 

เป็นที่น่าสังเกตว่า การใช้อ านาจตรวจสอบและถ่วงดุลโดยฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศส าหรับประเทศท่ีใช้ระบบศาลคู่นั้น ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจใน
เบื้องต้นก็คือ ฐานการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติมีที่มาจากการใช้อ านาจทางการเมือง
หรือการใช้อ านาจทางกฎหมาย หากเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตุลาการที่
ใช้อ านาจก็ควรเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อาทิ ตุลาการรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากเป็นการใช้อ านาจทางกฎหมายแล้ว องค์กรตุลาการที่ใช้อ านาจก็ควรเป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่วินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมาย อาทิ ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง91 ในทาง
กลับกันหากเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาลเดียวอ านาจศาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจ
ทางกฎหมายหรือการเมืองก็อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรมทั้งสิ้น92 

แต่กระนั้นก็ตาม แม้หลักการทั่วไปจะก าหนดให้ฝ่ายตุลาการมีอ านาจในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้ก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่า 
การก าหนดให้ฝ่ายตุลาการมีอ านาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศยังมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ซึ่งเป็นไปตามหลักอ านาจอธิปไตยภายในของแต่ละ
รัฐในการก าหนดหลักการดังกล่าวไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษา
หลักการในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจของฝ่ายตุลาการในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ผู้เขียนพบว่า
รัฐธรรมนูญได้รับรองและก าหนดอ านาจการตรวจสอบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยฝ่าย
ตุลาการไว้เป็นการเฉพาะนั้น นอกจากจะมีการรับรองการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการไว้เป็นการ
แน่นอนชัดเจนน้อยมากแล้ว ก็ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน93  

                                           
91René Chapus, Droit administratif general Tome 1, 14 édtion (N.p.: Montchrestien, 

2000), p. 137 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ , วรกร โอภาสนันท์ และอารยา สุขสม, รายงานศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อ
สิทธิมนุษยชน (รายงานการวิจัย เสนอต่อสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา, 2553), หน้า 185. 

92Geoffrey Samuel, A Short Introduction to the Common Law (UK: Edward 
Elgar, 2013), p. 39.  

93สาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนดให้ เป็นอ านาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ สห
ราชอาณาจักรศาลสูงได้วางหลักไว้ว่าเป็นอ านาจเฉพาะของฝ่ายบริหาร องค์กรตุลาการไม่มีอ านาจในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าว ในขณะที่รัฐธรรมนูญของประเทศเนเธอร์แลนด์กลับก าหนดไว้เป็น
หลักการโดยห้ามมิให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือท าการมิใช้ตัดสินความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศได้แต่อย่างใด แต่กระนั้นก็
ตาม รัฐธรรมนูญของบางประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญของประเทศโคลอมเบียซึ่งก าหนดไว้เป็นหลักการใน
รัฐธรรมนูญว่าการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศจะต้องให้มีการเสนอ
เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการท าความตกลงระหว่างประเทศ
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อนึ่ง แม้รัฐธรรมนูญโดยส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศจะมิได้รับรองการใช้อ านาจไว้
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการตรวจสอบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้โดยตรงก็ตาม แต่
ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุล ก็คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าในเชิงหลักการแล้วฝ่าย
ตุลาการย่อมมีเขตอ านาจในการตรวจสอบต่อกรณีดังกล่าวได้แน่นอน เพียงแต่การรับรองการใช้
อ านาจดังกล่าวของฝ่ายตุลาการย่อมขึ้นอยู่กับเจตจ านงของรัฐที่จะรับรองและก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ตามหลักอ านาจอธิปไตยและการก าหนดกฎหมายภายในไว้เป็นการเฉพาะของตนหรือไม่ 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาถึงประเด็นใหญ่เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีกฎหมายเป็น
ฐานรองรับการใช้อ านาจขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้
หลักการแบ่งแยกอ านาจนั้น ผู้เขียนพบว่าไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีตัวแทนก็ดี หรือแม้แต่ด้วยเหตุผลทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นที่มาของหลักการก็ดี ต่างเป็นฐานและเหตุผลทางกฎหมายซ่ึงรองรับการ
ใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักอย่างแท้จริง ส่วนฝ่ายนิติบัญญัตินั้นหลักการ
ตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของรัฐสภาเป็นฐานและเหตุผลทางกฎหมายที่รองรับการใช้
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรรอง ในขณะที่หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลท าให้ฝ่าย
ตุลาการมีบทบาทในการตรวจสอบการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ โดยองค์กรตุลา
การเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งก็อยู่ภายใต้หลักการ
แบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลเฉกเช่นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน  

แต่กระนั้นก็ตาม การที่องค์กรตุลาการที่จะมีเขตอ านาจเหนือคดีต้องพิจารณาจากฐานทาง
กฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่า มีฐานการใช้อ านาจที่มาจากการใช้อ านาจทางกฎหมายหรือมา
จากการใช้อ านาจทางการเมือง หลักการดังกล่าวจึงเป็นหลักการที่ส าคัญที่จะใช้ในการพิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดองค์กร และการใช้อ านาจขององค์กรตุลาการได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ซ่ึงผู้เขียนจะได้ท าการศึกษาและพิเคราะห์ในเชิงหลักการในหัวข้อถัดไป 

 
2.2.3 การใช้อ านาจท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีที่มาจากการใช้อ านาจทาง

การเมืองมิใช่การใช้อ านาจทางกฎหมาย 
เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงหลักการที่ถูกต้องส าหรับเป็นฐานการวิเคราะห์ทางกฎหมาย

ต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อ านาจขององค์กรตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดการขัดแย้งในเชิง
การใช้อ านาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการนั้น ซึ่งผู้เขียนค้นพบว่าการใช้อ านาจท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศมีที่มาจากการใช้อ านาจทางการเมือง มิใช่การใช้อ านาจทางกฎหมาย ผู้เขียน
ตั้งข้อสังเกตและข้อค้นพบในเชิงหลักการดังนี้ 

                                           
ดังกล่าวก่อนทุกครั้งที่จะมีการลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเช่นว่านั้น ส่วนรัฐธรรมนูญของ
ประเทศออสเตรเลียก าหนดให้ศาลสูงมีอ านาจในการตรวจสอบการใช้อ านาจในการด าเนินการดังกล่าว 
โปรดดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.4 บทสรุปการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสและแนวปฏิบัติในเชิงรูปแบบของรัฐ
ต่างประเทศอ่ืน หน้า 141 
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ประการแรก การใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีฐานที่มาจากการใช้
อ านาจทางการเมือง 

ประการที่สอง การปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีฐานที่มาจาก
การใช้อ านาจทางกฎหมาย 

จากการศึกษาพบว่า การใช้อ านาจในมิติของกฎหมายมหาชนในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้มี 2 องค์กรที่จะเข้าเกี่ยวข้องในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรในลักษณะ
ตรวจสอบการใช้อ านาจและการขัดกันแห่งอ านาจในการหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น เป็นที่
ประจักษ์ว่า องค์กรตุลาการหาได้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรที่ใช้อ านาจตามกฎหมาย
มหาชนในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยแต่อย่างใดไม่  

การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ประเด็นที่จ าต้อง
ท าการพิจารณามีว่า การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และการ
ใช้อ านาจเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีฐานที่มาจาก 
“การใช้อ านาจทางการเมือง” หรือ “การใช้อ านาจทางกฎหมาย” และการใช้อ านาจดังกล่าวมีนิติ
ฐานะเป็น “การกระท าทางปกครอง” หรือเป็น “การกระท าทางรัฐบาล” เนื่องจากการใช้อ านาจ
ดังกล่าวหากมีลักษณะที่เป็นการการกระท าทางปกครองก็ดี  หรือการกระท าทางรัฐบาลก็ดี ย่อมมี
ความแตกต่างกันในเรื่องขององค์กรที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ
นั้นจะเป็นของศาลใดระหว่างศาลปกครอง ศาลยุติธรรม หรือศาลรัฐธรรมนูญ 

การใช้อ านาจใน “การท า” (Conclude) ความตกลงระหว่างประเทศมี “ฐานอ านาจที่มา
จากรัฐธรรมนูญ” ก าหนดการใช้อ านาจเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การใช้อ านาจดังกล่าว
จึงเป็น “การใช้อ านาจทางการเมือง” (Political Power) แม้กรณีดังกล่าวจะดูประหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญ
มีนิติฐานะเป็นกฎหมายมหาชนก็ตาม แต่โดยเนื้อแท้แล้วรัฐธรรมนูญเป็นการก าหนดฐานอ านาจที่มา
จากบริบทด้านการเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

ด้วยเหตุที่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวกับพันธกิจในการท าความตกลง
ระหว่างประเทศตามกรอบกฎหมายภายในได้ปรากฏในลักษณะที่ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่ มีบทบาท
และอ านาจหน้าที่ในมิติของการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการใช้ “อ านาจทางการเมือง” ในการบริหารราชการแผ่นดินประการหนึ่งที่มาจากการก าหนด
นโยบายและการด าเนินความสัมพันธ์กับรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาที่
ผ่านมาเก่ียวกับ “แนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจในการท าหนังสือสัญญา” ยังสามารถอรรถาธิบายด้วยทฤษฎี
และฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารก็คือ “การใช้อ านาจทางการเมือง” มิใช่
การใช้ “อ านาจทางกฎหมาย” ของรัฐบาล  

ในการด าเนินนโยบายความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศมีฐานมาจาก “การใช้อ านาจทาง
การเมือง” ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ซึ่งเป็นการใช้อ านาจภายใต้ “ทฤษฎีตัวแทน”94 ส าหรับการใช้

                                           
94Laurence R. Helfer and Timothy Meyer, op. cit.; ประสิทธิ์  เอกบุตร , กฎหมาย

ระหว่างประเทศ เล่ม 1 สนธิสัญญา, หน้า 101. 
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อ านาจทางบริหารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในทางกฎหมายระหว่างประเทศยังเรียก
การใช้อ านาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Foreign Act) และด าเนินการใด ๆ อันน าไปสู่ผล
ผูกพันในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศเช่นว่านี้ว่าเป็น “การกระท าของรัฐ” (Act of State)95 
ในขณะที่นักกฎหมายมหาชนกลับเรียกขานการใช้อ านาจดังกล่าวว่าเป็น “การกระท าทางรัฐบาล” 
(Act of Government) 96  

ในเชิงหลักการแล้วการใช้ “อ านาจทางการเมือง” ในการท าหนังสือสัญญา ซึ่งมีนิติฐานะเป็น 
“การกระท าของรัฐ”97 ดังกล่าวนี้ได้ถูกอรรถาธิบายในลักษณะที่เป็นการกระท าอันเป็นการแสดงออก
ซึ่งอ านาจอธิปไตยของรัฐไม่ว่าจะเป็นในการนิติบัญญัติ การบริหารและการตุลาการก็ตาม98  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เป็นการกระท าใด ๆ ของรัฐน าไปสู่ผลผูกพันในระบอบของกฎหมาย
ระหว่างประเทศแล้ว ฐานการใช้อ านาจและความผูกพันต่างก็เป็นเรื่องที่มาจากการด าเนินนโยบาย
และกลยุทธ์ในทางการเมืองระหว่างประเทศทั้งสิ้น ในขณะที่ “การกระท าของรัฐบาล” ได้ถูก
อรรถาธิบายว่า การที่รัฐในฐานะที่เป็นบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศต้องการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศได้หรือไม่นั้น จ าต้องอาศัยก าลังขับเคลื่อนโดยองคาพยพหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในความเป็นรัฐซึ่งก็คือรัฐบาล รัฐบาลจึงท าหน้าที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ในการ
บริหารรัฐกิจ ก าหนดนโยบาย รวมทั้งการน านโยบายไปปฏิบัติให้ เกิดเป็นรูปธรรมทั้งในมิติของ
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ การกระท าทางรัฐบาลในทางกฎหมายที่เก่ียวกับการใช้
อ านาจทางการเมืองจึงมีหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในทางนิติบัญญัติ  ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายนิติบัญญัติ หรือแม้แต่การกระท าทางรัฐบาลที่เป็นงานด้านนโยบายด้านการ

                                           
95Clifford Michael Greene, “A New Approach to the Act of State Doctrine: 

Turning Exceptions into the Rule,” Cornell International Law Journal 8, 2 (May 1975): 
274-275, Retrieved September 2, 2016 from http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol8 
/iss2/8 

96วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การกระท าทางรัฐบาลกับค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 (เขา
พระวิหาร),” Public Law Net (ตุลาคม 2551): 1, ค้นวันที่ 5 ตุลาคม 2558 จาก http://www.pub- 
law.net/publaw/view.aspx?id=1292  

97การกระท าของรัฐยังอาจเป็นการกระท าฝ่ายเดียวของรัฐหรือการกระท าหลายฝ่ายของรัฐได้
เช่นกัน ซึ่งการกระท าฝ่ายเดียวของรัฐใดรัฐหนึ่งอันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแสดงออกซึ่งเจตจ านง
ของรัฐในฐานะที่เป็นบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือด าเนินความสัมพันธ์ต่อประชาคมโลกไม่
ว่าจะเป็นรัฐอ่ืนหรือแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศก็ตาม และไม่ว่าจะมีผู้รับการแสดงเจตนาเช่นว่านั้น
หรือไม่ก็ตาม อาทิ แถลงการณ์ ประกาศ สารแจ้งให้ทราบ เป็นต้น ในขณะที่การกระท าหลายฝ่ายของ
รัฐเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจ านงของรัฐใดรัฐใดรัฐหนึ่งเพ่ือสร้างและผูกนิติสัมพันธ์ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายระหว่างประเทศร่วมกันกับรัฐอ่ืน อาทิ การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาหรือความตกลงร่วมกัน
ในกรอบความร่วมมืออย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น; สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 118.; จตุรนต์  
ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 121-122. 

98พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 1-3. 



48 
 
ต่างประเทศก็ตาม99 คงมิผิดเพ้ียนประการใดที่จะกล่าวว่า การบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวจึงมีนิติ
ฐานะเป็นการกระท าทางรัฐบาลที่มาจากการใช้อ านาจทางการเมือง  

แต่ในทางกลับกัน เป็นที่ประจักษ์ในเชิงหลักการว่า การใช้อ านาจในมิติของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าด้วยอ านาจใน “การท า” หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ หาได้มีนิติฐานะเป็นการ “กระท าทางปกครอง” (Administrative Act) แต่อย่างใดไม่ 
และแม้การใช้อ านาจของรัฐบาลจะเกี่ยวข้องกับหรือมีที่มาจากพันธกรณีระหว่างประเทศก็ตาม อาทิ 
“การปฏิบัติตามพันธกรณี” ที่ก าหนดไว้ในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม กลับมีฐานที่มาจาก 
“การใช้อ านาจทางกฎหมาย” เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของรัฐบาล การกระท า
ดังกล่าวก็ยังคงมีนิติฐานะเป็นการกระท าทางปกครอง หาได้เป็นการกระท าทางรัฐบาลแต่อย่างใดไม่ 

ดังจะเห็นได้จากการที่กฎหมายมหาชนได้อรรถาธิบาย “การกระท าทางปกครอง”100 ว่าเป็น
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐได้ใช้อ านาจตามกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะที่เป็นการด าเนินการ
หรือการกระท าหรือการใช้อ านาจตามกฎหมายโดยองค์กรของรัฐหรือโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาท ิการที่
ผู้บังคับบัญชาออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคล หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ดังนั้น 
หากรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารได้มีการใช้อ านาจเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจซึ่งมาจากพันธกรณีระหว่าง
ประเทศแล้ว การปฏิบัติตามพันธกรณีตามหนังสือสัญญาเช่นว่านั้นจึงยังคงเป็น “การใช้อ านาจทาง
กฎหมาย” ไม่ว่าจะเป็นอ านาจทางกฎหมายที่มาจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรืออนุบัญญัติอ่ืน
ใดก็ตาม การใช้อ านาจดังกล่าวแม้จะด าเนินการโดยรัฐบาลก็ตาม ก็ยังหาได้มีนิติฐานะเป็นการกระท า
ทางรัฐบาลแต่อย่างใดไม่ แต่การกระท าดังกล่าวกย็ังคงเป็นแต่เพียงการกระท าทางปกครองเท่านั้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่า นิติฐานะใน “การกระท าฝ่ายเดียวของรัฐ” ตามหลักการในกฎหมาย
ระหว่างประเทศมีนิติฐานะเป็น “การกระท าทางรัฐบาล” เกี่ยวกับการด าเนินนโยบายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ตามระบอบกฎหมายภายใน “การกระท าทาง
รัฐบาล” แม้จะเป็นการใช้อ านาจโดยรัฐบาลก็ตาม แต่ก็หาได้มีนิติฐานะเป็นอย่างเดียวกันกับ “การ
กระท าทางปกครอง” โดยรัฐบาลแต่อย่างใดไม ่

พึงเข้าใจตรงกันก่อนว่า แม้การกระท าทางปกครองจะเป็นการกระท าโดยรัฐบาลเฉกเช่นการ
กระท าทางรัฐบาลที่ต้องด าเนินการโดยรัฐบาลเช่นเดียวกันก็ตาม แต่การกระท าทางปกครองกลับเป็น
การกระท าโดยรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจทางกฎหมายและการปกครองภายในประเทศ 
ซึ่งเกี่ยวกับการใช้อ านาจเพ่ือบริหารจัดการตามกรอบและนโยบายที่รัฐบาลก าหนดอันเป็นมิติในการ
ด าเนินพันธกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในรัฐเป็นการเฉพาะ อาทิ การออกกฎหมาย การออกค าสั่ง 
การท าสัญญาสัมปทาน เป็นต้น การใช้อ านาจรัฐตามกรอบกฎหมายภายในดังกล่าวจึงเป็นการใช้

                                           
99เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, “การกระท าทางรัฐบาล,” วารสารจุลนิติ 8, 2 (มีนาคม-

เมษายน 2554): 62-77. 
100โดยการกระท าทางปกครองก็ยังอาจท าการแบ่งแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะกล่าวคือ นิติกรรม

ทางปกครองและปฏิบัติการทางปกครอง; นันทวัฒน์ บรมานันท์, “ความหมายของการกระท าทาง
ปกครอง,” Public Law Net (ธันวาคม 2547): 1, ค้นวันที่ 2 สิงหาคม 2556 จาก http://www.pub- 
law.net/publaw/view.aspx?id=580 
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อ านาจทางปกครองของรัฐบาล ซึ่งการพิจารณาฐานทางกฎหมายดังกล่าวน าไปสู่การพิจารณาเรื่อง
เขตอ านาจของฝ่ายตุลาการอยู่ภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งต้องด าเนินการโดยศาล
ปกครอง  

ในขณะที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหาได้มีนิติฐานะเป็นการกระท าทางปกครอง
ที่มาจากการใช้อ านาจทางกฎหมายแต่อย่างใดไม่ เนื่องจากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็น
การใช้อ านาจรัฐที่มาจากรัฐธรรมนูญและการใช้อ านาจอธิปไตยในการด าเนินนโยบายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจอธิปไตยประการหนึ่งภายใต้หลักการแบ่งแยก
อ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ การ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจึงหาได้อยู่ภายใต้การใช้อ านาจอธิปไตยโดยศาลปกครองแต่อย่างใด
ไม่ เนื่องจากการใช้อ านาจดังกล่าวหาได้มีนิติฐานะเป็นการใช้อ านาจรัฐที่มาจากฐานทางกฎหมายโดย
รัฐบาลในลักษณะการปกครองต่อปัจเจกชนหรือองค์กรอ่ืนใดที่อยู่ภายในรัฐเช่นว่านั้น 

กล่าวโดยสรุป การใช้อ านาจท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีที่มาจากการใช้อ านาจทาง
การเมืองมิใช่การใช้อ านาจทางกฎหมาย โดยเฉพะอย่างยิ่ง เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเชิง
หลักการส าหรับเป็นฐานการวิเคราะห์ทางกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งมีฐานมาจากการใช้อ านาจทางการเมือง ในขณะที่การปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่มีในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกลับมีฐานที่มาจากการใช้อ านาจทางกฎหมาย การ
ก าหนดฐานการใช้อ านาจดังกล่าวว่าเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองหรืออ านาจทางกฎหมายน าไปสู่
การวิเคราะห์ถึงปัญหาการใช้อ านาจขององค์กรตุลาการเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดการขัดแย้งในเชิง
หลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในบทถัดไป 
 
2.3 หลักการในกฎหมายระหว่างประเทศรับรองการใช้อ านาจท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศว่าเป็นของรัฐและก าหนดเฉพาะกระบวนการ 
 

ด้วยเหตุที่หัวข้อการศึกษานี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กร อ านาจและกระบวนการในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เพ่ือก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับประเด็นการศึกษา ผู้เขียนได้ก าหนด
หลักการและวิธีการวิเคราะห์กฎหมาย โดยมีข้อสังเกตในข้อค้นพบในการศึกษาดังนี้ 

ประการแรก บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก าหนดเฉพาะหลักการท าความตกลง
ระหว่างประเทศ และก าหนดเฉพาะกระบวนการที่ใช้ในกรอบของสังคมระหว่างประเทศ แต่กฎหมาย
ระหว่างประเทศจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กรและกระบวนการตามระบอบของกฎหมายภายใน 

ประการที่สอง ผู้เขียนค้นพบว่าแม้ในกฎหมายระหว่างประเทศจะได้ท าการรับรองว่า “รัฐ” 
เท่านั้น ที่เป็นผู้ทรงสิทธิและมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม แต่กฎหมาย
ระหว่างประเทศก็มิได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญใดที่มีอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ประการที่สาม ความยินยอมเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดข้อผูกพัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในการวิเคราะห์ถึงความผูกพันตามหลักการในกฎหมายระหว่างประเทศโดยวิธีการลงนามแต่
เพียงอย่างเดียวตามหลักการท่ีปรากฏเฉพาะในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย 
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จากการศึกษาพบว่า อ านาจอธิปไตยเป็นหลักการพ้ืนฐานการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญและเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
การเข้าร่วมในการด าเนินพันธกิจในกิจการต่างประเทศ101 แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตย
ของรัฐภายใต้ระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศเห็นว่า อ านาจอธิปไตยเป็น “การใช้อ านาจที่
สมบูรณ์ เบ็ดเสร็จและมีอ านาจที่เด็ดขาด ปราศจากขอบเขตถาวร และยังเป็นอ านาจสูงสุดล้นพ้น อีก
ทั้งการใช้อ านาจดังกล่าวยังเป็นการใช้อ านาจแบบไม่มีเงื่อนไข”102 ซึ่งอ านาจอธิปไตยดังกล่าวยัง
หมายถึงความมีเอกราชและความเป็นอิสระ103 ซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดของรัฐโดยที่รัฐหาจ าต้องตกอยู่
ภายใต้กฎข้อบังคับใด ๆ หรือแม้แต่การอยู่ภายใต้ก าลังบังคับและกฎหมายของรัฐอ่ืนใด”104 นอกจาก
กฎเกณฑ์ที่รัฐยินยอมที่จะปฏิบัติตามเท่านั้น105 ด้วยเหตุที่สภาวการณ์ในปัจจุบันท าให้เห็นได้ว่ารัฐไม่
อาจด ารงอยู่อย่างโดดเดี่ยวและโดยล าพังในยุคโลกาภิวัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดในเรื่อง
อ านาจอธิปไตยภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการด าเนินนโยบายต่างประเทศโดย
ส่วนใหญ่จ าต้องด าเนินการภายใต้กรอบของความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ในการด าเนินพันธกิจเพ่ือความ

                                           
101United Nations, United Nations Conference on the Law of Treaties, First 

session Vienna, 26 March-24 May 1968, Official Records, Summary Records of the 
Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole (New York: 
United Nations, 1969), p. 65, Retrieved June 31, 2015 from http://legal.un.org/diplomatic 
conferences/lawoftreaties-1969/vol/english/1st_sess.pdf    

102อรุณ ภาณุพงศ์ , การทูตและการระหว่างประเทศ, หน้า 22.; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 
กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ, พิมพ์
ครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 30. 

103ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ ได้ให้ความหมายของอ านาจอธิปไตยว่า หมายถึง “เอก
ราชและความเป็นอิสระที่ไม่ขึ้นอยู่กับประเทศอ่ืน”; อรุณ ภาณุพงศ์, การทูตและการระหว่างประเทศ, 
หน้า 23.  

104ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ได้ให้ความหมายของอ านาจอธิปไตยว่า “รัฐเป็นองค์
อธิปัตย์ในความหมายที่ไม่มีผู้ใดที่มีอ านาจรัฐอยู่เหนือรัฐ หรือเป็นการที่รั ฐไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
อ านาจอ่ืนใด โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างเอกราชกับอธิปไตยกล่าวคือ อธิปไตยเป็นเรื่องของ
รูปแบบทางกฎหมายของการมีเอกราชตามความเป็นจริง นอกจากนั้นแล้ว อธิปไตยระหว่างประเทศ
หมายถึงการไม่อยู่ในบังคับของบุคคลใด หรือรัฐอ่ืนใด รวมถึงการที่ไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ของรัฐอ่ืนใด”; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 272-273. 

105ในขณะที่ ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร ได้ให้ความหมายของอ านาจอธิปไตยว่า หมายถึง 
“อ านาจสูงสุดไม่มีอ านาจใดหรือหน่วยงานใดที่อยู่เหนืออ านาจอธิปไตยได้ รัฐจึงไม่อยู่ภายใต้กฎ
ข้อบังคับใด ๆ นอกจากกฎเกณฑ์ที่รัฐยินยอมที่จะปฏิบัติตาม”; สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 
123-124. 
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ร่วมมือภายในใต้กรอบของการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่มีบทบาทส าคัญยิ่งใน
ปัจจุบัน106  

ภายใต้กรอบของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศจึงเป็นการด าเนิน
ความสัมพันธ์ที่รัฏฐาธิปัตย์ได้แสดงออก ซึ่งการใช้อ านาจอธิปไตยในมิติของการให้ความยินยอม 
(Consent) เพ่ือจ ากัดการใช้อ านาจอธิปไตยอย่างใดอย่างหนึ่งที่รัฏฐาธิปัตย์มีอยู่  เพ่ือยินยอมเข้า
ผูกพันตามกรอบของความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยเหตุดังกล่าวการท าความตก
ลงระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องการใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรอบของการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดในเรื่องอ านาจอธิปไตยภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ จึง
อยู่ภายใต้หลักในเรื่องความยินยอมที่น าไปสู่การลดการใช้อ านาจอธิปไตยบางเรื่อง  หรือเป็นการ
ประนีประนอมกันระหว่างการใช้อ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐที่เข้ามาเกี่ยวพันหรือเกิดการทับซ้อนกัน
ในการใช้และการแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือความร่วมมือในประชาคมโลก หรือ
เพ่ือเป็นการลดหรือป้องกันความขัดแย้งระหว่างรัฐอธิปไตย ที่อาจน าไปสู่การใช้ก าลังต่อกันจนเสีย
สันติภาพในประชาคมระหว่างประเทศ107 

จากการศึกษาที่ผ่านมาในเรื่องแนวคิดและทฤษฏีที่รองรับองค์กรและการใช้อ านาจอธิปไตย
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา ในขณะที่หลักการแบ่งแยกอ านาจและหลักการตรวจสอบถ่วงดุลมีผล
ท าให้การใช้อ านาจอธิปไตยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายตุลาการมีอ านาจและบทบาทที่แตกต่างกัน แต่กระนั้นก็ตาม ในระบอบของกฎหมาย
ภายในด้วยเหตุผลทางทฤษฎีกฎหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และแนวปฏิบัติในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดในเชิงหลักการว่าฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ   

นอกจากหลักการตามกฎหมายดังกล่าวจะยืนยันถึงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว แนวคิดใน
การร่างอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญาโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศของ
สหประชาชาติต้องการก าหนดความตกลงพ้ืนฐานร่วมกันในเรื่องกระบวนการท าสนธิสัญญาเป็น
หลัก108 ดังนั้น ในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศจึงมุ่งหมายที่จะก าหนดเฉพาะวิธีการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่เพียงเท่านั้น  

ผู้เขียนค้นพบว่า กฎหมายระหว่างประเทศได้ยืนยันบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
ว่าเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน ผู้เขียน
ต้องการพิสูจน์ข้อค้นพบที่ปรากฏดังกล่าว จึงได้ท าการแบ่งแยกประเด็นการศึกษาตามข้อค้นพบของ
ผู้เขียนโดยแบ่งออกเป็น 3 ประการดังนี้  

                                           
106พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 2-3.  
107เรื่องเดียวกัน, หน้า 1.  
108Laurence R. Helfer and Timothy Meyer, op. cit., p. 1.  
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ประการแรก กฎหมายระหว่างประเทศรับรองรัฐว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ ซึ่งมีอ านาจท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศและก าหนดเฉพาะกระบวนการในการท าความตกลงระหว่างประเทศ แต่ไม่ก าหนดว่า
เป็นองค์กรใดที่มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ประการที่สอง ผู้แทนรัฐต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทและนิติฐานะเป็นฝ่ายบริหารหรือมีฐานการใช้
อ านาจที่มาจากฝ่ายบริหาร  

ประการที่สาม การแสดงเจตนายินยอมผูกพันเป็นหลักการส าคัญที่ก่อให้เกิดความผูกพันใน
กระบวนการต่าง ๆ โดยผู้แทนรัฐ 
 

2.3.1 กฎหมายระหว่างประเทศรับรองรัฐว่าเป็นผู้ทรงสิทธิซึ่งมีอ านาจท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศและก าหนดเฉพาะกระบวนการแต่ไม่ก าหนดว่าเป็นองค์กรใด 

ประเด็นข้อค้นพบเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ
ฝ่ายบริหารตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศนั้น ข้อค้นพบจากการศึกษาในประเด็นดังกล่าวคือ
กฎหมายระหว่างประเทศรับรองว่ารัฐเป็นผู้มีอ านาจท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แต่กฎหมาย
ระหว่างประเทศหาได้รับรองว่า รัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารมีอ านาจในการท าความตกลง
ระหว่างประเทศไว้แต่อย่างใดไม่ 

ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษากรอบของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับอ านาจของรัฐ
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีดังนี้  

ประการแรก เหตุใดกฎหมายระหว่างประเทศหาได้ระบุไว้โดยตรงว่าเป็นอ านาจของรัฐบาล 
นอกจากนั้นแล้ว การที่กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าเป็นรัฐดังกล่าว จะมีผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
ของรัฐบาลในฐานะท่ีเป็นฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่  

ประการที่สอง การใช้อ านาจของรัฐในการท าความตกลงระหว่างประเทศโดยผู้แทนรัฐ  จะ
ด าเนินการในรูปแบบตราสารอย่างเดียว หรือสามารถด าเนินการสร้างความตกลงระหว่างประเทศใน
รูปแบบอื่นได้หรือไม่ อย่างไร  

1. ส าหรับประเด็นค าถามแรกก็คือ เหตุใดกฎหมายระหว่างประเทศหาได้ระบุไว้โดยตรงว่า
เป็นอ านาจของรัฐบาล นอกจากนั้นแล้ว การที่กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดหลักการพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าเป็นรัฐดังกล่าว จะมีผลกระทบทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างไรนั้น 

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายระหว่างประเทศรับรองว่ารัฐ (State) เป็นผู้ทรงสิทธิใน
กฎหมายระหว่างประเทศ (Subject of International Law) ที่มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ109 โดยกฎหมายระหว่างประเทศหาได้บัญญัติรับรองให้รัฐบาล (Government) ซึ่ง
เป็นฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐ เป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ

                                           
109Article 6 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty; Alina 

Kaczorowska, op. cit., p. 176.  
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สัญญาระหว่างประเทศไว้โดยตรงแต่อย่างใดไม่ ด้วยเหตุที่รัฐมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ110 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า รัฐมีลักษณะที่เป็นนามธรรมและไม่มีตัวตนทาง
กายภาพ การด าเนินการใด ๆ โดยรัฐจ าต้องอาศัยองค์กรต่าง ๆ ด าเนินการในนามของรัฐและเป็นผู้แทน
ของรัฐท าการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอ านาจหน้าที่ที่มีตามกฎหมายภายในของแต่ละรัฐเป็นตัวก าหนด 
ด้วยเหตุดังกล่าวการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐจึงไม่อาจเป็นไป
ได้โดยปราศจากการด าเนินการโดยรัฐบาล ในฐานะที่เป็นผู้แทนของรัฐซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาท
และอ านาจหน้าที่อันได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นผู้ที่ใช้อ านาจอธิปไตยของ
รัฐในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืนใด111  

ด้วยเหตุดังกล่าวทฤษฎีตัวแทน112 จึงเป็นทฤษฎีกฎหมายซึ่งได้ถูกน ามาใช้ในการอรรถาธิบาย
เกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ในฐานะที่ของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นผู้แทนที่มีความสามารถ 
และมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการด าเนินนโยบายและการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
นามของรัฐ รวมทั้งการก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ นอกจากนั้นทฤษฎีตัวแทนยังได้ถูกใช้ในการอรรถาธิบายเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ จากการ
ใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่การใช้อ านาจหน้าที่หรือการกระท าต่าง ๆ โดยองค์กรของ
รัฐตามหลักการที่มีในกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน113 

เป็นที่ประจักษ์ว่ากฎหมายระหว่างประเทศรับรองการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ดังกล่าวว่าเป็นของรัฐ ก็ด้วยเหตุที่กฎหมายระหว่างประเทศเคารพต่อหลักการในเรื่องของอ านาจ
อธิปไตยของรัฐ114 ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ115 โดยเฉพาะหลักการเรื่อง
ก าหนดเจตจ านงของตนเองของรัฐ (Self Determination)116 รวมทั้งหลักการไม่แทรกแซงกิจการ

                                           
110ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่มที่ 2 รัฐ, หน้า 13-14.; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, 

เรื่องเดิม, หน้า 203-204. 
111จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 212. 
112Laurence R. Helfer and Timothy Meyer, op. cit., pp. 4-6.; ประสิทธิ์  เอกบุตร, 

กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สนธิสัญญา, หน้า 101. 
113Alina Kaczorowska, op. cit., p. 149.; ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่มที่ 

2 รัฐ, หน้า 117.; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 208. 
114โปรดดูความเห็นของนาย Boris V. Kudryavtsev หัวหน้ากรมพิธีการทางการทูตและ

กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนในการประชุมสหประชาชาติเพ่ือยกร่าง
กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญาของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโอรุสเซีย (Byelorussian Soviet 
Socialist Republic) ; United Nations, United Nations Conference on the Law of 
Treaties, p. 65. 

115Momir Milojević, op. cit., p. 429. 
116Helmut Steinberger, Constitutional Subdivisions of States or Unions and 

their Capacity to conclude Treaties Comments on Art. 5 Para. 2 of the ILC&apos;s 
1966 Draft Articles on the Law of Treaties ( Max-Planck-Institut für ausländisches 
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ภายในของรัฐ117 โดยปรากฏหลักการดังกล่าวในรูปแบบของการก าหนดการใช้อ านาจตามที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความสัมพันธ์ในมิติของบทบาท
และอ านาจของสหพันธรัฐกับมลรัฐ หรือสหภาพกับรัฐเอกราชที่รวมเข้าเป็นรัฐตามความหมายของ
กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก าหนดบทบาทและอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ
มลรัฐดังกล่าว ก็ยังคงมีความแตกต่างกันในเรื่องการก าหนดอ านาจและการจ ากัดอ านาจในการท า
ความตกลงระหว่างประเทศของมลรัฐหรือรัฐเอกราชดังกล่าว118  

ประเด็นที่น่าสนใจคือ เหตุใดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 จึงหาได้รับ
รองหรือก าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่ารัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่มีอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

จากการศึกษาพบว่า ในตอนที่มีการประชุมจัดท าร่างอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา 
ค.ศ. …. ในปี ค.ศ. 1968 นั้น ประเด็นที่มีการถกเถียงกันกันในชั้นกรรมาธิการยกร่างและข้อเสนอของ
รัฐที่เข้าร่วมประชุมกันคือ เรื่องของอ านาจและความสามารถในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ของรัฐรวม (Union, Federal State, Political Sub-Division) ซึ่งในท้ายที่สุดที่ประชุมยอมรับว่า
กระบวนการที่มลรัฐ หรือรัฐเอกราช (State Independent) ที่ซึ่งได้ให้ความยินยอมเพ่ือเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสมาพันธ์รัฐก็ดี (Confederation) สหพันธ์รัฐก็ดี (Federation) หรือแม้แต่สหภาพ 
(Union) ก็ดี จะมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่เป็นอ านาจที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ (Constitution) และกฎหมายภายใน (Domestic Law) ของแต่ละรัฐเป็นการเฉพาะ 
บางรัฐอาจมีการจ ากัดความสามารถ (Restrict Capacities)119 และการใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาไว้ว่า เป็นอ านาจของรัฐบาลกลางของสหพันธ์รัฐเท่านั้น120 แต่ในขณะที่บางรัฐกลับก าหนดให้

                                           
öffentliches Recht und Völkerrecht, 1967), p. 422, Retrieved June 31, 2015 from http:// 
www.zaoerv.de/27_1967/27_1967_3_c_411_428.pdf 

117โปรดดูความเห็นของนาย Karl Zemanek ศาสตราจารย์แห่ง University of Vienna ใน
ฐานะรองหัวหน้าคณะผู้แทนในการประชุมสหประชาชาติเพ่ือยกร่างกฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญาของ
ประเทศออสเตรีย; United Nations, United Nations Conference on the Law of Treaties, 
p. 68.  

118โปรดดูความเห็นของนาย I. M. Sinclair อุปทูตด้านกฎหมาย ส านักงานต่างประเทศ ในฐานะ
รองหัวหน้าคณะผู้แทนในการประชุมสหประชาชาติเพ่ือยกร่างกฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญาของสหราช
อาณาจักร; Ibid., p. 63. 

119Helmut Steinberger, op. cit., p. 418.    
120ในกรณีของสหรัฐอเมริกา (USA) ก็ดีหรือแม้แต่ในกรณีของ Australian Federation ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 6 มลรัฐรัฐธรรมนูญหาได้ก าหนดให้มีบทบาทในการท าสนธิสัญญาในเวทีระหว่าง
ประเทศแต่อย่างใด อ านาจดังกล่าวถูกก าหนดให้เป็นอ านาจของรัฐบาลกลาง (Federal Executive) 
เท่านั้น โปรดดูความเห็นของนาย Ralph Lindsay Harry เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศ
เบลเยี่ยมในฐานะของหัวหน้าคณะผู้แทนในการประชุมสหประชาชาติเพ่ือยกร่างกฎหมายว่าด้วย
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มลรัฐหรือส่วนปกครองของรัฐมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้โดยจ ากัดอ านาจไว้
เฉพาะการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในบางกรณี เท่านั้น121 แม้ในการประชุมจัดท าร่าง
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. …. ในปี ค.ศ. 1968 จะได้มีการยกร่างและหยิบยก
ข้อเสนอของกรรมาธิการยกร่างขึ้นพิจารณาเพ่ือก าหนดและรับรองการใช้อ านาจของมลรัฐ ก็ยังขาด
ความชัดเจนในทางปฏิบัติของแต่ละรัฐที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการก าหนดรับรองการใช้
อ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐก็ยังมีลักษณะที่เป็นการ
เฉพาะภายใต้หลักการก าหนดเจตจ านงของตนเอง การใช้อ านาจดังกล่าวก็หาได้เป็นแนวปฏิบัติของรัฐ 
(State Practices) ในทิศทางเดียวกันแต่อย่างใดไม่  ด้วยเหตุดั งกล่าวจึงต้องก าหนดรับรอง
ความสามารถในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ว่าเป็นอ านาจและความสามารถของรัฐ มิใช่
ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่ 

ในท้ายที่สุดที่ประชุมก็ตกลงกันโดยการลงคะแนนเสียงให้ตัดในเรื่องประเด็นความสามารถ
ของมลรัฐเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศออกไป ด้วยเหตุผลที่ประเด็น
ดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติของรัฐที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่ ความแตกต่างดังกล่าวจึง
ขึ้นอยู่กับการก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของมลรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐเป็นการ
เฉพาะ122 ดังนั้น การบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ทรงสิทธิในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วย
ถ้อยค าในกฎหมายระหว่างประเทศว่า “รัฐบาลมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญา” จึงเป็นเหตุที่จะก่อ
ความยุ่งยากในทางปฏิบัติว่าอ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นอ านาจของ
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลมลรัฐ123  

                                           
สนธิสัญญาของประเทศออสเตรเลีย ; United Nations, United Nations Conference on the 
Law of Treaties, p. 60. 

121กรณี  Länder ของ The Federal Republic of German ก็ดี หรือแม้แต่ในกรณีของ 
Cantons ของ Switzerland ก็ดี ได้ถูกยอมรับว่ามีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาได้ หรือแม้แต่ใน
กรณีของสหภาพโซเวียต (The Soviet Union) ต่างก็ยอมรับอ านาจของรัฐสมาชิกของสหภาพว่ามี
ความสามารถในการสนธิสัญญาได้ อาทิ Byelorussian Soviet Socialist Republic และ Ukrainian 
Soviet Socialist Republic ของสหภาพโซเวียต ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของ
รัฐดังกล่าวที่ซึ่งก าหนดให้มีอ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศได้ โปรดดู 
ค ว าม เห็ น ข อ งน าย  Anatoly Nikolaevich Talalaev ศ าส ต ราจ ารย์ แ ห่ ง  Moscow State 
University ในฐานะของผู้แทนในการประชุมสหประชาชาติเพ่ือยกร่างกฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญาของ
สาธารณรัฐสหภาพสังคมนิยมโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics); Ibid., p. 64.; 
Helmut Steinberger, op. cit., p. 420.  

122United Nations, United Nations Conference on the Law of Treaties, pp. 
68-69. 

123Ibid. 
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ในขณะที่ระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
หมายถึงรัฐเท่านั้นที่มีอ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศได้124 อาจกล่าวได้ว่ากฎหมาย
ระหว่างประเทศปฏิเสธองคภาวะ (Entity) ใด ๆ ที่มิได้มีสถานะทางกฎหมายเป็นรัฐมิให้ถือว่าเป็นผู้
ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศจึงมีผลให้องคภาวะอ่ืน อาทิ องค์กรหรือสถาบันหรือปัจเจกชน
หรือแม้แต่รัฐบาลเองก็หาได้ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่  

ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศจึงหาได้หมายถึงรัฐบาลแต่อย่างใดไม่ เนื่องจาก
รัฐบาลเป็นองคภาวะประการหนึ่งของความเป็นรัฐ125 อีกทั้งองค์ประกอบของการเป็นรัฐนั้น รัฐบาล 
ถือได้ว่าเป็นองคภาวะที่ท าหน้าที่ในการบริหารรัฐอย่างมีอิสระ และเป็นองค์กรหนึ่งที่ใช้อ านาจ
อธิปไตยในการบริหารรัฐกิจและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รัฐบาลจึงเป็นแค่องค์ประกอบ
อย่างหนึ่งของการเป็นรัฐเท่านั้น126 ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้การประชุมสหประชาชาติเพ่ือยกร่าง
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญาจึงยังคงต้องรับรองสิทธิเฉพาะ “รัฐ” เท่านั้น ในฐานะที่
เป็นผู้ทรงสิทธิและมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็นพ้ืนฐานส าคัญ127 

แต่กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า แม้กฎหมายระหว่างประเทศจะหาได้บัญญัติให้รัฐบาล
ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีบทบาทและอ านาจหน้าที่โดยตรงในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็น

                                           
124นพนิธิ สุริยะ, Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 , พิมพ์ครั้งที่  9 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2557), หน้า 106. 
125เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-12, 82. 
126Sir G. G. Fitzmaurice ในฐานะผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติได้พยายามอธิบายว่า

องค์ประกอบของการเป็นรัฐหมายถึง องคภาวะ (Entity) ที่ประกอบไปด้วยประชากรที่ครอบครอง
ดินแดนภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาล และมีความสามารถในการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับ
องคภาวะอ่ืนเช่นเดียวกัน ในขณะที่ศาสตราจารย์ Anthony Aust  เห็นว่าองค์ประกอบของการเป็น
รัฐประกอบไปด้วย ดินแดน พลเมือง รัฐบาลและความเป็นอิสระจากรัฐอ่ืนใด  

แต่อย่างไรก็ตาม ความเห็นของคณะกรรมาธิการร่างกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
สนธิสัญญาเห็นว่า รัฐมีความหมายเฉกเช่นที่ก าหนดความหมายไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ  ธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและอนุสัญญากรุง
เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต; Helmut Steinberger, op. cit., pp. 413-414.; Anthony 
Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2nd ed. (United Kingdom: Cambridge University 
Press, 2000), p. 59.  

127รัฐถือได้ว่าเป็นบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องก าหนดรับรองสิทธิไว้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรัฐที่มีความอ่อนแอ (Weaker States) การรับรองว่ามีความสามารถในการสนธิสัญญาจึงเป็น
หลักการพ้ืนฐานที่ต้องคงหลักการนี้ไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศและต้องไม่ละเลยที่จะต้องคง
หลักการดังกล่าวไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา โปรดดูความเห็นของนาย 
Getachew Kebreth ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะของผู้แทนในการประชุม
สหประชาชาติเพ่ือยกร่างกฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญาของประเทศเอธิโอเปีย ; United Nations, 
United Nations Conference on the Law of Treaties, p. 68. 
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ลายลักษณ์อักษรโดยตรงแต่อย่างใดไม่ก็ตาม แต่หากพิจารณาข้อบทในเรื่องหนังสือมอบอ านาจเต็ม 
(Full Power)128 แล้วจะพบว่า อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ก าหนดบุคคลที่มี
อ านาจในการเข้าท าสนธิสัญญาไว้ใน 2 ลักษณะคือ ประการแรก บุคคลที่มีหนังสือมอบอ านาจเต็ม และ
ประการที่สอง บุคคลที่มีอ านาจและหน้าที่โดยต าแหน่ง (Ex Officio) ในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ อาทิ ประมุขของรัฐ ประมุขของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

พึงต้องเข้าใจว่า นิติฐานะของบุคคลที่มีอ านาจและหน้าที่โดยต าแหน่งดังกล่าวหาจ าต้องมี
หนังสือมอบอ านาจเต็มแต่อย่างใดไม่ ในขณะที่บุคคลดังกล่าวตามระบอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญเอง 
ก็ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารของรัฐเช่นว่านั้น แต่นิติฐานะดังกล่าวก็หาได้มี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมายหรือการวินิจฉัยข้อกฎหมายแต่อย่างใดไม่ นอกจากนั้น
แล้ว บุคคลผู้แสดงออกให้ปรากฏด้วยหนังสือมอบอ านาจเต็ม ย่อมเป็นบุคคลที่ใช้อ านาจในทางบริหาร
ในการท าความตกลงระหว่างประเทศ ในขณะที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็หาได้เป็นการ
มอบหมายให้ด าเนินอย่างใดอย่างหนึ่งในทางนิติบัญญัติหรือในการวินิจฉัยข้อกฎหมายกับรัฐ
ต่างประเทศแต่อย่างใดไม่ 

ยิ่งไปกว่านั้น ในเรื่องอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของบุคคลผู้แสดงให้
ปรากฏด้วยหนังสือมอบอ านาจเต็มก็ดี บุคคลผู้มีฐานะและอ านาจหน้าที่ในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศก็ดี อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับความ
สมบูรณ์ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยตรง หากบุคคลดังกล่าวไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว การแสดงเจตนาของผู้แทนของรัฐ (Representative of 
State) ในการท าหนังสือสัญญาดังกล่าวย่อมส่งผลถึงความสมบูรณ์ในตัวหนังสือสัญญาดังกล่าว ได้
โดยตรง129  

2. ส าหรับประเด็นค าถามประการที่สองคือ การใช้อ านาจของรัฐในการท าความตกลง
ระหว่างประเทศโดยผู้แทนรัฐจะด าเนินการในรูปแบบตราสารอย่างเดียว หรือรัฐสามารถด าเนินการ
อย่างใด ๆ เพื่อสร้างความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้หรือไม่ อย่างไรนั้น 

จากการศึกษาพบว่าความหมายในฐานะที่เป็นหลักการที่ส าคัญประการแรกที่ปรากฏใน
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (1969 Vienna Convention on the 
Law of Treaties: VCLT) 130 และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการสืบสิทธิของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับ

                                           
128Article 7 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty 
129Article 43 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty  
130แม้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 จะมีลักษณะทาง

กฎหมายเป็นที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็ตาม แต่
ส าหรับประเทศไทยแล้วอนุสัญญาฉบับนี้หาได้มีผลผูกพันกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกแต่อย่างใดไม่ แต่กระนั้นก็ตาม อนุสัญญาฉบับนี้ก็มีค่าบังคับกับประเทศ
ไทยในฐานะที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศเนื่องอนุสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นจากการ
ประมวล (Codification) กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
มาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  
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สนธิสัญญา ค.ศ. 1978 (1978 Vienna Convention on Succession of States in respect of 
Treaties [VCSST]) ซึ่งก าหนดค านิยามศัพท์ไว้เหมือนกัน131 ในขณะที่อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วย
กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ ค.ศ. 
1986 (1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 
Organizations or Between International Organizations) ได้ก าหนดค านิยามศัพท์ ไว้มีความ
แตกต่างกันบ้าง ในเรื่องของคู่กรณีในการท าสนธิสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสามอนุสัญญาก าหนด
หลักการที่เหมือนกันอยู่ 2 ประการก็คือ ประการแรก ความตกลงระหว่างประเทศที่ท าขึ้นนั้นจะต้อง
อยู่ภายใต้ระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศ และประการที่สอง กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้
การรับรองเฉพาะการท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบของตราสารเท่านั้น132 

แต่กระนั้นก็ตาม ในทางปฏิบัติการท าความตกลงระหว่างประเทศมิได้มีแต่เฉพาะความตกลง
ระหว่างประเทศในรูปแบบของการท าขึ้นเป็นตราสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การพิจารณาจาก
ประเภทของการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จ าต้องพิจารณาจากมุมมองของการให้
ความหมายของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามหลักการที่ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศของ
นักกฎหมายระหว่างประเทศประกอบด้วยเช่นกนั 

จากการศึกษาถึงนามเรียกขานตราสารที่เป็นหลักฐานแห่งความผูกพันในการด าเนินโนบาย
ต่างประเทศในยุคต่าง ๆ ของถ้อยค าของค าว่า “สนธิสัญญา” แล้วจะพบว่าการใช้ถ้อยค าดังกล่าวใน
ข้อเท็จจริงที่ผ่านมาในอดีตนั้น ค าว่า “สนธิสัญญา” หรือ “Treaty” ได้ถูกน าไปใช้ในการเรียกตราสาร
ที่สร้างความผูกพันในฐานะที่เป็นเอกสาร ซึ่งแสดงถึงความผูกพันหรือความสัมพันธ์ในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ ถ้อยค าดังกล่าวต่างมีนัยส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศและมีการใช้อย่าง
หลากหลายในหลายถ้อยค า โดยการเรียกขานตราสารดังกล่าวอาจท าการแบ่งแยกลักษณะการใช้หรือ

                                           
131Article 2 (1) (a) of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty แล ะ 

Article 2 (1) (a) of 1978 Vienna Convention on Succession of States in respect of 
Treaties [VCSST] ก าหนไว้ว่า “สนธิสัญญา หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เกิดขึ้นจากการกระท าระหว่างรัฐที่ปรากฏในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะได้กระท าขึ้นเป็นตราสารฉบับเดียวก็ดี หรือสองฉบับก็ดี หรือแม้แต่
เป็นตราสารหลายฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกันและไม่ว่าตราสารดังกล่าวจะมีชื่อเรียกว่าเฉพาะอย่างไร
หรือไม่ก็ตาม” 

132Article 2 (1) (a) of the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties 
between States and International Organizations or Between International Organizations 
ก าหนดไว้ว่า “สนธิสัญญา หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศและได้ท าในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างรัฐหนึ่งหรือมากกว่า
รัฐหนึ่งขึ้นไปกับองค์การระหว่างประเทศหนึ่งหรือมากกว่าองค์การระหว่างประเทศหนึ่งขึ้นไปก็ดี หรือ
ระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันเอง ไม่ว่าความตกลงเช่นว่านั้นจะได้กระท าขึ้นเป็นตราสาร
ฉบับเดียวก็ดี หรือสองฉบับก็ดี หรือแม้แต่เป็นตราสารหลายฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกันและไม่ว่าตรา
สารดังกล่าวจะมีชื่อเรียกว่าเฉพาะอย่างไรหรือไม่ก็ตาม” 
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การเรียกขานนามของความตกลงระหว่างประเทศได้ใน 2 นัยกล่าวคือ ประการแรก สนธิสัญญาใน
ความหมายอย่างกว้าง และประการที่สอง สนธิสัญญาในความหมายอย่างแคบ133 

สนธิสัญญาในความหมายอย่างกว้างถูกน าไปใช้ในการอรรถาธิบายถึง บรรดาความตกลง
ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีชื่อเรียกเฉพาะเช่นใดก็ตาม ดังจะเห็นได้จากบรรดาความตกลง
ระหว่างประเทศที่มีนามเรียกขานที่หลากหลายดังนี้ สนธิสัญญาว่าด้วยกฎหมายสิทธิบัตร ค.ศ. 2000 
(Patent Law Treaty) หรืออนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 2001 (Cybercrime 
Convention) หรือธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ค.ศ. 1998 (Rome Statute 
of the International Criminal Court) พิธีสารเกียวโต ค.ศ. 1997 (Kyoto Protocol) หรือความ
ตกลงทั่ วไปว่าด้วยการค้าบริการ  ค.ศ. 1995 (General Agreement on Trade in Services : 
GATS) หรือข้อตกลงเครมลิน ค.ศ. 1994 (Kremlin Accords) หรือแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาล
ญี่ปุ่นและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1972 (Joint Communiqué of the Government 
of Japan and the Government of the People's Republic of China) หรือปฏิญญาอาเซียน 
ค.ศ . 1967 (ASEAN Declaration) หรือกฎบั ตรสหประชาชาติ  ค .ศ . 1945 (United Nations 
Charter) หรือกติกาสัญญาลอนดอน ค.ศ. 1915 (London Pact) หรือแม้แต่สนธิสัญญาสันติภาพมึน
สเตอร์ ค.ศ. 1648 (Peace of Münster) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ค.ศ. 1976 (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) กรรมสาร
สุดท้ายของการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (The 
Final Act of the 1986-1994 Uruguay Round) เป็นต้น  

ในขณะที่สนธิสัญญาในความหมายอย่างแคบกลับถูกน าไปใช้ในการอรรถาธิบายความหมายที่
จ ากัดกว่า ด้วยเหตุที่ถ้อยค าดังกล่าวได้ถูกใช้เป็นค าเรียกขานนามของความตกลงระหว่างประเทศที่มี
ลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจงมากกว่า อันมีชื่อเรียกความตกลงที่ได้กระท าขึ้นและมีลักษณะที่เป็น
การเฉพาะเจาะจงว่า “สนธิสัญญา” หรือ “Treaty” เท่านั้น แต่นามเรียกขานดังกล่าวหาได้
หมายความรวมไปถึงบรรดาความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนแต่อย่างใดไม่ ดังจะเห็นได้จากบรรดา
ความตกลงระหว่างประเทศที่มีชื่อเรียกเป็นการเฉพาะว่าสนธิสัญญา อาทิ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ค.ศ. 1996 (WIPO Copyright Treaty) หรือสนธิสัญญา
วอร์ซอว์ ค.ศ. 1970 (Treaty of Warsaw) หรือ สนธิสัญญาว่าด้วยกฎหมายสิทธิบัตร ค.ศ. 2000 
(Patent Law Treaty) หรือสนธิสัญญาลิสบอน ค.ศ. 2007 (Treaty of Lisbon) เป็นต้น 

จากการศึกษาบทนิยามศัพท์ของสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ปรากฏใน
อนุสัญญาทั้งสามฉบับพบว่า ความตกลงระหว่างประเทศนอกจากจะอยู่ในรูปแบบของตราสารตามที่
ก าหนดไว้ในอนุสัญญาทั้งสามฉบับก็ตาม แต่กระนั้นก็ดี อนุสัญญาทั้งสามฉบับเองก็หาได้ปฏิเสธการมี
ผลบังคับของความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนใดแต่อย่างใดไม่134 แม้บรรดาความตกลงระหว่างประเทศ
ทั้งหลายอนุสัญญาจะไดร้ับรองให้ต้องท าให้ปรากฏในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Written) ก็ตาม 

                                           
133ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, เรื่องเดิม, หน้า 14,  
134Article 3 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty  
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แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า บรรดาความตกลงระหว่างประเทศที่ท าขึ้นไม่ว่าจะเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศท่ีถูกท าขึ้น “ด้วยวาจา” หรือเป็น “ลายลักษณ์อักษร” ระหว่างผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย
ระหว่างประเทศนั้น ย่อมมีสถานะทางกฎหมายเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน หาก
ความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้นอยู่ภายใต้บังคับของระบอบกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือแม้แต่หลักกฎหมายทั่วไประหว่างประเทศ ดังนั้น 
จากการศึกษาพบว่าบรรดาความตกลงระหว่างประเทศในความหมายอย่างกว้างนั้น กลับมีความหมาย
ที่กว้างกว่าค าว่า “สนธิสัญญา” ที่จ ากัดเฉพาะสนธิสัญญาที่ก าหนดไว้ในค านิยามศัพท์ของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เท่านั้น135 

ดังจะเห็นได้จากบรรดาความตกลงระหว่างประเทศที่ถูกท าขึ้น แต่มิได้ถูกกระท าให้ปรากฏเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือถูกท าให้ปรากฏในรูปแบบที่เป็นตราสาร หรือเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่
ถูกกระท าด้วยวาจา อาทิ สัญญาสุภาพบุรุษทางวาจา (Verbal Gentleman’s Agreement) ก็หาได้มี
ผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-Legal Binding) 136 ตามความหมายของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ตามที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญากรุงเวียนนาทั้งสามฉบับแต่อย่างใดไม่ อาทิ ความตกลงด้วยวาจาระหว่าง
รัฐบาลพลัดถิ่นของประเทศเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการปฏิรูปพันธกิจทางการทูตในสถานทูต (Verbal 
Agreement between the Netherland Government in Exile concerning Reorganization of 
Diplomatic Mission into Embassies) ซึ่งได้ท าการเจรจาสองครั้งในวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1942 
และวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1942 โดยท าการเจรจา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หรือแม้แต่
ความตกลงด้วยวาจาที่กระท าโดยประเทศสหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับการเคลื่อนกองทัพอเมริกันและอังกฤษเข้าสู่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี  (Verbal 
Agreement concluded by U.S.S.R., U.K. and U.S.A. on Entry American and British Troops 
into Berlin) ซ่ึงท าขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1945137 เป็นต้น  

แต่กระนั้นก็ตาม แม้ความตกลงด้วยวาจาดังกล่าวจะหาได้มีสถานะเป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศตามความหมายที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเวียนนาทั้งสามฉบับดังกล่าวตามหลักการใน

                                           
135จุมพต สายสุนทร, “หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา,” 

ใน หนังสือรวมบทความทางวิชาการชุดที่ 11 ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กรุงเทพมหานคร: พี. เพรส, 2556), 
หน้า 246-247.  

136United States of America, U.S. State Department, International Documents of 
a Non-Legally Binding Character, pp. 1-2, Retrieved March 28, 2015 from http://www. 
state.gov/documents/organization/65728.pdf; Herbert Bernstein and Joachim Zekoll, 
“The Gentleman's Agreement in Legal Theory and in Modern Practice: United States,” 
The American Journal of Comparative Law 46 (1996): 87. 

137S. Akweenda, International Law and the Protection of Namibia's Territorial 
Integrity: Boundaries and Territorial Claims (The Hague: Kluwer Law International, 
1997), pp. 175-176. 

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22S.+Akweenda%22


61 
 
เบื้องต้นแต่อย่างใดไม่ก็ตาม แต่ก็มิอาจกล่าวได้ว่าพันธกรณีที่เกิดขึ้นจากความตกลงด้วยวาจาเช่นว่า
นั้น จะมิได้มีซึ่งสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศโดย “เนื้อหาสาระ” ที่มีอยู่ในตัวของความตกลงระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นดังกล่าวแต่
อย่างใด  

พึงต้องเข้าใจว่าความตกลงเช่นว่านี้สามารถที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีและมีค่าบังคับในฐานะที่
เป็นความผูกพันในกฎหมายระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกัน138 แม้ในทางทฤษฎีบรรดาความตกลงด้วย
วาจาดังกล่าวจะหาได้มีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะบังคับกันได้ก็ตาม139 ดังจะเห็นได้จากกรณีของ
ความตกลงด้วยวาจาระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศเดนมาร์กประจ านอร์เวย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งน าไปสู่การฟ้องร้องเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ
ในคดีที่เรียกว่าคดีกรีนแลนด์ตะวันออก ค.ศ. 1933 (1933 Eastern Greenland) ซึ่งท าการตัดสิน
โดยศาลประจ ายุติธรรมระหว่างประเทศ (Permanent Court of International Justice) ว่าความ
ตกลงด้วยวาจาที่ท าขึ้นระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศเดนมาร์กประจ านอร์เวย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนอร์เวย์นั้นมีสถานะเป็นสนธิสัญญาหรือเป็นข้อสัญญาระหว่าง
ประเทศ140  

นอกจากนั้น แล้วแม้ในหลักการของอนุสัญญากรุงเวียนนาจะได้ก าหนดหลักการไว้ว่า บรรดา
ความตกลงระหว่างประเทศที่ถูกท าขึ้นนี้จะต้องปรากฏอยู่ในรูปของตราสารเท่านั้น และไม่ว่าจะถูกท า
ขึ้นเป็นตราสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ตาม 

แม้จากการศึกษาจะพบว่าถ้อยค าว่า “ตราสาร” ถูกอรรถาธิบายว่าเป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศหรือสนธิสัญญาในฐานะที่เป็นเอกสารสิทธิอันถูกท าขึ้นในรูปแบบที่เป็นหนังสือหรือต้องถูก
กระท าให้เกิดข้ึนในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ตราสารที่ถูกท าขึ้นผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ (Electronic Agreement) แม้จะปรากฏในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรได้ก็ตาม แต่
ตามหลักการที่ปรากฏในอนุสัญญากรุงเวียนนาทั้งสามฉบับก็หาได้รับรองถึงการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้นจากตราสารที่ถูกท าข้ึนผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ไว้อย่างชัดแจ้งแต่อย่างใดไม่  

พึงต้องเข้าใจว่า พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและพัฒนาการของโลกในยุค
ปัจจุบัน ย่อมน าไปสู่การท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบของตราสารที่ถูกท าขึ้นผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน ความตกลงในรูปแบบเช่นว่านี้ต่างก็ได้รับการยอมรับว่ามีสถานะ
ทางกฎหมายในฐานะที่เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือเป็นสนธิสัญญาตามความหมายของ

                                           
138Article 3 of Vienna Convention on the Law of Treaty 1969 
139United States of America, U.S. State Department, op. cit., p. 1. 
140บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ

วิหารกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ, หน้า 5, ค้นวันที่ 11 สิงหาคม 2557 จาก http://www. 
kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17&&Itemi
d=98 
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กฎหมายระหว่างประเทศได้เช่นกัน141  อาทิ ความตกลงของประธานาธิบดีบิล คลินติน (US President 
Bill Clinton) กับนายกรัฐมนตรีเบอร์ที อาร์ห (Bertie Ahern, Irish Prime Minister) ในปี ค.ศ. 1988 
ได้ท าความตกลงระหว่างประเทศด้วยการลงนามผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีของการท าค า
แถลงการณ์เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์ (communiqué-a pact on e-commerce)142  

นอกจากนั้นแล้ว ในการท าความตกลงระหว่างประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ยังปรากฏว่ามี
กระท าขึ้นระหว่างนายจารี คาทีเนน (Jyri Katainen) นายกรัฐมนตรีของประเทศฟินแลนด์ (Finland) 
กับนายแอนดรัส แอนสิพ (Andrus Ansip)  นายกรัฐมนตรีของประเทศเอสโทเนีย (Estonia)143  ซึ่ง
เป็นการท าความตกลงระหว่างประเทศที่ถูกด าเนินการในรูปแบบของการท าบันทึกความเข้าใจ 

                                           
141การท าสัญญาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมระหว่าง

ประเทศ แต่ใช้เฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยภาคเอกชน ดังจะ
เห็นได้จากองค์การสหประชาชาติได้ให้ความส าคัญกับการรับรองความสมบูรณ์ในเรื่องการท าสัญญา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท าเป็นสัญญาระหว่างประเทศ จนน าไปสู่การเสนอกฎหมายที่เป็นแม่แบบของ
คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commissions on International 
Trade Law) เกี่ยวกับกฎหมายแม่แบบเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1996 UNCITRAL Model 
Law on Electronic Commerce) ตลอดมีการพัฒนาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (2005 The United Nations Convention on 
the Use of Electronic Communications in International Contracts [the Electronic 
Communications Convention or ECC]) เพ่ือเป็นกรอบความตกลงระหว่างประเทศในการท า
สัญญาระหว่างประเทศท่ีท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนั้นแล้ว ในระบอบของกฎหมายภายในยอมรับหลักการในเรื่องสัญญาของเอกชน
ทางแพ่งซึ่งสามารถท านิติกรรมสัญญาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งกฎหมายยอมรับในเรื่องการเกิดขึ้น
ของสัญญาและความสมบูรณ์ของนิติกรรมสัญญาที่ถูกท าขึ้นโดยเอกชนดังกล่าว ดังจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ของประเทศไทยหรือแม้แต่กฎข้อบังคับ
ในเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ค.ศ. 2002 (The Electronic Commerce [EC Directive] 
Regulations 2002) ที่ใช้ประเทศอังกฤษและในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือแม้แต่รัฐบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2000 (Electronic Commerce Act (2000) (Republic Act No. 
8792) ของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

142Uri Friedman, “Behold: The World’s First Digitally Signed International Agreement 
Diplomacy, by ID card,” The Atlantic (December 20, 2013): para. 2, Retrieved March 
28, 2015 from http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/12/behold-the-
worlds-first-digitally-signed-international-agreement/282582/ 

143Estonian World, Estonia and Finland become First in the World to Digitally 
Sign International Agreement, para. 1-3, Retrieved March 28, 2015 from http://estonian 
world.com/technology/estonia-finland-become-first-world-digitally-sign-international-
agreement/ 
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(Memorandum of Understanding: MoU) ที่มีการลงนามผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิคส์ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ระหว่างกัน  

กล่าวโดยสรุป การท าความตกลงระหว่างประเทศต้องด าเนินการโดยนิติฐานะของความเป็น
รัฐเท่านั้น แต่ด้วยเหตุที่ความเป็นรัฐมีนิติฐานะอย่างนามธรรม การด าเนินการดังกล่าวจึงต้องกระท า
ผ่านผู้แทนของรัฐที่ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ไว้ให้มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินนโยบายกับรัฐต่างประเทศ และท าหน้าที่ในฐานะที่เป็นการท าแทนรัฐในการด าเนินการใด ๆ 
ในทางปฏิบัติไดต้ามระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศ  

เป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้แทนของรัฐย่อมต้องหมายถึงรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารตามกรอบ
ของกฎหมายภายใน ที่ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ตั้งแต่การก าหนดนโยบายต่างประเทศ การด าเนิน
กิจการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดไปจนถึงการท าความตกลงระหว่างประเทศ การใช้
อ านาจดังกล่าวของรัฐบาลจึงต้องใช้ผ่านผู้แทนของรัฐซึ่งมีนิติฐานะที่มาจากผู้ที่มีฐานะ บทบาทและ
อ านาจหน้าที่โดยตรงในการท าความตกลงระหว่างประเทศ144 หรือแม้แต่บทบาทอ านาจหน้าที่ที่มา
จากการแต่งตั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่ตามที่ปรากฏไว้ในหนังสือมอบอ านาจเต็ม145 ในการด าเนินการ
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ (External Affairs)146  

                                           
144ประเด็นการใช้อ านาจของประมุขของรัฐ อาทิ พระมหากษัตริย์ หรือประธานาธิบดีก็ดี 

ย่อมมีประเด็นพิจารณาที่แตกต่างกันในบริบทของแต่ละรัฐเป็นการเฉพาะ อาทิ  เป็นการที่
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจด้วยพระองค์เองหรือทรงใช้อ านาจผ่านฝ่ายบริหาร หรือประธานาธิบดี
ได้ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในฐานะท่ีเป็นประมุขของรัฐ ในหนังสือสัญญาที่มี
ความส าคัญ  

แต่กระนั้นก็ตาม ในทางปฏิบัติก็มิค่อยปรากฏว่าประมุขของรัฐด าเนินการท าหนังสือสัญญา
แต่อย่างใด แต่กรณีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม การใช้อ านาจดังกล่าวย่อมเป็นการใช้อ านาจในการ
ด าเนินกิจการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศที่มีจุดเกาะเกี่ยวในฐานะที่เป็นการ
ใช้อ านาจในทางบริหารรัฐกิจโดยตรง ประกอบกับการใช้อ านาจของประมุขของรัฐบาลหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็เป็นการใช้อ านาจทางการบริหารรัฐกิจโดยตรง การที่
อนุสัญญากรุงเวียนนาฯ ได้ก าหนดรับรองอ านาจและความสามารถในการท าหนังสือสัญญาไว้ในข้อ
บทที่ 7 เฉพาะองค์ภาวะที่ใช้อ านาจทางบริหารรัฐกิจดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ หาได้หมายถึงองค์กร
อ่ืนใดทางนิติบัญญัติหรือองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททางกฎหมายก็ดี ย่อมประจักษ์ได้ว่ากฎหมายระหว่าง
ประเทศรับรององค์ภาวะที่ใช้อ านาจอธิปไตยทางบริหารเท่านั้นที่เป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ; United Nations, United Nations Conference on the Law 
of Treaties, pp. 68-69. 

145แม้จะไม่มีกฎหมายก าหนดว่าองค์กรใดมีอ านาจออกหนังสือมอบอ านาจเต็มก็ตาม แต่
ในทางปฏิบัติในกิจการต่างประเทศเป็นภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศโดยตรง กระทรวงการ
ต่างประเทศจึงท าหน้าที่ออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ; ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 
เรื่อง การติดต่อท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
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2.3.2 ผู้แทนรัฐต้องเป็นผู้ที่มีนิติฐานะเป็นฝ่ายบริหารหรือมีฐานการใช้อ านาจที่มาจาก
ฝ่ายบริหาร 

ผู้เขียนค้นพบว่าผู้แทนรัฐต้องเป็นผู้ที่มีนิติฐานะเป็นฝ่ายบริหารหรือมีฐานการใช้อ านาจที่มา
จากฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ด้วยเหตุที่ปรากฏด้วยหลักการทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทั้ งในกรณีของผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ มี
ความสามารถในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี หรือกระบวนการและขั้นตอนในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี ต่างก็ได้ก าหนดการใช้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะว่าเป็นอ านาจของ
ฝ่ายบริหารไว้โดยตรง 

เพ่ือเป็นการพิสูจน์ถึงข้อค้นพบดังกล่าวผู้เขียนจึงได้ท าการน าเสนอข้อมูลและผลการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนเหตุผลและข้อค้นพบของผู้เขียนโดยแบ่งออกเป็น 2 ประการดังนี้ 

ประการแรก บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารถูกพิจารณาในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอ านาจ
หรือมีความสามารถในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หากพิเคราะห์ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา 
ค.ศ. 1969 จะพบว่าแม้อนุสัญญากรุงเวียนนาฯ จะเพียงแต่รับรองว่าทุกรัฐมีความสามารถในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ147 ภายใต้หลักความเท่าเทียมกันของรัฐ (The Principles of the 
Equal Rights)148 ก็ตาม แต่กระบวนการที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ก็ได้รับรองความสามารถ 
(Capacity) ของบุคคลบางประเภทเท่านั้นที่สามารถรับเอาข้อบท (Adopting) หรือรับรองความ
ถูกต้องของข้อบทในสนธิสัญญา (Authentication the Text of a Treaty) รวมทั้งยังมีอ านาจหรือมี
ความสามารถที่จะแสดงเจตนายินยอมผูกพันตามสนธิสัญญา (Express Consent to be Bound) 
โดยไม่ต้องอาศัยอ านาจหรือความสามารถที่มาจากการแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Power)  
แต่อย่างใด แม้จากการศึกษาจะพบว่าข้อบททั้งสองข้อดังกล่าวก็หาได้ก าหนดถึงอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐก็ตาม149  

หากพิเคราะห์ตามหลักการที่ปรากฏในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 
จะพบว่ากฎหมายระหว่างประเทศรองรับนิติฐานะของผู้แทนรัฐที่ใช้อ านาจในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร
ไว้ ซึ่งสามารถพิจารณาจากหลักการในอนุสัญญาที่ยอมรับบุคคลที่มีอ านาจหรือมีความสามารถ

                                           
ด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ; 
กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา, หนังสือที่ นร. 0605/853, 
19 กันยายน 2545 เรื่อง การท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและสนธิสัญญา ต่าง ๆ. 

146บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ
วิหารกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ, หน้า 5. 

147Article 6 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
148Preamble of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
149ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, การใช้กฎหมายระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญของประเทศ

ไทย: ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ, ใน เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมนิติศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 6, หน้า 15, ค้นวันที่ 24 สิงหาคม 2557 จาก http://www.oja.go.th/service/ 
Lists/service/DispForm.aspx?ID=42  
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เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มบุคคลที่มีฐานะเป็น
ผู้ทีม่ีอ านาจท าการแทนรัฐ และกลุ่มที่สอง กลุ่มบุคคลที่มีฐานะซ่ึงได้รับมอบอ านาจจากผู้ที่มีอ านาจท า
การแทนรัฐ 

กลุ่มที่หนึ่ง เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนรัฐในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะ
ด าเนินการในนามของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้โดยตรงโดยอาศัยสถานะทางกฎหมายเป็นผู้ที่มีอ านาจโดยต าแหน่งที่
มีอยู่โดยสถานะของบุคคลเช่นว่านั้นเอง โดยหาจ าต้องอาศัยอ านาจหรือความสามารถท่ีมาจากหนังสือ
มอบอ านาจเต็มเพ่ือมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่150 จะเห็นได้ว่า
ผู้แทนรัฐและผู้ที่มีอ านาจท าการแทนรัฐได้แก่ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐ 
(Heads of State) หัวหน้ารัฐบาล (Heads of Government) หรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ (Ministers for Foreign Affairs)151 ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า กฎหมายระหว่าง
ประเทศยอมรับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งมี
อ านาจในการด าเนินการทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การริเริ่มและการทาบทาม (Initial) การเจรจา (Negotiation) การลงนาม (Signature) การ
รับรองข้อบท (Adoption) การรับรองความถูกต้องแท้จริงของข้อบท (Authentication) การลงนาม
ในสัตยาบันสาร (Instrument of Ratification) การลงนามในภาคยานุวัติสาร (Instrument of 
Accession) การตั้งข้อสงวน (Reservation) การแก้ไขสนธิสัญญา (Amendment) หรือแม้แต่ใน
กรณีของการยกเลิกสนธิสัญญา (Termination) ก็ตาม152  

กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มบุคคลที่มิได้เป็นฝ่ายบริหารของรัฐโดยตรง แต่เป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัย
อ านาจที่มาจากฝ่ายบริหารเพ่ือด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งในฐานะที่เป็น
หน่วยงานราชการของฝ่ายบริหารได้แก่ หัวหน้าของคณะผู้แทนทางการทูตหรือเอกอัครราชทูต 153 
หรือผู้แทนการประชุมที่ได้รับรองโดยรัฐในการประชุมระหว่างประเทศหรือในองค์การระหว่าง

                                           
150Article 7 paragraph 2 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties  
151Article 7 paragraph 2 (a) of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties  
152แนวทางปฏิบัติของประเทศไทยนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ลง

นามในการลงนามในสัตยาบันสาร ภาคยานุวัติสาร สารยอมรับข้อบท สารรับรองความถูกต้องแท้จริง
ของข้อบท สารให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา สารเกี่ยวกับการตั้งข้อสงวน สารบอก
เลิกสนธิสัญญาและยังหมายความรวมไปถึงอ านาจในการลงนามในหนังสือมอบอ านาจเต็มด้วย
เช่นเดียวกัน; มนตรี กิติวังชัย, การจัดท าสนธิสัญญาของประเทศไทย, หน้า 4, ค้นวันที่ 12 ตุลาคม 
2557 จาก http://www.mfa.go.th/treaty/articles/list.html 

153ผู้มีอ านาจเฉพาะวัตถุประสงค์เพ่ือการยอมรับบทบัญญัติของสนธิสัญญา (Adopting the 
Text of a Treaty) ที่ได้กระท าระหว่างรัฐภาคีในการท าสนธิสัญญา อันได้แก่หัวหน้าของคณะผู้แทน
ทางการทูตหรือเอกอัครราชทูต ซึ่งมีแต่อ านาจในการรับร่างสนธิสัญญาแทนรัฐของตนเองกับรัฐผู้รับที่
เอกอัครราชทูตนั้ นประจ าการอยู่ เท่ านั้น ; Article 7 paragraph 2 (b) of the 1969 Vienna 
Convention on the Law of Treaties 
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ประเทศ154 หรือแม้แต่บุคคลที่มีอ านาจโดยอาศัยการมอบอ านาจมาจากฝ่ายบริหารที่เรียกว่าบุคคลผู้
ได้รับมอบอ านาจเต็ม155 ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหารก็ ดี 
หรือผู้ที่ได้รับการมอบอ านาจเต็มจากหนังสือมอบอ านาจ ย่อมอาศัยฐานรองรับการใช้อ านาจที่มาจาก
บุคคลที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่โดยต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นประมุขของรัฐก็ดี หรือหัวหน้าของ
รัฐบาลก็ดี หรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ156 ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารที่มี
อ านาจในการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรง 

ดังนั้น ในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศรับรองความสามารถของบุคคลผู้มีอ านาจท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้โดยตรง ทั้งในฐานะต าแหน่งหน้าที่ที่เป็นฝ่ายบริหาร และในฐานะที่
ได้รับมอบอ านาจมาจากฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยต าแหน่งเช่นเดียวกัน ในขณะที่
กฎหมายระหว่างประเทศหาได้รับรององค์กรอ่ืนใดในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ ส่วนบุคคลใดหรือกระบวนการมอบอ านาจจะด าเนินการโดย
องค์กรใดก็ตาม กฎหมายระหว่างประเทศหาได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่นอกจากจะ
บัญญัติรับรองผู้ทรงสิทธิโดยการใช้ถ้อยค าว่า “รัฐ” แต่เพียงเท่านั้น ด้วยเหตุที่กฎหมายระหว่าง
ประเทศมิประสงค์ท่ีจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการด าเนินกิจการภายในของรัฐแต่อย่างใด 

                                           
154ผู้มีอ านาจเฉพาะวัตถุประสงค์เพ่ือการยอมรับบทบัญญัติของสนธิสัญญา (Adopting the 

Text of a Treaty) ในการท าสนธิสัญญา ได้แก่ผู้แทนการประชุมที่ได้รับรองโดยรัฐในการประชุม
ระหว่างประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศหรือในองค์กรใดองค์หนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศ
ดังกล่าว ในการประชุมระหว่างประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศหรือในองค์กรใดองค์หนึ่งของ
องค์กรระหว่างประเทศเช่นว่านั้น; Article 7 paragraph 2 (c) of the 1969 Vienna Convention 
on the Law of Treaties  

155กลุ่มที่สอง บุคคลผู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเป็นตัวแทนของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
รับรองข้อบทในสนธิสัญญา (Adopting the Text of a Treaty) หรือเพ่ือยืนยันความถูกต้องแท้จริง
ของข้อบทในสนธิสัญญา (Authenticating the Text of a Treaty) หรือมีวัตถุประสงค์ เพ่ื อ
แสดงออกซึ่งความยินยอมของรัฐเพ่ือผูกพันในข้อบทของสนธิสัญญา (Expressing the Consent of 
the State to be Bound by a Treaty) ในกรณีที่บุคคลเช่นว่านั้นแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม 
(Full Power) โปรดดู  Article 7 paragraph 1 (a) of the 1969 Vienna Convention on the 
Law of Treaties หรือปรากฏจากแนวทางปฏิบัติของรัฐก็ดี (The Practice of the States) หรือ
จากพฤติการณ์ที่ปรากฏโดยประการอ่ืนใด (Other Circumstances) ว่าเจตจ านงของรัฐเช่นว่านั้น
สามารถพิจารณาได้ว่าบุคคลเช่นว่านั้นเป็นผู้แทนของรัฐส าหรับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ไม่ว่ า
จะเป็นไปเพ่ือการรับรองข้อบทในสนธิสัญญาก็ดี หรือเพ่ือยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อบทใน
สนธิสัญญาก็ดี หรือแม้แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกซ่ึงความยินยอมของรัฐเพ่ือผูกพันในข้อบทของ
สนธิสัญญาเช่นว่านั้นได้ โดยปราศจากหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Dispense with Full Powers) เพ่ือ
แสดงออกซึ่งอ านาจในการด าเนินการตามสนธิสัญญาดังกล่าว; Article 7 paragraph 1 (b) of the 
1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 

156United Nations, Treaty Handbook, p. 3.  
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ประการที่สอง กระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้ระบอบของกฎหมาย
ระหว่างประเทศยังรับรองการใช้อ านาจโดยบุคคลที่เรียกว่าผู้แทนของรัฐให้มีบทบาทและอ านาจ
หน้าที่โดยตรงตั้งแต่การริเริ่มและการทาบทาม การเจรจา การลงนาม การรับรองข้อบท 157 การ
รับรองความถูกต้องแท้จริงของข้อบท158 การแสดงความยินยอมผูกพันด้วยการลงนาม159 การลงนาม
ในสัตยาบันสาร การยอมรับหรือการให้ความเห็นชอบก็ดี160 การลงนามในภาคยานุวัติสาร161 การตั้ง
ข้อสงวน162 การแก้ไขสนธิสัญญา163 การยกเลิกสนธิสัญญา164 ที่ต้องด าเนินการโดยรัฐทั้งสิ้น การใช้
อ านาจดังกล่าวจึงเชื่อมโยงการใช้อ านาจที่มาจากฝ่ายบริหารทั้งในกลุ่มบุคคลที่มีฐานะโดยต าแหน่งก็ดี 
บุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ที่เป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหารก็ดี หรือแม้แต่บุคคลที่อาศัยอ านาจมาจาก
หนังสือมอบอ านาจเต็มก็ด ี 

แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหากพิจารณาตาม
กรอบของกฎหมายภายในแล้ว จะพบว่าฝ่ายบริหารก็ยังคงเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ในการท าหนังสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว แม้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภท
จ าต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยก็ตาม แต่ในมิติของกรอบที่อรรถาธิบายในระบอบ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าตามกรอบ
ของกฎหมายภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่ก็ตาม หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าวรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร ย่อมมีนิติฐานะเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาท
และอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการแสดงเจตนายินยอมผูกพันในความตกลงระหว่างประเทศตามที่
กระบวนการที่กฎหมายระหว่างประเทศก าหนด จะเห็นได้ว่ากระบวนการตามกฎหมายภายในภายใต้
เขตอ านาจรัฐในดินแดน (Domestic Jurisdiction) กฎหมายระหว่างประเทศเคารพความเป็นอิสระ
ในการก าหนดวิธีการและกระบวนการท าหนังสือสัญญาว่าเป็นกิจการเฉพาะของรัฐ ภายใต้หลักความ
เป็นอิสระในการก าหนดเจตจ านงของตนและหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอ่ืนใด165 

อนึ่ง จากการศึกษาหลักการที่ปรากฏในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 
ไม่ปรากฏว่ากฎหมายระหว่างประเทศได้รับรองการใช้อ านาจของฝายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการใน
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด แต่กระนั้นก็ตาม แม้จากการศึกษาจะพบว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายตุลาการจะหาได้มีอ านาจหน้าที่ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม กรณีจะเป็ น
อย่างไร ถ้าการท าสนธิสัญญาดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายใต้การด าเนินการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดีหรือ

                                           
157Article 9 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
158Article 10 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
159Article 12 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
160Article 14 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
161Article 15 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties  
162Article 19 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
163Article 39-41 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
164Article 54-60 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
165Article 2 Paragraph 7 of Charter of United Nations 
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แม้แต่โดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการก็ดี166 ซึ่งหาได้มีบทบาทหรืออ านาจหน้าที่โดยตรงในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าวย่อมจะไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายภายใน เนื่องด้วยเหตุที่การท าหนังสือสัญญาดังกล่าว
บุคคลที่ท าสนธิสัญญาไม่มีอ านาจซึ่งได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้มี
อ านาจในฐานะที่เป็นผู้แทนของรัฐก็ตาม หากแต่ข้อเท็จจริงได้ปรากฏว่ารัฐจะได้ท าการรับรองการ
ด าเนินการดังกล่าวในภายหลัง การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลทาง
กฎหมายผูกพันกับรัฐดังกล่าวได้เช่นกัน167 กระบวนการรับรองภายหลังตามหลักการที่ปรากฏใน
อนุสัญญากรุงเวียนนาดังกล่าวย่อมเป็นที่ประจักษ์แจ้งเช่นเดียวกันว่า  รัฐซึ่งมีนิติฐานะเป็นบุคคล
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศย่อมต้องอาศัยผู้แทนรัฐที่ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการด าเนินการ
อย่างใด ๆ ในฐานะที่เป็นผู้แทนของรัฐ ซึ่งหมายความรวมถึงการที่รัฐตัดสินใจที่จะให้การรับรองการ
ด าเนินการของบุคคลหรือองค์กรที่ด าเนินการโดยปราศจากอ านาจดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้น อ านาจ
ทั้งในการท าหรือการรับรองการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศย่อมเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

นอกจากนั้นแล้ว แม้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยฝ่ายบริหารจะเป็น
กระบวนการที่ละเมิดกฎหมายภายใน อาทิ ฝ่าฝืนกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติในการให้
ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว กฎหมายระหว่างประเทศก็ยังรับรองความ
สมบูรณ์ของสนธิสัญญานั้นเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ168 หาได้ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญของรัฐ
ใดรัฐหนึ่งแต่อย่างใดไม่ ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐที่เข้าท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจึงไม่อาจอ้าง
บทบัญญัติตามกฎหมายภายในของตน หรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาปฏิเสธการมีผลผูกพันที่มีอยู่
ตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได1้69 

                                           
166แม้ในทางปฏิบัติหากผู้ท าหนังสือสัญญาหาได้เป็นผู้ที่มีฐานะโดยต าแหน่งก็ดี ผู้ซึ่งเป็น

ตัวแทนดังกล่าวย่อมต้องแสดงให้ปรากฏซึ่งหนังสือมอบอ านาจเต็ม แต่กระนั้นก็ตาม ในการท าความ
ตกลงระหว่างประเทศหากปรากฏว่าผู้ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการท าสนธิสัญญาแต่ได้ท าหนังสือสัญญา
ขึ้นด้วยเหตุที่ทางปฏิบัติของรัฐก็ดี หรือจากพฤติการณ์ที่ปรากฏโดยประการอ่ืนใดท าให้เข้าใจได้ว่า
บุคคลเช่นว่านั้นเป็นผู้แทนของรัฐในการแสดงออกซึ่งความยินยอมของรัฐในการผูกพันในข้อบทของ
สนธิสัญญาเช่นว่านั้นได้ โดยปราศจากหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Dispense with Full Powers) เพ่ือ
แสดงออกซึ่งอ านาจในการด าเนินการตามสนธิสัญญาดังกล่าว ; Article 7 paragraph 1 (b) of the 
1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 

167Article 8 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
168แม้ว่าตามระบอบของกฎหมายภายในจะมีผลท าให้อ านาจและการแสดงเจตนาบกพร่องก็

ตาม แต่ในแง่กฎหมายระหว่างประเทศแล้ว หากฝ่ายบริหารได้แสดงเจนาให้ความยินยอมที่จะเข้า
ผูกพันตามอ านาจที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรองว่าพึงมีแล้ว การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ย่อมมีผลผูกพันจากการแสดงออกของรัฐแม้โดยความบกพร่องก็ตาม รัฐไม่อาจหยิบยกกฎหมาย
ภายในมาปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายได้แต่อย่างใด 

169Article 27 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
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แต่กระนั้นก็ตาม ในกรณีที่ กฎหมายภายในที่มีความส าคัญอย่างยิ่ ง  (Fundamental 
Importance) และการฝ่าฝืนกฎหมายภายในเป็นการฝ่าฝืนที่ชัดแจ้ง (Manifest) ในลักษณะที่เป็น
การฝ่าฝืนที่ประจักษ์ชัด (Evident) ในทางภววิสัย (Objective) ของรัฐเช่นว่านั้นตามแนวปฏิบัติปกติ 
(Normal Practice) และโดยสุจริต170 ข้อบทดังกล่าวย่อมมีผลต่อความผูกพันในความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีได้ท าข้ึนด้วยเช่นกัน  

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะได้ด าเนินการโดยฝ่าย
บริหารที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายภายในดังกล่าวนั้น กฎหมายระหว่างประเทศก็หาได้ปฏิเสธการมีผล
ผูกพันในความตกลงระหว่างประเทศที่ด าเนินการโดยฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่ รัฐโดยฝ่ายบริหารใน
ฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศก็จ าต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย
เช่นกัน 

ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการท าสนธิสัญญาทวิภาคี และสนธิสัญญาพหุภาคีมีความแตกต่างกัน
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในเรื่องของเจราจาเพ่ือท าความตกลงระหว่าง
ประเทศ กล่าวคือประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก าหนดโดยประเภทของภาคี อาศัย
การพิจารณาจากจ านวนประเทศที่เป็นประเทศคู่สัญญาเป็นตัวก าหนดการจัดประเภท สนธิสัญญา
ประเภทดังกล่าวสามารถแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้  ประการแรก สนธิสัญญาทวิภาคี 
(Bilateral Treaty) และประการที่สอง สนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaty) ซึ่งความตกลง
ระหว่างประเทศอาจเป็นสนธิสัญญาที่เป็นกฎหมาย (Law Making Treaty)171 และสนธิสัญญาที่เป็น

                                           
170Article 46 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
171สนธิสัญญาที่เป็นกฎหมายเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นหนังสือตราสารที่ก าหนด

เนื้อหาสาระของความตกลงระหว่างประเทศเป็นการสร้างกฎเกณฑ์บรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม
ระหว่างประเทศหรือเป็นการก่อให้ เกิดพันธกรณี ( Integral Obligations) มากกว่าที่จะเป็นการ
ก่อให้เกิดความผูกพันทางสัญญา (Contractual) นอกจากนั้นแล้ว สนธิสัญญาที่เป็นบ่อเกิดของ
กฎหมาย (Law-Making Treaty) เป็นหมวดย่อยในสนธิสัญญาที่เป็นกฎเกณฑ์บรรทัดฐาน (Normative 
Treaty) ที่เป็นกฎเกณฑ์อันก่อให้เกิดพันธกรณีที่เป็นรูปธรรม (Objective Obligation) ดังจะเห็นได้
จากสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักการด้านกฎหมายทะเล 
(Maritime Regimes) หรือแม้แต่อนุสัญญาแรงงาน (International Labour Organization: ILO) ใน
ฐานะที่เป็นตัวอย่างของสนธิสัญญาที่เป็นบ่อเกิดของกฎหมาย  

นอกจากนั้นแล้ว สนธิสัญญาที่เป็นกฎเกณฑ์บรรทัดฐานยังมีลักษณะที่ทับซ้อน (Overlap) กับ
สนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaty) กล่าวคือ สนธิสัญญาที่เป็นกฎเกณฑ์บรรทัดฐานจะมีลักษณะ
ที่เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีเสมอ แต่ในขณะที่สนธิสัญญาพหุภาคีหาได้มีลักษณะที่เป็นสนธิสัญญาซึ่งเป็น
กฎเกณฑ์บรรทัดฐานไปเสียทั้งหมดแต่อย่างใดไม่; Sir Gerald Fitzmaurice, “Second Report on the 
Law of Treaties,” Year Book of International Law Commission (YILC) 2, 54 (1957) quoted 
in Catherine M. Brölmann, “Law-Making Treaties: Form and Function in International Law,” 
Nordic Journal of International Law 74 (2005): 1-2, 5-7, Retrieved August 24, 2013 from 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1334266; M. Fitzmaurice and A. Quast, 
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สัญญา (Contractual Treaty)172 ความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในเรื่อง
ของการเจรจาเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หากเป็นสนธิสัญญาทวิภาคีการเจรจาโดยฝ่าย
บริหาร173 ย่อมสามารถด าเนินการได้ภายใต้แนวทางและผลประโยชน์ชาติ  

ในขณะที่การท าสนธิสัญญาพหุภาคีการเจรจาไม่สามารถด าเนินการได้อย่างล าพังและอิสระ 
การเจรจาต้องด าเนินการภายใต้กรรมาธิการยกร่างความตกลงที่มีการก าหนดกรอบไว้เป็นฐานการ
เจรจา บทบาทของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศในขั้นตอนของการด าเนินการเจรจาเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจึงมีความ
แตกต่างกันด้วยเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุป ผู้แทนรัฐต้องเป็นผู้ที่มีนิติฐานะเป็นฝ่ายบริหาร หรือมีฐานการใช้อ านาจที่มา
จากฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ประกอบกับกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศรองรับเฉพาะการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาไม่ว่าจะเป็นทั้งการที่กฎหมาย
ระหว่างประเทศรับรองนิติฐานะของผู้ที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรง หรือจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานของ
รัฐที่มีบทบาทและหน้าที่โดยตรง หรือแม้แต่บุคคลใดก็ตามที่มีอ านาจหน้าที่โดยอาศัยฐานอ านาจที่มา
จากการมอบหมายอ านาจหน้าที่โดยผู้ที่มีหน้าที่โดยต าแหน่งโดยตรงก็ดี  

การก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปถึงการรับรองการ
ใช้อ านาจของรัฐโดยผู้แทนรัฐ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารในการด าเนินกระบวนการตามที่กฎหมายระหว่าง
ประเทศก าหนดไว้ตั้งแต่การริเริ่มจนกระทั่งสิ้นกระบวนการตามกรอบที่กฎหมายก าหนด ส่วนการ
ก าหนดตัวบุคคลหรือกระบวนการตามกรอบกฎหมายภายในจะเป็นอย่างไรนั้น จะเห็นได้ว่าระบอบใน
กฎหมายระหว่างประเทศให้ความเคารพต่อหลักการที่ว่าด้วยอ านาจอธิปไตยและเขตอ านาจรัฐ และ
ภายใต้หลักการที่ว่าด้วยการไม่แทรกแซงต่อการด าเนินกิจการภายในของแต่ละรัฐ กฎหมายระหว่าง
ประเทศจึงหาได้ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้อ านาจตามกระบวนการตามกรอบของกฎหมายภายใน 
ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในระบบการเมืองการปกครองและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละรัฐ 
การใช้อ านาจตามกระบวนการดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตามกรอบที่รัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐก าหนด  

                                           
Law of Treaties Section A: Introduction to the Law of Treaties (London: Central Printing 
Service, the University of London Press, 2007) , p.  12, Retrieved October 15, 2015 from 
http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/law_treaties.pdf 

172สนธิสัญญาที่เป็นสัญญาเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นหนังสือตราสารที่ก าหนด
กรอบความผูกพันกับรัฐภาคีในฐานะที่เป็นรัฐคู่สัญญาอันก่อให้เกิดกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี
ในเรื่องต่างๆ อาทิ อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และพิธีสาร
เกี่ยวกับการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ.1978 เป็นต้น; M. Fitzmaurice and A. Quast, op. 
cit., pp. 12-13. 

173ส่วนกรอบการเจรจาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่ากฎหมายภายในของแต่ละรัฐได้ก าหนดให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาหรือไม่ อย่างไร 
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2.3.3 กระบวนการและความสมบูรณ์ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกิดขึ้น
จากการแสดงเจตนายินยอมผูกพันโดยผู้แทนรัฐ 

พึงต้องเข้าใจว่าหลักการที่ส าคัญในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การริเริ่มจวบจนกระทั่งการให้สัตยาบันต้องเกิดจากกการแสดงเจตนาให้
ความยินยอมผูกพัน (Consent to be Bound)174 ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศก าหนดไว้หลากหลาย
วิธี อาทิ การลงนาม การให้ความเห็นชอบ การยอมรับ การภาคยานุวัติ หรือแม้แต่การให้สัตยาบัน 
เป็นที่ประจักษ์ว่า การให้ความยินยอมเป็นหลักการที่ส าคัญอันเกี่ยวกับกระบวนการในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศโดยตรง หากปราศจากความยินยอมโดยการแสดงเจตจ านงโดยอิสระ (Free 
Consent) แล้ว การท าความตกลงระหว่างประเทศโดยผู้แทนรัฐย่อมมิอาจเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์โดย
ปราศจากการด าเนินการที่ชอบภายใต้หลักการที่ส าคัญนี้ 

โดยหลักการแล้ว การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ก าลังบังคับ
ให้เป็นไปโดยปราศจากการแสดงความยินยอมและการแสดงเจตจ านงโดยอิสระ โดยการแสดงความ
ยินยอมผูกพันโดยสุจริตเพ่ือใช้ในการสร้างความผูกพันระหว่างประเทศ175 ความยินยอมจึงเป็นการ
แสดงออกซึ่งเจตจ านงของรัฐเพ่ือก่อให้เกิดพันธกรณี176 ภายใต้ธ ารงไว้ซึ่งอ านาจและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการบริหารรัฐกิจและความมั่นคงของรัฐ177 หลักความยินยอมจึงมีส่วนส าคัญที่สร้างความ
ผูกพันระหว่างรัฐภาคี โดยสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ตามจะไม่ก่อให้เกิด
พันธกรณีหรือสิทธิใด ๆ (Obligations or Rights) ส าหรับรัฐที่สาม (Third State) โดยปราศจาก
ความยินยอมเข้าผูกพันโดยรัฐเช่นว่านั้น (Without Its Consent)178 ซึ่งรัฐที่สามนั้นหมายถึงรัฐที่ซึ่ง
หาได้มีสถานะทางกฎหมายในฐานะที่เป็นคู่สัญญาหรือเป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาแต่อย่างใดไม่179 
ดังนั้น พันธกรณีที่จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขั้นจากการแสดงความยินยอมผูกพันเท่านั้น เว้นแต่ ในบาง
กรณีที่ความตกลงระหว่างประเทศที่รัฐแม้จะมิได้เป็นภาคีก็ตาม แต่ความตกลงระหว่างประเทศ
ดังกล่าวกลับมีนิติฐานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ความผูกพันดังกล่าวหาจ าต้อง
เกิดข้ึนจากการแสดงเจตนายินยอมผูกพันแต่อย่างใดไม่ 

                                           
174Article 11 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties  
175Curtis J. Mahoney, “Treaties as Contracts: Textualism, Contract Theory, and 

the Interpretation of Treaties,” The Yale Law Journal 116, 4 (January 2007): 849-850, 
Retrieved October 24, 2015 from http://www.yalelawjournal.org/note/treaties-as-con 
tracts-textualism-contract-theory-and-the-interpretation-of-treaties 

176Johan D. Van Der Vyver, “Self-Determination of the Peoples of Quebec 
under International Law,” Journal of Transnational Law and Policy 10 (Fall 2000): 
1, Retrieved August 24, 2015 from http://www.law.fsu.edu/journals/trans national/vol 
101/vyver.pdf 

177M. St. Korowicz, op. cit., p. 157 quoted in Momir Milojević, op. cit., p. 429. 
178Article 34 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties  
179Article 2 (1) (h) of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties   
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ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น จากการศึกษาพบว่าการแสดงเจตจ านงของรัฐ
ภายใต้หลักเสรีภาพและความเป็นอิสระ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ก าหนด
ว่า “ทุกรัฐมีความสามารถในการท าสนธิสัญญา โดยเจตจ านงของรัฐด าเนินการผ่านด้วยการแสดงออก
ผ่านบุคคลผู้ที่มีอ านาจให้ด าเนินการเช่นว่านั้นหรือผู้ที่สถานะเป็นผู้แทนของรัฐ”180 อาทิ บุคคลผู้ซึ่งมี
สถานะทางกฎหมายเป็นตัวแทนของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการรับรองข้อบทในสนธิสัญญา 
(Adopting the Text of a Treaty) หรือเพ่ือยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อบทในสนธิสัญญา 
(Authenticating the Text of a Treaty) หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกซึ่งความยินยอมของรัฐ
เพ่ือผูกพันในข้อบทของสนธิสัญญา (Expressing the Consent of the State to be Bound by a 
Treaty) ในกรณีที่บุคคลเช่นว่านั้นแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม181 

กระบวนการในการแสดงเจตจ านงของรัฐปรากฏให้เห็นโดยกระบวนวิธีต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 ซึ่งต้องด าเนินการภายใต้หลักการที่ว่าด้วย “การให้ความยินยอม
ผูกพันทั้งสิ้น” ไม่ว่าจะเป็น การลงนาม การแลกเปลี่ยนหนังสือตราสารก่อตั้งสนธิสัญญา การให้
สัตยาบัน การให้ความเห็นชอบ การยอมรับ การภาคยานุวัติ หรือด้วยกระบวนวิธีอ่ืนใดตามที่มีการตก
ลงกัน (Any Other Means If So Agreed)182 การตั้งข้อสงวน การแก้ไขสนธิสัญญา การยกเลิก
สนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการที่เกี่ยวกับการท าสนธิสัญญาทั้งหมดปรากฏให้เห็นได้ด้วยการใช้อ านาจ
อธิปไตยอันเป็นพ้ืนฐานของรัฐด้วยการให้ความยินยอมที่ต้องแสดงให้ปรากฏออกมาภายนอก  

ในขณะที่การแสดงเจตจ านงให้ปรากฏออกภายนอกในกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศนั้น แม้กฎหมายระหว่างประเทศจะเคารพหลักอ านาจอธิปไตยก็ตาม แต่ความไม่สมบูรณ์ตาม
ระบอบกฎหมายภายในกลับไม่ได้รับการเคารพในเวทีระหว่างประเทศเท่าใดนัก เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ
แต่ละรัฐมีความแตกต่างกันในระบบกฎหมายที่มีความซับซ้อนและความแตกต่างในรายละเอียด การ
อนุญาตให้หยิบยกกฎหมายภายในมาปฏิเสธการมีผลของกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นแหตุที่
น าไปสู่ความยุ่งยากในสังคมระหว่างประเทศเป็นที่สุด 

ความยินยอมที่แสดงออกมาในกระบวนการต่าง ๆ โดยรัฐนั้น มีประเด็นที่จะต้องท าการ
พิจารณาตามหลักกฎหมายภายในด้วยเช่นกัน ประเด็นส าคัญอยู่ที่ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ หากเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยล าพัง การแสดงเจตนา
ยินยอมดังกล่าวก็เพียงแต่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ภายหลังจึง
สามารถด าเนินการแสดงเจตนายินยอมผูกพันในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่กฎหมายระหว่างประเทศก าหนด  

                                           
180Article 6 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties  
181Article 7 paragraph 1 (a) of the 1969 Vienna Convention on the Law of 

Treaties 
182Article 11 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
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แต่กระนั้นก็ตาม ในกรณีที่ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ การแสดงเจตนายินยอมผูกพันตามที่กฎหมาย
ระหว่างประเทศก าหนดจ าต้องผ่านกระบวนการและวิธีการที่กฎหมายภายในก าหนดไว้ด้วยเช่นกัน 

พึงเข้าใจว่าระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้เข้ามาควบคุมกระบวนการตาม
กฎหมายภายใน กฎหมายระหว่างประเทศพิจารณาแต่เพียงว่าการแสดงเจตนายินยอมในกระบวนการ
หรือขั้นตอนดังกล่าวได้ด าเนินการไปโดยผู้ที่มีนิติฐานะหรือมีได้รับมอบอ านาจเต็มถูกต้องหรือไม่ การ
แสดงเจตจ านงดังกล่าวก็มีผลเป็นอันสมบูรณ์ตามระบอบกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าการแสดง
เจตนายินยอมดังกล่าวจะไม่ได้ด าเนินการโดยชอบตามระบอบกฎหมายภายในก็ตาม ดังจะเห็นได้จาก
หลักการที่ว่าด้วยความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายภายในไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ดังนั้น หนังสือสัญญาที่มีการแสดงความยินยอมผูกพันโดยชอบโดยผู้แทนรัฐ ย่อม
ก่อให้เกิดพันธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศได้  

ประเด็นส าคัญของหลักการเรื่องนี้จึงอยู่ที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการที่รัฐไม่ได้ด าเนินการใดตามกรอบของกฎหมายภายในก าหนด อาทิ การไม่ได้เสนอกรอบ
การเจรจา การที่มิได้ให้ข้อมูลแก่ภาคประชาชน การไม่ได้รับความเห็นชอบในกรอบการเจรจา การที่
ไม่ได้ให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา การไม่ได้เยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจาการ
ท าหนังสือสัญญา หรือแม้แต่หนังสือสัญญาที่ไม่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติ เป็นต้น กระบวนการที่มิได้เป็นไปตามระบอบของกฎหมายภายในไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็
ตาม ย่อมไม่อาจยกความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายภายในเพ่ือเป็นเหตุที่จะท าการปฏิเสธถึงความผูกพัน
ที่เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างที่เห็นได้นอกจากหลักการในกฎหมายไทยแล้ว หลักการตามกฎหมายภายในของ
สหรัฐอเมริกาภายใต้รูปแบบของ “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร” (Executive Agreements) โดย
หลักการแล้วหาจ าต้องน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาให้ค าแนะน าและความเห็นชอบจากวุฒิสภาแต่อย่าง
ใดไม่183 ความตกลงดังกล่าวมีลักษณะและการเรียกชื่อเฉพาะอย่างเป็นทางการภายใต้ระบบกฎหมาย
อเมริกันเท่านั้น และหาได้มีนิติฐานะเป็น “สนธิสัญญา” (Treaty) แต่อย่างใดไม่ แต่กระนั้นก็ตาม 
กรณีที่ข้อตกลงของฝ่ายบริหารดังกล่าวหาได้มีนิติฐานะเป็นสนธิสัญญาตามหลักการที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาดังกล่าวนั้น ก็หาอาจยกเหตุความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายภายในว่า การ
ท าความตกลงระหว่างประเทศมีฐานะเป็นเพียงข้อตกลงทางบริหาร หาได้มีนิติฐานะเป็นสนธิสัญญา
เพ่ือปฏิเสธการมีผลผูกพันของสนธิสัญญาได้แต่อย่างใดไม่184 

ประเด็นส าคัญอยู่ที่การแสดงความยินยอมที่ปรากฏออกตามหลักการในกฎหมายระหว่าง
ประเทศมีผลต่อความสมบูรณ์ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่แม้ในกระบวนการท า
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายภายในก็ตาม แต่การแสดงความยินยอม
โดยผู้มีอ านาจตามหลักการในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศย่อมมีผลสมบูรณ์และส่งผลให้รัฐ

                                           
183International Legal Research Tutorial, op. cit., para. 1-9.; มานิตย์ จุมปา และ พรสันต์ 

เลี้ยงบุญเลิศชัย, รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา: ค าอธิบายเรียงมาตราพร้อมค าพิพากษาศาลฎีกา 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), หน้า 98. 

184Article 46 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 
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เช่นว่านั้นจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีภายใต้หลักที่ว่าด้วย “ สัญญาต้องเป็นสัญญา” (pacta sunt 
servanda) และต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาเช่นว่านั้นด้วยความสุจริต รัฐจะอ้างบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายภายในของตนมาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกิดขึ้นมิได้185 
เว้นแต่กฎหมายภายในซึ่งรัฐยกขึ้นกล่าวอ้างนั้น จะเป็นกฎหมายภายในเกี่ยวกับเรื่องความสามารถ
ของผู้แทนของรัฐในการให้ความยินยอมของตนเพ่ือผูกพันตามสนธิสัญญานั้น ในกรณีเช่นนี้กฎหมาย
ภายในที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างนั้นต้องเป็นการฝ่าฝืนหลักการในกฎหมายระหว่างประเทศใน 2 ประการ 
ดังนี้186  

ประการแรก การฝ่าฝืนดังกล่าวจะต้องเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายภายในที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งยวด และ 

ประการที่สอง การฝ่าฝืนกฎหมายภายในดังกล่าวจะต้องเป็นการฝ่าฝืนเกี่ยวกับเรื่องของ
ความสามารถในการให้ความยินยอมของรัฐเกี่ยวกับการเข้าผูกพันตามความตกลงระหว่างประเทศใน
ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนที่ชัดแจ้ง ซ่ึงการฝ่าฝืนกฎหมายภายในดังกล่าวจะถือว่าชัดแจ้งได้ก็ต่อเมื่อการ
ฝ่าฝืนนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดในทางภววิสัยแก่รัฐใด ๆ ซึ่งปฏิบัติตนในเรื่องเช่นว่านั้นตามครรลองแห่ง
การถือปฏิบัติตามปกติและโดยสุจริต  

กรณีเช่นว่านี้จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์ว่า บทบัญญัติของกฎหมายภายในดังกล่าว
จะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามข้อยกเว้นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่สามารถที่จะ
ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศขึ้นได้หรือไม่ อาทิ ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายภายในอันเป็นที่
รับรู้โดยทั่วไปในสังคมระหว่างประเทศถึงความไม่สมบูรณ์ตามระบอบของกฎหมายภายในเช่นว่านั้น
ได้เกิดข้ึนแล้ว187  

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ หลักการที่ปรากฏในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวจะ
ถือได้หรือไม่ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐเกี่ยวกับกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศเป็นบทบัญญัติของกฎหมายภายในที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด และเป็นกรณีที่ถือได้ว่า
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดได้ในทางภววิสัยแก่รัฐใด ๆ ในฐานะที่เป็นการ
ก าหนดแนวปฏิบัติของแต่ละรัฐ ตามครรลองแห่งการถือปฏิบัติตามปกติวิสัยและโดยสุจริต เกี่ยวกับ
กระบวนการและการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐตน นักกฎหมายบาง
ท่าน188 อธิบายว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ถือว่าเป็นบทบัญญัติของกฎหมายภายในที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด และเป็นกรณีที่ประจักษ์ชัดได้
ในทางภววิสัยแก่รัฐใด ๆ ตามครรลองแห่งการถือปฏิบัติตามปกติวิสัยและโดยสุจริตแล้ว ในขณะที่นัก

                                           
185Article 27 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 
186Article 46 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 
187American Society of International Law and the International Judicial Academy, 

General Principle of International Law: Pacta Sunt Vervanda (September, 2008), 
para. 6, Retrieved August 24, 2013 from http://www.judicialmonitor.org/archive_0908/ 
generalprinciples.html  

188สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 80. 
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กฎหมายบางท่าน189 กล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่ยกเหตุตามหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศดังกล่าวมาเป็นเหตุเพ่ือท าให้ความตกลงระหว่างประเทศไม่มีผลผูกพันกับรัฐ ก็ด้วยเพราะเหตุ
แห่งกฎหมายภายในโดยเฉพาะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่จ ากัดการใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ  

ยิ่งไปกว่านั้น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้เคยติดสินไว้ในคดีระหว่างแคมมารูนกับไนจีเรีย 
(Cameroon v. Nigeria)190 ว่าบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแม้จะเป็นบทบัญญัติที่ประจักษ์ชัด
ถึงบทบัญญัติในการท าความตกลงระหว่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม 
แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัติที่เป็นการจ ากัดอ านาจของประมุขของรัฐในการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศหาเป็นเช่นนั้นไม่ ด้วยเหตุที่ในทางปฏิบัติในการท าความตกลงระหว่างประเทศประมุขของรัฐ
ย่อมถูกพิจารณาได้ว่าเป็นผู้ที่มีอ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศโดยต าแหน่ง อีกทั้งไม่มี
พันธกรณีตามกฎหมายใด ๆ ที่จะบังคับให้รัฐต้องแสดงให้ปรากฏถึงการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของ
กฎหมายภายในหรือรัฐธรรมนูญไปยังรัฐภาคีอ่ืน ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐภาคีในความตกลงระหว่างประเทศที่ได้ท าขึ้นมานั้น191  

เป็นที่ประจักษ์ว่า ค าวินิจฉัยดังกล่าวยืนยันว่า หลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็น
บทบัญญัติที่ที่ประจักษ์ชัดถึงบทบัญญัติในการท าความตกลงระหว่างประเทศในทางภววิสัยตามปกติ
และโดยสุจริต แต่การจ ากัดอ านาจของผู้แทนรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการท าความตกลง
ระหว่างประเทศ ไม่ใช่สิ่งที่รัฐอ่ืนจ าต้องรู้ข้อจ ากัดอ านาจของผู้แทนรัฐเช่นว่านั้ นอย่างประจักษ์แจ้ง
ตามปกติและโดยสุจริตได้ เว้นแต่รัฐคู่ภาคีดังกล่าวจะได้แสดงให้ปรากฏทราบกับรัฐภาคีคู่สัญญาอ่ืน
เท่านั้น ทั้งนี้ การแสดงให้ปรากฏซึ่งข้อจ ากัดอ านาจดังกล่าวก็หาได้มีกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
พันธกรณีใด ๆ บังคับให้ต้องแสดงให้คู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบแต่อย่างใดไม่ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติที่
จ ากัดอ านาจที่มิได้เป็นการรู้ได้เป็นการทั่วไปนั้น ย่อมไม่มีผลน าไปเป็นเหตุแห่งการลบล้างการมีผล
ผูกพันตามหลักการที่มีในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศได้แต่อย่างใด  

หลักการดังกล่าวท าให้ต้องพิจารณาว่าบทบัญญัติที่ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ที่ซึ่งการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่าย
นิติบัญญัติแต่เพียงเท่านั้น จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกระบวนการของกฎหมายภายใน ผู้เขียนเห็นว่า
หลักการดังกล่าวย่อมหมายถึง ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีเป็นการจ ากัดอ านาจของ
ผู้แทนรัฐในการเข้าท าสนธิสัญญาด้วยเช่นกัน ดังเช่นในคดีระหว่างแคมมารูนกับไนจีเรียที่ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศได้วางหลักไว้ ด้วยเหตุที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวหาได้เป็น
อ านาจโดยล าพังของฝ่ายบริหารในการท าความตกลงระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ ในทางกลับกัน
การท าความตกลงระหว่างประเทศที่มีการจ ากัดการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่ต้องด าเนินการ

                                           
189Alina Kaczorowska, op. cit., pp. 109-110. 
190International Court of Justice, “Case Concerning the Land and Maritime 

Boundary between Cameroon and Nigeria,” ICJ Report (Judgment of October 10, 2002):  
430, Retrieved May 15, 2015 from http://www.icj-cij.org/docket/files/94/7453.pdf 

191Alina Kaczorowska, op. cit., p. 110. 
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ขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อนเพ่ือท าการแสดงเจตนายินยอมผูกพันนั้น รัฐต่างประเทศคู่
ภาคีมิอาจล่วงรู้ได้ถึงการด าเนินการใด ๆ ซึ่งได้ด าเนินการไปโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายภายใน
ของรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งได้เลย ในอันที่จะถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ประจักษ์แจ้งและเป็นไปตามปกติวิสัย
โดยสุจริต ดังนั้น การจ ากัดอ านาจรัฐของฝ่ายบริหารในการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวที่
ไม่เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายภายใน จึงไม่เป็นเหตุที่จะน าไปสู่การการลบล้างการมีผล
ผูกพันตามหลักการที่มีในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศได้แต่อย่างใด 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร192 ได้ยกตัวอย่างการอรรถาธิบายความไว้ว่ากรณี
การปักปันเขตแดนและการย้ายหลักเขตแดนที่ท าแต่เพียงบันทึกไว้เป็นพยานหลักฐานโดยไม่ได้
ข้อความยินยอมจากฝ่ายนิติบัญญัติ และกรณีที่การท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชาในการทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียว เป็นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัตินั้น เป็นตัวอย่างการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศท่ีเกินอ านาจและถือว่าเป็นการชัดแจ้งในการปฏิบัติตามปกติและด้วยความสุจริตนั้น 

ด้วยความเคารพผู้เขียนกลับเห็นว่า กรณีดังกล่าวแม้จะถือว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นบท
กฎหมายพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดและโดยชัดแจ้งได้ก็ตาม แต่การก าหนด “ประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ” ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก็ดี ก็มีนิติฐานะเป็นเรื่องของ 
“การจ ากัดการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร” ที่รัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถล่วงรู้ได้เลย นอกจากจะ
ท าการแจ้งให้รัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบ ด้วยเหตุที่การตีความประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศประเภทในประเภทหนึ่งว่า เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่นั้น ในแนวปฏิบัติของประเทศไทยเองหาได้มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนไปใน
ทิศทางเดียวกันไม่ อีกทั้งในกรณีของการท าค าแถลงการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญเองก็
มิได้พิเคราะห์ไปถึงเจตจ านงทางการเมืองที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตจ านงทางการเมืองด้วยแต่อย่าง
ใด กรณีดังกล่าวจึงมิใช่กรณีที่จะเป็นตัวอย่างการอรรถาธิบายสนับสนุนได้ว่าเป็นการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกินขอบอ านาจได้อย่างถูกต้องเท่าใดนัก  

แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะถือได้ว่าตัวอย่างทั้งสองจะเป็นการอรรถาธิบายความว่าเป็นหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่ด าเนินการไปเกินขอบอ านาจก็ตาม แต่ในหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ
แล้ว ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติย่อมอยู่ใน
ความหมายของ “การจ ากัดการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารหรือผู้มีอ านาจในฐานะที่เป็นผู้แทนรัฐ” 
ดังเช่นในคดีระหว่างแคมมารูนและไนจีเรียที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ตัดสินคดีไว้ ดังนั้น การ
อ้างบทบัญญัติกฎหมายภายในดังกล่าว จึงไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนในเรื่องเช่นว่านั้นตามครรลอง
แห่งการถือปฏิบัติตามปกติและโดยสุจริต ในฐานะที่เป็นเหตุอันสามารถน าไปสู่การลบล้างผลผูกพันที่
มีตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศได้แต่อย่างใด  

กล่าวโดยสรุป ความยินยอมผูกพันเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญในกระบวนการการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศตามหลักการที่มีในกฎหมายระหว่างประเทศ ความส าคัญอยู่ที่ความยินยอมที่
แสดงโดยผู้มีอ านาจซึ่งเป็นผู้แทนรัฐย่อมผูกพันรัฐ แม้กระบวนการตามระบอบของกฎหมายภายในจะ

                                           
192สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 80.  
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ไม่มีความสมบูรณ์ก็ตาม หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่ไม่มีผลกระทบต่อความผูกพันในสังคม
ระหว่างประเทศ แต่การยินยอมที่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายภายในดังกล่าวน ามาซึ่งความรับผิดชอบ
ทางการเมืองและทางกฎหมายของผู้แสดงความยินยอมได้เช่นกัน  
 



 
บทท่ี 3  

 
ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลัก ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรรอง

เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบ 
กฎหมายต่างประเทศกบัประเทศไทย 

 
ในบทที่สามเป็นบทที่ว่าด้วยการศึกษาเปรียบเทียบหลักการในรัฐธรรมนูญกับแนวปฏิบัติของ

รัฐต่างประเทศกับประเทศไทย ภายหลังจากที่พิเคราะห์ข้อมูลในสองบทที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับอ านาจและการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่
น าไปสู่การพิสูจน์ว่าฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรรองที่ใช้อ านาจอธิปไตยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ส่วนและฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อขัดแย้งในการใช้
อ านาจระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรอง 

เพ่ือให้การศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนจะท าการพิสูจน์และสนับสนุนข้อค้นพบของ
ผู้เขียนด้วยฐานที่มาจากข้อมูลในด้านการศึกษาเปรียบเทียบองค์กรและการใช้อ านาจอธิปไตยในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในฐานะที่เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการเมืองและการปกครองแบบประธานาธิบดี ระบบรัฐสภาและระบบกึ่ง
ประธานาธิบดีและก่ึงระบบรัฐสภา 

 การศึกษาในบทที่ 3 นี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ต้องการใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและทางปฏิบัติของประเทศไทยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะวิเคราะห์ต่อไปใน
บทที่ 4 ผู้เขียนได้ท าการวางประเด็นการวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การค้นหาค าตอบด้วยการด าเนินการ 
ดังนี้ ประการแรก การศึกษาถึงแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ ประการที่สอง การศึกษาแนวปฏิบัติ
ของประเทศไทย ประการที่สาม การสรุปและวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวปฏิบัติของประเทศไทยกับรัฐ
ต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ในการศึกษาผู้เขียนมีข้อสังเกตในการวางประเด็นในการศึกษาหลักการของกฎหมาย 
และวิธีการวิเคราะห์กฎหมาย ดังนี้ 

ประการแรก  การวางโครงเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐต่างประเทศต่อ
จากบทที่ 2 ที่ว่าด้วยการศึกษาในเชิงหลักการทั้งในกฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศ ที่
ผู้เขียนได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการหา “เกณฑ์ที่เป็นสากล” ส าหรับเป็นฐานที่ใช้ใน 
“การวัดหรือพิสูจน์” หลักการและการปฏิบัติของประเทศไทยว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยมีความสอดคล้องในเชิงหลักการในบทที่ 2 และแนวปฏิบัติที่เป็นสากลของรัฐ
ต่างประเทศในบทที่ 3 ส่วนแรกนี้หรือไม ่
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ประการที่สอง เพ่ือให้การศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนจะท าการพิสูจน์และสนับสนุน
ข้อค้นพบของผู้เขียนด้วยฐานที่มาจากข้อมูลในด้านการศึกษาเปรียบเทียบองค์กรและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในฐานะที่เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประเทศที่ใช้ในการศึกษาในเชิงคุณภาพ 

ประการที่สาม ส าหรับค าถามที่ว่าเหตุใดผู้เขียนจึงเลือกที่จะศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รวมถึงแนวปฏิบัติของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ค าตอบก็คือ สหรัฐอเมริกาเคยมีปัญหาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในเรื่องการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศและการขอความเห็นชอบจากวุฒิสภาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติ
บัญญัติเฉกเช่นเดียวกันกับปัญหาที่ประเทศไทยก าลังประสบ ซึ่งสหรัฐอเมริกาก าหนดหลักการเรื่อง
การขอความเห็นชอบในเรื่องกรอบการเจรจาเฉพาะข้อตกลงของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีส่วนส าคัญในฐานะที่
เป็นประเทศต้นแบบในการร่างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

ในขณะที่สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาเฉกเช่นประเทศไทยภายใต้หลัก
ความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา แต่รัฐสภาของสหราชอาณาจักรก็ให้ความเคารพต่อหลักการและ
อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญา ส่วนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งใช้ระบบศาลคู่ เฉก
เช่นเดียวกันกับประเทศไทย รัฐธรรมนูญได้วางหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการและ
องค์กรที่มิได้เป็นองค์กรตุลาการไว้อย่างชัดเจนในเชิงหลักการ ทั้งเขตอ านาจที่ใช้ต่อกรณีการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง  

ประการที่สี่ ในการวิเคราะห์กฎหมายเพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์และสนับสนุนข้อค้นพบของ
ผู้เขียนดังกล่าว ผู้เขียนจะท าการแบ่งกรอบการศึกษาในกรอบใหญ่ 5 ประการดังนี้  

กรอบที่หนึ่ง กรอบที่พิสูจน์ว่าฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่มีและเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

กรอบที่สอง กรอบที่พิสูจน์ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรรอง ซึ่งมีส่วนร่วมในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเฉพาะที่มีความส าคัญเท่านั้น 

กรอบที่สาม กรอบซึ่งพิสูจน์ว่าการก าหนดให้ฝ่ายตุลาการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดลักษณะของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายภายในก าหนดและมีความแตกต่างกันใน
แต่ละรัฐไว้เป็นการเฉพาะ 

กรอบที่สี่ หลักการและกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยที่
ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศท่ีเป็นตัวอย่างในการศึกษา และ 

กรอบที่ห้า ในท้ายที่สุดการศึกษาในประการที่ห้า บทสรุปการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
องค์กรหลักและการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐต่างประเทศกับ
ประเทศไทย  

ประการที่ห้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลสนับสนุนที่มีน้ าหนักยิ่งขึ้น ผู้เขียนจะท าการสนับสนุนข้อมูลและ
ข้อค้นพบของผู้เขียนด้วยการให้ข้อมูลการศึกษาในเชิงรูปแบบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ 
จากกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการเมืองและการปกครองแบบประธานาธิบดี ระบบรัฐสภาและระบบกึ่ง
ประธานาธิบดีและกึ่งระบบรัฐสภา เพ่ือให้เกิดน้ าหนักที่สนับสนุนในเชิงหลักการว่าแนวปฏิบัติในทาง
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สากลของรัฐต่างประเทศยังคงยึดมั่นในเชิงหลักการว่า ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตย
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรรองที่ใช้
อ านาจอธิปไตยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นฐานที่น าไปสู่การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทย
ตามกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศในบทต่อไป 

ประการที่หก ผู้เขียนจะใช้วิธีการวิเคราะห์กฎหมาย เพ่ือให้เห็นเนื้อหาสาระของกฎหมาย 
กลไกและระบบการท าหนังสือสัญญาและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้เขียนจะได้ศึกษาและวิเคราะห์ใน
เชิงหลักการของกฎหมายแต่ละฉบับ ดังนี้ 

หลักการวิเคราะห์กฎหมายที่หนึ่ง โดยอาศัยฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของแต่
ละองค์กรทั้งของประเทศไทยเปรียบเทียบกับรัฐต่างประเทศ 

หลักการวิเคราะห์กฎหมายที่สอง โดยอาศัยฐานจากแนวปฏิบัติในการใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาของฝ่ายบริหาร และแนวปฏิบัติของฝ่ายนิติบัญญัติในการให้ความเห็นชอบ  

หลักการวิเคราะห์กฎหมายที่สาม โดยอาศัยการวิเคราะห์จากการก าหนดประเภทและการ
ก าหนดกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทยเปรียบเทียบกับรัฐ
ต่างประเทศ 

หลักการวิเคราะห์กฎหมายที่สี่ โดยอาศัยการวิเคราะห์จากหลักการและการใช้อ านาจของการ
วินิจฉัยคดีของฝ่ายตุลาการของประเทศไทยเปรียบเทียบกับรัฐต่างประเทศ 

หลักการวิเคราะห์กฎหมายที่ห้า การน าเสนอด้วยตารางสรุปการวิเคราะห์อ านาจขององค์กร 
กระบวนการและประเภทของหนังสือสัญญาและอ านาจของฝ่ายตุลาการทั้งของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับรัฐต่างประเทศ 

 
3.1  หลักการและกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักร และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 
 ผู้เขียนค้นพบว่ากระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเกี่ยวข้องด้วยทั้งฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยการใช้อ านาจดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง
ในประเภทของหนังสือสัญญาบางประเภทที่มีความส าคัญต่อรัฐและต้องด าเนินการภายใต้
กระบวนการขอความเห็นชอบตามกฎหมายภายในที่เป็นในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ความแตกต่าง
ที่มาจากระบบและพัฒนาการของกฎหมายภายในแต่ละรัฐท าให้เกิดความแตกต่างเกี่ยวกับการวาง
บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายตุลาการในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
 จากข้อค้นพบดังกล่าวน าไปสู่การก าหนดประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศได้แก่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งสัมพันธ์กับข้อค้นพบจากการศึกษา โดยผู้เขียนแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็นดังนี้  
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ประการแรก ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ประการที่สอง ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรรองซึ่งมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศเฉพาะที่มีความส าคัญต่อรัฐเท่านั้น  
ประการที่สาม การก าหนดให้องค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นที่เก่ียวกับการท าหนังสือ

สัญญาระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายภายในซ่ึงมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ 
 
3.1.1  บทบาทและอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของฝ่ายบริหารใน

ฐานะท่ีเป็นองค์กรหลัก 
 จากการศึกษาผู้เขียนพบว่า แนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักรหรือแม้แต่สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ตาม ต่างก็มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้นกล่าวคือ 
ฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี (President) หรือผู้แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ (Crown) โดย
คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ193 กับรัฐ
ต่างประเทศรวมถึงกับองค์การระหว่างประเทศอ่ืนใด แม้การท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว
จะมีความแตกต่างในรายละเอียดกันบ้างในบางประการก็ตาม 
 เพ่ือสนับสนุนข้อค้นพบจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศว่าอาศัยเหตุทาง
กฎหมายใดเป็นฐานสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีนิติฐานะเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และภายหลังจากนั้นผู้เขียนจะท าการสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ
แนวปฏิบัติของกระบวนการท าหนังสือสัญญาของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสในประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตอนท้ายของบทนี้ต่อไป 

3.1.1.1  ประธานาธิบดี เป็นผู้ที่มีบทบาทและอ านาจตามที่ รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกาก าหนด 

จากการศึกษาแนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาพบว่า ประธานาธิบดีมีอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับประเด็นแรกคือ ฐานทางกฎหมายใดรองรับ
การใช้อ านาจของประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ และการแบ่งลักษณะหรือรูปแบบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้
อ านาจของประธานาธิบดีมีอย่างไรบ้างนั้น  

ผู้เขียนค้นพบว่า รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นฐานทางกฎหมายที่ส าคัญที่
ก าหนดให้ประธานาธิบดีมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่
มีอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศและองค์กรระหว่าง

                                                           
193เหตุที่ผู้ เขียนเลือกใช้ค าว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ในฐานะที่ เป็นถ้อยค าใช้

อรรถาธิบายถ้อยค าและความหมายแบบกว้างทั่วไปของการท าความตกลงระหว่างประเทศ ด้วยเหตุที่
ความตกลงระหว่างประเทศที่ท าการศึกษามีทั้ งในรูปแบบของสนธิสัญญา (Treaty) ข้อตกลง 
(Agreement) ข้อผูกพันระหว่างประเทศ (International Commitment) และตราสารระหว่างประเทศ
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของกฎหมายภายในแต่ละประเทศ  
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ประเทศ194 ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้
รับรองและก าหนดอ านาจรวมถึงการใช้อ านาจเพ่ือท าความตกลงระหว่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของ
สนธิสัญญา (Treaty) และความตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement) ว่าเป็นอ านาจ
ของประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร (Executive Branch) ในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ195  

การรับรองอ านาจของประธานาธิบดีดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นจากค าวินิจฉัยชี้ขาด
ของศาลสูงของสหพันธรัฐ ซึ่งปรากฏเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ในคดีที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1936 โดยศาลสูง
ของสหพันธรัฐในคดี United States v. Curtiss-Wright Export Corp.196 ได้รับรองว่าเป็นอ านาจ
ของประธานาธิบดีในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Foreign Affairs) รวมไปถึงการท า
ความตกลงระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทั้งในการเจรจาเพ่ือท าสนธิสัญญาหรือความตก
ลงระหว่างประเทศ หรือแม้แต่การด าเนินการในกิจการต่างประเทศก็ดี อ านาจดังกล่าวเป็นอ านาจที่
รัฐธรรมนูญรับรองว่าเป็นอ านาจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการ197 

อนึ่ง แม้รัฐธรรมนูญสหรรัฐอเมริการจะได้ก าหนดรับรองการใช้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ
ไว้โดยตรงก็ตามว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประธานาธิบดีดังกล่าวต้องได้รับ
ค าแนะน าและความยินยอม (Advice and Consent) จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงจ านวนไม่น้อย
สองในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่านั้น198 มิฉะนั้นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
ประธานาธิบดีได้ท าขึ้นนั้นจะมิอาจมีผลใช้บังคับและผลผูกพันกับสหรัฐอเมริกาได้เลย199  

แต่พึงเข้าใจหลักการในเบื้องต้นให้ตรงกันก่อนว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หาได้หมายถึงการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทุกฉบับ
ในอันที่จะต้องได้รับความยินยอมในทุกกรณีแต่อย่างใดไม่ หากจะเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วก็
คงดูประหนึ่งว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางกรณีเป็นอ านาจของประธานาธิบดีในฐานะ
ที่เป็นฝ่ายบริหารแต่เพียงล าพัง อาทิ ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร (Executive Agreement) เหมือนเช่น

                                                           
194Clause 2 of Section 2 of Article II of United States Constitution  

 195International Legal Research Tutorial, op. cit., para. 2. 
196United States v. Curtiss-Wright Export Corp (The United States Supreme Court, 

1936) 
197Jane M. Smith, Daniel T. Shedd and Brandon J. Murrill, “Why Certain Trade 

Agreements Are Approved as Congressional-Executive Agreements Rather Than Treaties,” 
CRS Report for Congress (April 15, 2013): 1, footnote no. 5, Retrieved November 19, 
2015 from https://fas.org/sgp/crs/misc/97-896.pdf   
 198Section 2 of Article II of United States Constitution; National Commission to 
Review the Working of the Constitution, Law Commission of India, op. cit., p. 871.  
 199United States Senate, “Executive Agreement,” Treaties, para. 1, Retrieved 
August 20, 2015 from http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing 
/Treaties.htm 
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หลักการทั่วไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รับรองว่าเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดย
ล าพัง แต่ในบางกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกลับต้องได้รับค าแนะน าและความยินยอม
จากวุฒิสภา อาทิ สนธิสัญญา (Treaty) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ เฉกเช่นหลักการที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในฐานะที่เป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน แต่กระนั้นก็ตาม ก็ยังอาจกล่าวได้ว่าแม้ภาพรวมทั่วไปจะมีหลักการที่
เหมือนกันก็ตาม แต่หลักการดังกล่าวก็หาได้มีกระบวนการตามกฎหมายภายในเฉกเช่นหลักการที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งหมดแต่อย่างใดไม่  

หลักการในบางเรื่องเป็นพัฒนาการจากอดีตของสหรัฐอเมริกาเป็นการเฉพาะ ดังจะ
เห็นได้จากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในสหรัฐอเมริกาบางกรณี แม้ยังคงเป็นอ านาจของ
ฝ่ายบริหารที่สามารถด าเนินการได้โดยหาจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาพแต่อย่างใดไม่ 
ในขณะที่ในทางปฏิบัติก็ยังมีการท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบของข้อตกลงของฝ่ายบริหาร 
ซ่ึงข้อตกลงของฝ่ายบริหารเป็นความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นระบอบกฎหมายเฉพาะที่
มีในระบบกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาทีอ่ยู่ภายใต้อ านาจในการด าเนินการของฝ่ายบริหาร  

การท าความตกลงระหว่างประเทศที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าวถูกเรียกขานว่า 
“ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร” การท าข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ตามกระบวนการและข้ันตอนในการท าความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ระบอบกฎหมายภายในของ
สหรัฐอเมริกาได้แก่ ประการแรก “ข้อตกลงของฝ่ายบริหารภายใต้การอนุมัติของสภาครองเกรส” 
(Congressional Executive Agreements) ป ระการที่ สอ ง “ข้ อตกลงตาม พั นธกรณี ที่ มี ใน
สนธิสัญญา” (Agreements Pursuant to Treaties)  และประการที่สาม “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร
ของประธานาธิบดีโดยล าพัง” (Presidential or Sole Executive Agreements)200 

ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในกระบวนการและข้ันตอนของการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศดังกล่าว ที่ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปแบบของข้อตกลง (Agreement) มิใช่รูปแบบของสนธิสัญญา 
(Treaty) โดยมีนามเรียกขานว่า “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร” (Executive Agreements) นี้ ความตกลง
ดังกล่าวมีทั้งกรณีที่จ าต้องอาศัยอ านาจที่มาจากสภาครองเกรสเป็นการเฉพาะ (Congress’s Express 
Power) ที่ มี ชื่ อ เรียกว่ า “ข้อตกลงของฝ่ ายบริหารภายใต้ การอนุ มั ติ ของสภาครองเกรส” 
(Congressional Executive Agreements)201 ในการอนุมัติหรือให้อ านาจล่วงหน้าแก่ฝ่ายบริหารเพื่อ
การท าและการด าเนินการเพ่ือเข้าผูกพันตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงข้าง
มากที่ได้มาจากทั้งสองสภา (Majorities in Both the Senate and the House of Representatives) 
โดยข้อตกลงของฝ่ายบริหารดังกล่าวจ ากัดเฉพาะในเรื่องของการก าหนดเรื่องภาระภาษีและอัตราภาษี 
(Duties and Tariffs) รวมไปถึงอ านาจในการวางกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวกับกิจการในด้าน
การค้ากับรัฐต่างประเทศ (Foreign Commerce) ด้วยเช่นกัน  

                                                           
200United States of Congress, Library of Congress, The Congressional Research Service 

(CRS), op. cit., pp. 4-5. 
201Clause 1, 3 of Section 8 of Article I of United States Constitution; Ibid., p. 5.  
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ในขณะที่การท าข้อตกลงของฝ่ายบริหารในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือไปจากข้อตกลงของ
ฝ่ายบริหารภายใต้การอนุมัติของสภาครองเกรสดังกล่าว ข้อตกลงของฝ่ายบริหารเช่นว่านี้หาจ าต้อง
อาศัยอ านาจจากสภาครองเกรสอนุมัติในเชิงหลักการก่อนแต่อย่างใดไม่ การท าความตกลงประเภท
เหล่านี้เรียกว่า “ข้อตกลงตามพันธกรณีที่มใีนสนธิสัญญา” (Agreements Pursuant to Treaties)202 
ซึ่งเป็นการข้อตกลงของฝ่ายบริหารที่อาศัยอ านาจอันมาจากข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
สนธิสัญญา อันได้ด าเนินการท าความผูกพันเพ่ิมเติมตามที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วในข้อบทของ
สนธิสัญญา 

ส่วนการท าข้อตกลงของฝ่ายบริหารอีกประเภทหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “ข้อตกลงของฝ่าย
บริหารของประธานาธิบดีโดยล าพัง” (Presidential or Sole Executive Agreements)203 ข้อตกลง
ดังกล่าวนี้เป็นการท าความตกลงระหว่างประเทศที่อาศัยอ านาจแท้จริงของประธานาธิบดีโดยล าพัง ที่ซึ่ง
อาศัยฐานอ านาจรองรับที่มาจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ในเรื่องที่เกี่ยวกับอ านาจทางการบริหาร
ทั่ วไปเกี่ ยวกับนโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy) อาทิ  การรับผู้ แทนทางการทูต (Receive 
Ambassadors)204 หรือในฐานะของผู้บังคับชาสูงสุดในการใช้ก าลังทางการทหาร (Commander-in-Chief 
of the Armed Forces)205 ในการที่จะด าเนินการเพ่ือท าข้อตกลงได้โดยปราศจากค าแนะน าและความ
ยินยอมหรือการอนุมัติโดยองค์การตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งองค์กรใด ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากสภาครอง
เกรสหรือวุฒิสภาก็ตาม206  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ความแตกต่างในเรื่องของการท าความตกลงระหว่างประเทศที่
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาคงจะอยู่ที่กระบวนการให้สัตยาบัน กล่าวคือ หากการให้
สัตยาบันต้องได้รับความยินยอมจากวุฒิสภาจ านวนสองในสามก่อนการให้สัตยาบัน ความตกลง
ดังกล่าวจะมีนิติฐานะเป็น “สนธิสัญญา” ในขณะที่การให้สัตยาบันต้องผ่านกระบวนการของสภา
ครองเกรสซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ความตกลงดังกล่าวจะมีนิติฐานะเป็น “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร
ภายใต้การอนุมัติของสภาครองเกรส” หรือที่เรียกว่า Congressional Executive Agreements 
ในขณะที่การให้สัตยาบันเป็นอ านาจโดยล าพังของประธานาธิบดี ความตกลงดังกล่าวจะมีนิติฐานะ
เป็นข้อตกลงของฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีหรือที่เรียกว่า Presidential or Sole Executive 
Agreements  

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การก าหนดความแตกต่างตามกรอบของกฎหมายภายใน
เฉพาะของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวพันกับฐานทางกฎหมายในการใช้อ านาจของประธานาธิบดีในระหว่าง

                                                           
202Ibid., pp. 5-6.  
203Ibid., p. 5. 
204Section 1 of Article II of United States Constitution  
205Section 3 of Article II of United States Constitution  
206United States of Congress, Library of Congress, The Congressional Research Service 

(CRS), op. cit., p. 5. 
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การท าสนธิสัญญาและข้อตกลง207 ก็คือ เรื่องฐานทางกฎหมายซึ่งรองรับการใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มาจากรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การค้า ค.ศ. 2002 (Trade Promotion Act 2002) รวมทั้งค าวินิจฉัยของศาลสูงของสหพันธรัฐ ซึ่ง
รองรับการใช้อ านาจของประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารในการท าความตกลงระหว่างประเทศ 
ดังจะเห็นได้จากในคดี United States v. Belmont, 301 U.S. 324 (1937) ซึ่งศาลสูงของสหพันธรัฐ 
(United States Supreme Court) ได้วางหลักไว้ในคดีดังกล่าวว่า ข้อตกลงของฝ่ายบริหารภายใต้
การด าเนินการของประธานาธิบดี Franklin Roosevelt กับประเทศสหภาพโซเวียตก็ดี หรือแม้แต่ใน
คดี Dames & Moore v. Regan, 453 U.S. 654 (1981) ที่แม้ข้อตกลงของฝ่ายบริหารจะมิได้รับ
ค าแนะน าและความยินยอมจากวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ตาม การท าข้อตกลงดังกล่าวก็หาได้
ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใดไม่208  คดีดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นฐานทางกฎหมายที่รองรับ
การใช้อ านาจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการใช้อ านาจเพ่ือท าข้อตกลงของฝ่ายบริหารกับรัฐ
ต่างประเทศได้นอกเหนือไปจากบทบัญญัติและหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนั้นแล้ว ฐานทางกฎหมายซึ่งรองรับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศในมิติของการท าข้อตกลงของฝ่ายบริหารกับรัฐต่างประเทศ ยังปรากฏให้เห็นว่าได้
จากกฎหมายและค าวินิจฉัยของศาลสูงของสหพันธรัฐเกี่ยวกับการใช้อ านาจเพ่ือการเข้าท าความตกลง
และการลงนามในความตกลงระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากกรณีของความตกลงที่ก าหนดให้
อ านาจในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและทางการทหาร (Military Matters) ที่ซึ่งไม่
มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชนแต่อย่างใดไม่ หรือแม้แต่ความตกลงทางด้านการค้า 
(The Trade Agreements) ซ่ึงอาศัยฐานทางกฎหมายที่ก าหนดการใช้อ านาจของประธานาธิบดีที่มา
จากกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการค้า ค.ศ. 2002 (Trade Promotion Act 2002)209  ดังที่ปรากฏ
ในคดี Consumers Union of U.S., Inc. v. Kissinger ในปี ค.ศ. 1974210 ที่ซึ่งศาลอุทธรณ์ของ
สห พันธรัฐ เขต เมื อ งโคลั ม เบี ย  (The United States Court of Appeals for the District of 

                                                           
207ผู้เขียนเลือกใช้ค าว่า “ข้อตกลง” มากกว่าที่จะใช้ค าว่า “ความตกลง” ด้วยเหตุที่ตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในเฉพาะของสหรัฐอเมริกาก าหนดให้ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีท าโดย
ฝ่ายบริหารและไม่ต้องได้รับค าแนะน าและความยินยอมจากวุฒิสภามีนิติฐานะเป็นเพียงข้อตกลงของ
ฝ่ายบริหาร (Executive Agreement) และไม่ถูกพิจารณาในฐานะท่ีเป็นสนธิสัญญา (Treaty) แต่อย่าง
ใด; United States Senate, op. cit., para. 1. 

208มานิตย์ จุมปา และพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, เรื่องเดิม, หน้า 97-98. 
 209สภาครองเกรสมีอ านาจตามรัฐธรรมนูญที่จะควบคุมการค้ากับรัฐต่างประเทศตามมาตรา 1 
ของรัฐธรรมนูญนั้น บรรดาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศดังกล่าวต้องท าการเสนอให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยทั้งสภาครองเกรสและ
วุฒิสภาโดยเสียงข้างมาก; National Commission to Review the Working of the Constitution, 
Law Commission of India, op. cit., pp. 871-872. 

210Consumers Union of U.S., Inc. v. Kissinger (Court of Appeals, District of Columbia 
Circuit, 1974) 
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Columbia Circuit) ได้วางหลักการไว้ว่าเป็นการใช้อ านาจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการเข้า
ท าความตกลงที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ211 ด้วยเช่นกัน   

แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาค านิยามศัพท์ตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเวียนนา
ว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เปรียบเทียบกับหลักการตามระบอบกฎหมายภายในเฉพาะของ
สหรัฐอเมริกาจะพบว่า ค านิยามศัพท์ค าว่า “สนธิสัญญา” ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับความตกลงระหว่าง
ประเทศในรูปแบบของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาเท่านั้น แต่ความหมายดัง
กล่าวหาได้หมายความรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยแต่อย่างใดไม่ 212 ดังนั้น ด้วยรูปแบบและ
กระบวนการเฉพาะตามระบอบกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกา การท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศหรือสนธิสัญญาจ าต้องด าเนินการเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือขอค าแนะน าและความยินยอมในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่า บรรดาข้อตกลงของฝ่ายบริหารดังกล่าว หาได้ถูกพิจารณาในฐานะ
ที่เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญา ตามระบอบของกฎหมายภายในและรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดไม่213  

การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาภายใต้
รูปแบบของข้อตกลงของฝ่ายบริหาร ที่แม้จะมีนิติฐานะเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ท าโดยฝ่าย
บริหารก็ตาม โดยหลักการแล้วหาจ าต้องน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาให้ค าแนะน าและความยินยอมจาก
วุฒิสภาแต่อย่างใดไม่ ซึ่งความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวมีชื่อเฉพาะอย่างเป็นทางการภายใต้
ระบบกฎหมายอเมริกันเรียกว่า “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร”214 ซึ่งไม่มีนิติฐานะเป็นสนธิสัญญาตาม
ลักษณะในการจัดแยกประเภทของสหรัฐอเมริกา และมีผลเป็นการจัดแบ่งแยกประเภทที่มีความ
แตกต่างเฉพาะตามกฎหมายภายในประเทศเท่านั้น215 แต่กรณีที่ข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวที่
หาได้มีนิติฐานะเป็นสนธิสัญญาเฉพาะตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
ดังกล่าวแต่อย่างใดไม่  

เป็นที่น่าสังเกตว่า กรณีของข้อตกลงของฝ่ายบริหารเช่นว่านั้นก็หาอาจยกเหตุความ
ไม่สมบูรณ์ตามระบอบของกฎหมายภายในสหรัฐอเมริกา เพ่ือปฏิเสธการมีผลผูกพันของสนธิสัญญาได้
แต่อย่างใดไม่ว่า ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวมีนิติฐานะที่เป็นเพียงข้อตกลงของฝ่ายบริหาร

                                                           
211Jane M. Smith, Daniel T. Shedd and Brandon J. Murrill, op. cit., p. 1.  

 212Article 2 of the 1969 the Vienna Convention on the Law of Treaties; 
International Legal Research Tutorial, op. cit., para. 1-9. 

213United States Senate, op. cit., para. 1. 
 214International Legal Research Tutorial, op. cit., para. 1-9.; ม านิ ต ย์  จุ ม ป า  แล ะ      
พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, เรื่องเดิม, หน้า 98. 
 215แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะของความตกลงระหว่างประเทศว่าจะมีลักษณะที่เป็นสนธิสัญญา
หรือไม่นั้น ย่อมต้องพิจารณาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลัก อีกทั้งในอนุสัญญากรุง
เวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญายังได้ก าหนดว่า ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายภายในหาเป็นเหตุยกขึ้นเป็น
ข้ออ้างปฏิเสธความไม่มีผลสมบูรณ์ของสนธิสัญญาได้ 
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เท่านั้น แต่หาได้มีนิติฐานะเป็นสนธิสัญญาตามที่กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดไว้ได้แต่อย่างใด
ไม2่16 

นอกจากนี้ การใช้อ านาจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการท าข้อตกลงของฝ่าย
บริหารดังกล่าว ศาลสูงของสหพันธรัฐได้วางหลักไว้ในปี ค.ศ. 1975 ในคดี United States v. 
Yoshida Int’l Inc.217 ว่า ในเรื่องการท าข้อตกลงทางการค้าในฐานะที่เป็นข้อตกลงของฝ่ายบริหารนี้ 
หาได้เป็นอ านาจของประธานาธิบดีในการด าเนินการโดยล าพังแต่อย่างใดไม่ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในการ
ก าหนดอัตราภาษีก็ดี การลดอัตราภาษีก็ดี หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงอัตราภาระภาษีตามข้อตกลง
ของฝ่ายบริหารที่ได้ท าข้อตกลงขึ้น เว้นแต่ การด าเนินการดังกล่าวจะได้รับอ านาจให้ด าเนินการโดย
สภาครองเกรสเท่านั้น จากข้อมูลดังกล่าว แม้ประธานาธิบดีจะมีอ านาจในการท าข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในกิจการค้า ซึ่งเป็นข้อตกลงของฝ่ายบริหารที่จะต้องได้รับการอนุมัติกรอบความตกลงใน
เบื้องต้นก่อนท าความตกลงระหว่างประเทศก็ตาม แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็สามารถยืนยัน
ได้ในเชิงหลักการได้ว่า การใช้อ านาจดังกล่าวก็ยังมีลักษณะที่เป็นอ านาจเฉพาะของฝ่ายบริหารในการ
ท าความตกลงระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศ ที่ฝ่ายบริหารไม่จ าต้องน ากลับเข้ามาเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากฝ่ายวุฒิสภาแต่อย่างใด  

เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่ประธานาธิบดีจ าต้องได้รับอ านาจจากสภาครองเกรสให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการท าข้อตกลงทางการค้าในฐานะที่เป็นข้อตกลงของฝ่ายบริหารดังกล่าว ดู
ประหนึ่งว่าเป็นต้นแบบในเรื่องการก าหนดกรอบการเจราจาตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยเช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติของสหรัฐอเมริกานั้นภายหลังจากที่ประธานาธิบดี
สหรัฐได้ท าข้อตกลงทางการค้าในฐานะที่ เป็นข้อตกลงของฝ่ายบริหารแล้ว หาจ าต้องน าเข้าสู่
กระบวนการให้ค าแนะน าและความยินยอมจากวุฒิสภาอีกแต่อย่างใดไม่218 ในขณะที่ประเทศไทย
กลับต้องด าเนินการให้ฝ่ายนิติบัญญัติให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงมีการพัฒนาระบบและกระบวนการท า
ข้อตกลงของฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขึ้นมา จากการศึกษาพบว่าด้วยเหตุที่การท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนน
เสียงสองในสามซ่ึงก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการท าความตกลงระหว่างประเทศ ประกอบกับหน้าที่
ของวุฒิสภาตามกฎหมายที่มีอยู่หลายประการ จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหาด้วยการท าความ
ตกลงระหว่างประเทศที่อยู่ในรูปของข้อตกลงของฝ่ายบริหาร219 ในการด าเนินการเพ่ือสร้างความตก
ลงระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวมักเป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศที่มีความส าคัญไม่มาก และหาจ าเป็นต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและต้องให้ค าแนะน าและ

                                                           

 216Article 46 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
217United States v. Yoshida Int’l Inc. (The United States Court of Customs and 

Patent Appeals, 1975) 
218International Legal Research Tutorial, op. cit., para. 7-8. 
219United States of Congress, Library of Congress, The Congressional Research Service 

(CRS), op. cit., pp. 2, 7-11. 
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ความยินยอมจากวุฒิสภาแต่อย่างใดไม่ ความตกลงประเภทเหล่านี้มักเป็นความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกับรัฐต่างประเทศ หรือความตกลงด้านการเกษตรและการค้า เป็น
ต้น220  

แต่กระนั้นก็ตาม จากการศึกษาพบว่าข้อตกลงของฝ่ายบริหารซึ่งมีลักษณะเฉพาะในทาง
ปฏิบัติของสหรัฐอเมริกานั้น เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้รับอนุมัติล่วงหน้าให้
สามารถด าเนินการได้ภายใต้กรอบที่สภาครองเกสก าหนด ซึ่งการท าความตกลงดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่อง
ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจของประธานาธิบดีเป็นการเฉพาะ เป็นที่น่าสังเกตว่า ภายหลังจากปี ค.ศ. 
1972 เป็นต้นมาบรรดาความตกลงระหว่างประเทศลักษณะเช่นว่านี้จะต้องถูกน าเสนอต่อสภาครองเกส
ภายในก าหนด 60 วันหลังจากที่มีการบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าว อาทิ ข้อตกลงตะวันออกไกล (Far 
Eastern Agreement) ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 ณ เมืองยัลตา เป็นต้น221 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้น การท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศเป็นอ านาจของประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นประมุข
ของรัฐและประมุขของรัฐบาล ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลของสหพันธรัฐโดยตรง222 ในขณะ
ที่มลรัฐต่าง ๆ โดยหลักการแล้วกลับไม่มีอ านาจในการท าสนธิสัญญากับรัฐต่างประเทศได้แต่อย่างใด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวพันกับการเมืองหรือความมั่นคงของมล
รัฐกับรัฐต่างประเทศอ่ืนใด223 แต่กระนั้นก็ตาม มลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาก็ยังสามารถท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้  ดัง
จะเห็นได้จาก “การที่มลรัฐเวอร์จิเนียหรือเมืองบัลติมอร์หรือเมืองมอนโกโมรีท าสนธิสัญญากับ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส”224  

แม้ในกฎหมายระหว่างประเทศจะมิได้รับรองว่า มลรัฐมีอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศได้โดยตรง แต่กฎหมายระหว่างประเทศเลือกท่ีจะรับรองว่ารัฐทุกรัฐมีอ านาจใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติหากรัฐธรรมนูญของประเทศดัง
กล่าวหาได้ก าหนดห้ามไว้เกี่ยวกับอ านาจของมลรัฐที่จะเข้าท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐอื่น
ใดแล้ว มลรัฐดังกล่าวย่อมมีอ านาจท าความตกลงระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า 
บรรดาความตกลงที่รัฐธรรมนูญมิได้ก าหนดห้ามดังกล่าวนี้ มักเป็นความตกลงระหว่างประเทศในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคมหรือการศึกษา เป็นต้น โดยประเทศที่รับรองว่ามลรัฐมีอ านาจท าความตก
ลงระหว่างประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกาก็ยังมีสมาพันธรัฐสวิส เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป

                                                           

 220United States Senate, op. cit., para. 2-3.; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 
2-16. 

221ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, เรื่องเดิม, หน้า 18. 
 222Clause 2 of Section 2 of Article II of United States Constitution   
 223Clause 3 of Section 10 of Article I of United States Constitution   
 224จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กลไกใน
การตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี  (รายงานการวิจัย เสนอ
ต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), หน้า 10. 
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แล้วรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศมักจะสงวนการใช้อ านาจของมลรัฐในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศไว้กับรัฐบาลกลางมากว่า 

ในทางปฏิบัติภายใต้ระบอบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศหรือสนธิสัญญามีสถานะหรือมีค่าบังคับเท่าเทียมกับกฎหมายของสหพันธรัฐ (Federal 
Legislation)225 จากการศึกษาพบว่า ในทางปฏิบัติกระบวนการริเริ่มในการการเจรจาตกลงท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศกระท าโดยตัวแทนจากฝ่ายบริหาร (Executive Branch) ที่ซึ่งได้รับมอบ
อ านาจจากประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ผ่านคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ที่ด าเนินการเพ่ือจัดตั้งคณะผู้แทนการเจรจาที่ประกอบไปด้วยตัวแทนภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มสี่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่จะด าเนินการ226  

แต่กระนั้นก็ตาม บรรดากระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือ
สนธิสัญญากับข้อตกลงระหว่างประเทศ มีกระบวนการที่มีความแตกต่างกันตามกรอบของกฎหมาย
ภายในของสหรัฐอเมริกา227  

ส าหรับกระบวนการท า “หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” หรือ “สนธิสัญญา” นั้นมี
กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

กระบวนการและขั้นตอนแรก คณะรัฐมนตรี (Secretary of State) ซึ่งมีนิติฐานะเป็น
ฝ่ายบริหาร มีอ านาจในการริเริ่มกระบวนการเจรจาเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือ
สนธิสัญญา 

กระบวนการและขั้นตอนที่สอง ท าการแต่งตั้งผู้แทนการเจรจา และผู้แทนการเจรจา
ของสหรัฐอเมริกาด าเนินการเจรจาตามกรอบแห่งอ านาจที่ได้รับมา 

กระบวนการและขั้นตอนที่สาม ท าความตกลงตามข้อก าหนดที่ได้จากการเจรจา ที่ซึ่ง
ได้รับมอบอ านาจจากคณะรัฐมนตรี  และท าการลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือ
สนธิสัญญาดังกล่าว 

กระบวนการและขั้นตอนที่สี่ ประธานาธิบดีท าการเสนอหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศหรือสนธิสัญญาต่อวุฒิสภาเพ่ือขอค าแนะน าและขอความเห็นชอบ  

กระบวนการและขั้นตอนที่ห้า คณะกรรมาธิการการต่างประเทศของวุฒิสภา (Senate 
Foreign Relations Committee) ท าการพิจารณาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือสนธิสัญญา
และท าการรายงานผลการพิจาณาต่อวุฒิสภา 

กระบวนการและขั้นตอนที่หก วุฒิสภาท าการพิจาณาและให้ความเห็นชอบในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาของประธานาธิบดี 

กระบวนการและขั้นตอนที่เจ็ด ประธานาธิบดีท าการประกาศการใช้บังคับของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาดังกล่าว 

                                                           
225Article VI of United States Constitution; United States of Congress, Library of 

Congress, The Congressional Research Service (CRS), op. cit., p. 1. 
226จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน, เรื่องเดิม, หน้า 25. 
227International Legal Research Tutorial, op. cit., para. 7-8. 
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ในขณะที่กระบวนการและขั้นตอนในการท าความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น
ข้อตกลงของฝ่ายบริหารนั้น มีกระบวนการที่สั้นและลดขั้นตอนในการเข้าผูกพันตามความตกลง
ระหว่างประเทศทีไ่ม่จ าต้องมีวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องในการด าเนินการแต่อย่างใด  

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เงื่อนไขใดที่จะน าไปสู่การใช้อ านาจของประธานาธิบดีในการ
ท าข้อตกลงของฝ่ายบริหาร ค าตอบก็คือมีเงื่อนไขในการใช้อ านาจของประธานาธิบดีอยู่  3 ประการ
ดังนี้228  

ประการแรก การท าข้อตกลงของฝ่ายบริหารดังกล่าวครอบคลุมสารัตถะที่อยู่ใน
อ านาจทางการบริหารของประธานาธิบดี อาทิ การท าความตกลงทางการค้าสินค้าและบริการ (GATT, 
GATS) รวมไปถึงการท าข้อตกลงทางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลต่างประเทศอ่ืนใด  

ประการที่สอง ข้อตกลงของฝ่ายบริหารนั้นถูกท าตามรูปแบบการท าสนธิสัญญาได้ 
ประการที่สาม ต้องเป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบัญญัติของสภาครองเกรส (A 
Legitimate Act of Congress)  

จากการศึกษาพบว่า การท าข้อตกลงของฝ่ายบริหารมีกระบวนการและขั้นตอนใน
การท าข้อตกลงระหว่างประเทศดังนี้229 

กระบวนการและขั้นตอนแรก คณะรัฐมนตรีซึ่งมีนิติฐานะเป็นฝ่ายบริหารมีอ านาจใน
การริเริ่มกระบวนการเจรจาเพ่ือท าความตกลงระหว่างประเทศ 

กระบวนการและขั้นตอนที่สอง ท าการแต่งตั้งผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการเจรจา
ของสหรัฐอเมริกาด าเนินการเจรจาตามกรอบแห่งอ านาจที่ได้รับมา 

กระบวนการและขั้นตอนที่สาม ท าความตกลงตามข้อก าหนดที่ได้จากการเจรจา ที่ซึ่ง
ได้รับมอบอ านาจจากคณะรัฐมนตรีและท าการลงนามในความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว 

กระบวนการและขั้นตอนที่สี่ ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้โดย
ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากวุฒิสภาแต่อย่างใด  

พึงต้องเข้าใจว่า การให้ความยินยอมเพ่ือเข้าผูกพันตาม “สนธิสัญญา” ของ
สหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นอ านาจของประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร แม้บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจะก าหนดว่า การให้ความยินยอมในการเข้าผูกพันตามหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาจ าต้องได้รับความยินยอมจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามก่อนก็ตาม 

 ในขณะที่บรรดาข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนใดนอกเหนือไปจากสนธิสัญญา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงของฝ่ายบริหารย่อมเป็นอ านาจเฉพาะของฝ่ายบริหารหรือประธานาธิบดี
ที่จะให้ความเห็นชอบได้โดยล าพัง โดยข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวหาจ าต้องได้รับความเห็นชอบ
จากฝ่ายนิติบัญญัติหรือวุฒิสภาแต่อย่างใดไม่ แต่กระนั้นก็ตาม ข้อตกลงของฝ่ายบริหารก็จ าต้องอาศัย
อ านาจที่มาจากสภาครองเกรสด้วยในการให้อนุมัติหรือให้อ านาจล่วงหน้าแก่ประธานาธิบดีในฐานะที่

                                                           
228Michael D. Ramsey, op. cit., para. 16. 
229International Legal Research Tutorial, op. cit., para. 7-8. 
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เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร230 เพ่ือการท าและการเข้าผูกพันตามความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวด้วย
เช่นกัน แต่ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม การใช้อ านาจในการท าข้อตกลงของฝ่ายบริหาร
ดังกล่าวก็ยังคงเป็นการใช้อ านาจเฉพาะของฝ่ายบริหารในการท าความตกลงระหว่างประเทศกับรัฐ
ต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากใช้อ านาจดังกล่าวมาจากการตราเป็นกฎหมายภายในเพ่ือก าหนดการใช้
อ านาจประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารในการท าความตกลงระหว่างประเทศได้ อาทิ 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการค้า ค.ศ. 2002 (Trade Promotion Act 2002) ซึ่งก าหนดการใช้
อ านาจในขอบเขตต่าง ๆ อาทิ การริเริ่มในการเจรจาการค้า การท าความตกลงทางภาษีศุลกากร การ
ท าความตกลงในเรื่องที่ เป็นอุปสรรคทางการค้าทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการทางภาษีและมิใช่
มาตรการทางภาษี เป็นต้น231  

แต่กระนั้นก็ตาม นิติฐานะของข้อตกลงของฝ่ายบริหารและสนธิสัญญาตาม
ความหมายของระบอบกฎหมายภายในและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้น ศาลการค้าระหว่าง
ประเทศของสหรัฐ (U.S. Court of International Trade) ในปี ค.ศ. 2006 ได้ท าการวางหลักการไว้
ในคดีเกี่ยวกับนิติฐานะของการท าข้อตกลงของฝ่ายบริหารที่แม้ไม่ได้ผ่านการพิจารณาโดยวุฒิสภาใน
คดี Canadian Lumber Trade Alliance v. United States232 ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า การท าข้อตกลง
ของฝ่ายบริหารที่ผ่านการพิจารณาจากประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นความตกลงทางด้านการค้า
ระหว่างประเทศย่อมก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศจากความตกลง และมีผลเป็นการแก้ไขรัฐ
บัญญัติ (Statutes) ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่เกิดขึ้นจากความตกลงเช่นว่าด้วยเช่นกัน233  

อนึ่ง ภายใต้ระบอบกฎหมายภายในเฉพาะของสหรัฐอเมริกานั้น สนธิสัญญาที่ท าโดย
ประธานาธิบดียังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่สนธิสัญญาที่มีผลบังคับด้วยตัวเอง (Self-
Executing Treaties) และสนธิสัญญาที่หาได้มีผลบั งคับได้ด้วยตัวเอง (Non-Self Executing 
Treaties) ความแตกต่างในสาระส าคัญของลักษณะของสนธิสัญญาทั้งสองประเภทอยู่ที่ค่าบังคับของ
สนธิสัญญา กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นสนธิสัญญาที่มีผลบังคับด้วยตัวเองหาจ าต้องด าเนินการโดยทางนิติ
บัญญัติเพ่ือตรากฎหมายภายในรองรับต่อพันธกรณีระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ ในขณะที่
สนธิสัญญาที่หาได้มีผลใช้บังคับด้วยตัวเองกลับจ าต้องตรากฎหมายใหม่ขึ้นมาเพ่ือรองรับต่อพันธกรณี

                                                           
23019 U.S.C., Section 1 Organization of Customs Service; Jane M. Smith, Daniel T. 

Shedd and Brandon J. Murrill, op. cit., p. 1.  
 231ไทยพีบี เอส  และ Friedrich Ebert Stiftung, “ว่ าด้ วยร่างรัฐธรรมนูญ แห่ งราช 
อาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม. . .” มองผ่านมาตรา 190, หน้า 4-5, ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จาก 
http://www.fes-thailand.org/wb/media/DebateShow/Article190_final.pdf 

232Canadian Lumber Trade Alliance v. United States (The United States Court of 
International Trade, 2006) 

233Jane M. Smith, Daniel T. Shedd and Brandon J. Murrill, op. cit., footnote no. 5.  
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ระหว่างประเทศ (Require the Enactment of New Laws)234 ด้วยเหตุที่สนธิสัญญาประเภทนี้หา
ได้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ภายในรัฐโดยตรงแต่อย่างใดไม่ อาทิ อนุสัญญาพันธมิตร หรืออนุสัญญา
ทางการเมืองหรือทางการทหาร เป็นต้น ในกรณีท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องการให้สนธิสัญญาประเภท
นี้มีผลใช้บังคับเพ่ือเสริมสถานะทางกฎหมายและเพ่ิมการบังคับใช้ภายในรัฐก็จ าต้องออกกฎหมายอนุ
วัติการหรือรองรับต่อความตกลงดังกล่าว235  

ตัวอย่างของหลักการดังกล่าวปรากฏให้เห็นได้ในคดี Medellín v. Texas236 ในปี 
ค.ศ. 2008 โดยศาลสูงของสหพันธรัฐได้วางหลักไว้ว่า ความตกลงระหว่างประเทศก่อให้เกิดข้อผูกพัน
และพันธกรณีระหว่างประเทศ แต่กระนั้นก็ตาม พันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าวหาได้ผูกพันต่อ
กฎหมายภายในแต่อย่างใดไม่ เว้นแต่ จะปรากฏว่าสภาครองเกรสจะได้ตรากฎหมายภายในเพื่ออนุวัติ
การต่อพันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าวหรือเป็นสนธิสัญญาที่มีผลบังคับได้ในตัวเอง   

กล่าวโดยสรุปแล้ว การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
รัฐธรรมนูญเป็นฐานทางกฎหมายที่ก าหนดอ านาจประธานาธิบดีในการท าความตกลงระหว่างประเทศ 
ในขณะที่ประธานาธิบดีมีอ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศตามระบอบของกฎหมายภายใน
ได้ใน 2 ลักษณะได้แก่ การท าสนธิสัญญาในลักษณะที่หนึ่ง และการท าข้อตกลงของฝ่ายบริหารอีก
ลักษณะหนึ่ ง ซึ่งความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวมีความแตกต่างในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ
กระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า กระบวนการดังกล่าวจ าต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ถ้าความตกลงระหว่างประเทศที่ประธานาธิบดีท า
จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้นย่อมมีนิติฐานะเป็น
สนธิสัญญา ในทางกลับกันหากความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นอ านาจของประธานาธิบดีโดย
ล าพังและไม่จ าต้องขอความเห็นชอบจากวุฒิสภาแต่อย่างใด ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวย่อม
มีนิติฐานะเป็นข้อตกลงของฝ่ายบริหาร 

3.1.1.2  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ที่มีบทบาทและอ านาจภายใต้ระบอบ
รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายของสหราชอาณาจักร 

ส าหรับประเด็นการศึกษาว่าฐานะทางกฎหมายในเรื่องใดที่รองรับการใช้อ านาจของ
สถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศนั้น 

จากการศึกษาพบว่าฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของสถาบันพระมหากษัตริย์
ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมี 2 ประการ ประการแรก 

                                                           
234Article VI of United States Constitution; United States of Congress, Library of 

Congress, The Congressional Research Service (CRS), op. cit., p.  1; United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs, International Norms and Standards Relating 
to Disability: 1.4 International Law in Municipal Law (2003-2004), para. 1-2, Retrieved 
August 20, 2015 from http://www.un.org/esa/socdev/enable/comp101.htm 

 235ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สัญญา, หน้า 198. 
236Medellín v. Texas (The United States Supreme Court, 2008) 
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รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร237 และประการที่สอง แนวค าวินิจฉัยของศาลสูงในสหราชา
อาณาจักร แม้ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์จะปรากฏและเป็นที่ทราบกันดีว่า สหราชอาณาจักรเป็นรัฐที่มี
รัฐธรรมนูญในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution) ก็ตาม238 และมีระบบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ทรงมีสมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็นองค์พระประมุขของรัฐ
และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในนามของสถาบันพระมหากษัตริย์ (Crown) แต่กระนั้นก็ตาม การ
ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พระองค์ทรงใช้พระราช
อ านาจดังกล่าวผ่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในฐานะท่ีเป็นฝ่ายบริหาร 

ในฐานะรัฐที่เป็นต้นแบบในการใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ระบบการเมืองการ
ปกครองได้อาศัยฐานอ านาจที่มาจากรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะภายใต้หลักการสากลเรื่อง
การแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Power) ได้แบ่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญออกเป็น 3 องค์กรหลัก
ได้แก่ ฝ่ายบริหาร (Executive or Government) ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislature or Parliament) 
และฝ่ายตุลาการ (Judiciary or Judges) ประกอบกับทฤษฎีกฎหมายที่ส าคัญได้แก่ หลักการปกครอง
ด้วยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม (Rule of Law)239 ที่เสนอโดย Albert Venn Dicey240 โดยเฉพาะ

                                                           
237นอกจากการศึกษาในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของสหราช

อาณาจักรแล้ว ผู้ เขียนยังศึกษาจากเอกสารที่ มีการเผยแพร่ซึ่ งมีชื่อเรียกว่า “United Kingdom 
Constitution 1992” ซึ่งจัดท าเป็นเอกสารที่จัดท าโดยสถานทูตอังกฤษ (The British Embassy) แต่พึง
เข้าใจตรงกันก่อนว่า เอกสารดังกล่าวหาได้ท าให้สหราชอาณาจักรมีรัฐธรรมนูญซึ่งมีนิติฐานะที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรแต่อย่างใดไม่ เอกสารดังกล่าวเป็นแต่เพียงเอกสารแสดงถึงหลักการในรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น;  Section 1 of the United Kingdom Constitution 199; The 
British Embassy, United Kingdom Constitution 1992, Retrieved November 15, 2015 from 
http://www.servat.unibe.ch/icl/uk00000_.html 

238Andrew Mitchell, AS Law, 3rd ed. (United Kingdom: Routledge-Cavendish, 
2009), p. 8. 

239Ibid., p. 9. 
240หลักการปกครองด้วยกฎหมายหรือที่เรียกว่าหลักนิติธรรมนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 

19 โดยเจ้าของทฤษฎีดังกล่าวคือ Albert Venn Dicey หลักการเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญในทาง
กฎหมายเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นกลไกลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้อ านาจตาม
อ าเภอใจ (Arbitrary) ของรัฐบาลและเป็นหลักการที่เน้นในหลักการเรื่องที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะอยู่เหนือ
กฎหมาย (No one individual is above the law) ซึ่งเป็นหลักประกันในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กันส าหรับทุกคนในกระบวนการก่อนชั้นศาล (Equality of Treatment for All Before the 
Courts) ในฐานะที่เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ; David Clark, “The Many 
Meanings of Rule of Law,” Law, Capitalism and Power in Asia:  The Rule of Law 
and Legal Institutions, Kanishka Jayasuriya, ed.  (London:  Roultedge, 1999) , p.  31.; 
Ibid., p. 9.   
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อย่างยิ่งหลักเรื่องความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament) ท าให้บทบาทการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรมีพัฒนาการที่มีความแตกต่างไปจากรัฐอื่น 

จากการศึกษาแนวปฏิบัติในด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรในเรื่อง
ของอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศพบว่า รัฐสภาไม่ได้มีบทบาทที่เป็นทางการใน 
“กระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ”แต่อย่างใด (The Lack of Formal Parliamentary 
Involvement in Treaty-Making) ด้วยเหตุที่อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็น
ของฝ่ายบริหารที่ด าเนินการในนามของสถาบันพระมหากษัตริย์241 โดยสมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็น
องค์พระประมุขของสหราชอาณาจักร242 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านความสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ พระองค์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศสงคราม (To Declare War) หรือสร้าง
สันติภาพ (Make Peace) รับรองรัฐบาลและรัฐต่างประเทศ (To Recognize Foreign States and 
Governments) มอบดินแดน (Cede Territory) และการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (To 
Conclude Treaties)243 

แต่กระนั้นก็ตาม ด้วยแนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of 
Parliament) ของสหราชาอาณาจักร แม้ฝ่ายนิติบัญญัติจะมีอ านาจในการลงคะแนนเสียงตาม
กระบวนการปกติ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในการเห็นชอบหรือปฏิเสธการต่อการเข้าท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหารก็ตาม ประกอบกับการขาดรูปแบบของกฎหมายที่ก าหนดการใช้อ านาจของ
รัฐสภาของสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ อันมีลักษณะที่มีความแตกต่างกับบทบัญญัติของ
ประเทศอ่ืนที่มีการก าหนดการใช้อ านาจในการให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศไว้เป็นการเฉพาะในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะในเรื่องของอ านาจของรัฐสภาที่
จะให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ก่อนที่จะมีการให้สัตยาบันส าหรับความ
ตกลงระหว่างประเทศบางประเภท เฉกเช่นหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  

ด้วยเหตุดังกล่าวโดยหลักการแล้ว อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจึง
เป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ (Crown) ซึ่งฝ่ายบริหารโดยรัฐบาล (Government) มีบทบาทที่จะ
ใช้อ านาจดังกล่าวเพ่ือเข้าท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ การใช้อ านาจเช่นว่านั้นฝ่ายบริหาร

                                                           
241United Kingdom, House of Commons Information Office, op. cit., p. 2.; Monica 

Claes, The National Courts' Mandate in the European Constitution (Oregon: Hart, 2006), 
p. 488.; Francois Stewart and Jones Source, op. cit., p. 433. 

242Section 31 (Basic Structure) of Part 1 Overview of Chapter 2 State Organization 
of the United Kingdom Constitution 1992 

243Section 31 (2) (Basic Structure) of Part 1 Overview of Chapter 2 State Organization 
of the United Kingdom Constitution 1992 
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สามารถท าความตกลงระหว่างประเทศได้โดยล าพัง โดยหาจ าต้องได้รับความยินยอมจากรัฐสภา 
(Parliament) ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของสหราชอาณาจักรก่อนแต่อย่างใดไม2่44  

อาจกล่าวได้ว่า บทบาทของสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรมี
ความส าคัญยิ่งกับแนวคิดและการใช้อ านาจในทางบริหารของรัฐบาล ด้วยเหตุผลและพัฒนาการใน
อดีตท าให้เห็นได้ว่าสถาบันกษัตริย์ ก็คือสถาบันที่เป็นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งมีอ านาจสูงสุด
ภายในรัฏฐาธิปัตย์ในฐานะท่ีเป็นประมุขของรัฐ (The Royal Head of State) โดยเป็นทั้งพระประมุข
ของศาสนาคริสต์นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์  (The Head of the Church of England) และประมุข
ของรัฐในเครือจักรภพของอังกฤษด้วย (Head of State for Assenting Countries within the 
Commonwealth) ในการด าเนินการในทางปฏิบัติสถาบันกษัตริย์มีสถานะทางกฎหมายเป็นตัวแทน
ของพระมหากษัตริย์และในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารโดยผ่านการด าเนินการของรัฐบาล ซึ่งมีบทบาท
และอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองประเทศที่เป็นพระราช
อ านาจ (Royal Prerogative’ Powers) ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในทางประวัติศาสตร์ของ
ระบบคอมมอนลอว์ แม้ต่อมาภายหลังจะปรากฏว่ารัฐธรรมนูญได้มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ใน 2 
ลักษณะกล่าวคือ ประการแรก เรื่องของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ ฝ่าย
บริหารและรัฐสภา และประการที่สอง การปฏิรูปในราชอาณาจักรในเรื่องของการให้สิทธิและเสรีภาพ
และการก าหนดอ านาจไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม245  แต่การก าหนดรับรองการใช้อ านาจในการท าความ
ตกลงระหว่างประเทศก็ยังคงเป็นพระราชอ านาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เปลี่ยนแปลง แม้พระ
ราชอ านาจดังกล่าวจะมีก าหนดไว้ในเชิงสัญลักษณ์ก็ตาม แต่การใช้พระราชอ านาจเช่นว่านั้นก็ได้
ด าเนินการโดยฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล 

ในปัจจุบันแนวทางปฏิบัติในการท าสนธิสัญญาของสหราชอาณาจักรเป็นภารกิจและ
ความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหารโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพ 
(Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs) ผู้หน้าที่ และความรับผิดชอบ
โดยตรง ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานการต่างประเทศและเครือจักรภพ (Foreign and 
Commonwealth Office: FCO) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารซ่ึงท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการ
ก าหนดและเสนอนโยบายในการท าความตกลงระหว่างประเทศ และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทั้งใน
เรื่องรูปแบบและกระบวนการท าหนังสือสัญญาทั้งหมดของสหราชอาณาจักรให้ถูกต้องภายใต้หลักการ
และระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็น
ความรับผิดชอบของฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและสนธิสัญญา (The FCO’s Legal Advisers and Treaty 

                                                           
244Templeman the Right Honourable the Lord, “Treaty-Making and the British 

Parliament-Europe,” Chicago-Kent Law Review 67, 2 (June, 1991) : 459, 461, Retrieved 
November 15, 2015 from http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol67/iss2/9 

245Andrew Mitchell, op. cit., p. 10. 
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Section) ที่จะต้องให้ความเห็นทางกฎหมายในร่างความตกลงที่ได้ด าเนินการตามที่ได้เจรจาเพ่ือให้
มั่นใจว่า ได้ท าการร่างกรอบความตกลงระหว่างประเทศสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง246  

แต่กระนั้นก็ตาม ในทางปฏิบัติหน่วยงานของฝ่ายบริหารอ่ืนก็มีบทบาทในฐานะที่เป็น
ที่ผู้เสนอและเป็นผู้ให้ความเห็นและค าแนะน า (Other Government Departments) ในเรื่องการท า
ความตกลงระหว่างประเทศ การท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม รวมถึงการตราสารในการให้สัตยาบัน ได้
ด้วยเช่นเดียวกัน และภายหลังจากที่มีการลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว ส านักงานการ
ต่างประเทศและเครือจักรภพจะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์และถูกน าเสนอ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากรัฐสภาต่อไป247  

นอกจากนั้นแล้ว จากการศึกษาในทางปฏิบัติของการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ด าเนินการโดยฝ่ายบริหารในสหราชอาณาจักรพบว่า หนังสือสัญญาเหล่านี้เป็นอ านาจของ
รัฐบาลในการด าเนินการโดยล าพังหาจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่อย่างใดไม่  ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับการใช้อ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศโดยล าพังของฝ่ายบริหารของประเทศ
ไทย บรรดาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นอ านาจโดยล าพังของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้แก่ 
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีท าภายใต้มาตรา 12 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
ยุโรป ค.ศ. 2002 (The European Parliamentary Elections Act 2002) หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ท าภายใต้มาตรา 5 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยสหภาพยุโรป ค.ศ. 2008 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามมาตรา 158 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับมรดก ค.ศ. 1984 
(The Inheritance Act 1984) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติว่า
ด้วยภาษีอากร ค.ศ. 2010 (The Taxation Act 2010) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามมาตรา 
173 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเงิน ค.ศ. 2006 (The Finance Act 2006) หรือแม้แต่หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่ท าโดยรัฐบาลของดินแดนโพ้นทะเลที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ 
(The Government of a British Overseas Territory) ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการภายใต้การมอบหมาย
อ านาจโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร (The Government of the United Kingdom) เป็นต้น248 

อนึ่ง ค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาลสูงในสหราชอาณาจักรเอง ก็ยังได้รับรองว่าสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของสหราชอาณาจักรมีพระราชอ านาจสมบูรณ์ในกระบวนการท าความตกลงระหว่าง

                                                           
246United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, Treaties and Memoranda 

of Understanding (MOUs): Guidance on Practice and Procedures, 2nd ed. (London: 
Foreign and Commonwealth Office, 2014) , p. 1, Retrieved November 15, 2015 from 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/293976/
Treaties_and_MoU_Guidance.pdf  

247United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, Government-Guidance 
UK Treaties, Guidance to the Work of the FCO's Treaty Section:  Practice and 
Procedures, para. 1-7, Retrieved November 15, 2015 from https://www.gov.uk/guidance 
/uk-treaties 

248Ibid., para. 2-3.  
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ประเทศ ทั้งในการเจรจาตลอดจนการลงนามหรือแม้แต่ในกรณีการให้สัตยาบันในความตกลงระหว่าง
ประเทศ แม้ในข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าในทางปฏิบัติการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศจะเป็นอ านาจที่ใช้โดยฝ่ายบริหาร (Executive Branch of the Government) โดยรัฐบาล
ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพ ซึ่งในคดี 
Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Ontario ศาลสูงของสหราชอาณาจักร 
(House of Lords) โดยลอร์ดแอทกิ๊น (Lord Atkin) ได้วินิจฉัยและวางหลักไว้ในคดีดังกล่าวว่า ใน
ฐานะที่เป็นเครือจักรภพของอังกฤษ มีหลักการที่ยึดถือในการท าหนังสือสัญญาโดยอาศัยอ านาจทาง
บริหารซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ต้องด าเนินการตาม ในขณะที่รัฐสภาไม่มีบทบาทใด ๆ ที่เป็นรูปธรรม 
(Formal Role) ในกระบวนการท าหนังสือสัญญา รัฐบาลของอังกฤษ (British Government) เป็น
ผู้ใช้อ านาจดังกล่าวโดยล าพัง แต่กระนั้นก็ตาม ในทางปฏิบัติรัฐบาลอังกฤษอาจเสนอหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเช่นว่านั้นต่อรัฐสภาเพ่ือที่จะขอความเห็นชอบได้ และจะต้องด าเนินการภายใต้
หลักการ Ponsonby Rule ในกรณีที่รัฐบาลได้เสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องมีการให้
สัตยาบันต่อรัฐสภาภายใต้ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันท าการ ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะท าการให้
สัตยาบันต่อหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว249  

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเหตุใดรัฐสภาของสหราชอาณาจักรจึงจ าต้องเข้ามามีบทบาท
ในการท าหนังสือสัญญาร่วมกับฝ่ายบริหาร  

จากการศึกษาพบว่า ภายใต้ระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นระบบทวินิยม 
จ าเป็นต้องด าเนินการให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีฝ่ายบริหารได้ท าความตกลงขึ้นมานั้นมีผลใช้
บังคับภายในประทศ ดังนั้น ด้วยเหตุแห่งการสงวนอ านาจในการตรากฎหมายว่ายังคงเป็นอ านาจของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ และแนวคิดทางกฎหมายที่มิได้ยอมรับในเชิงหลักการว่าอ านาจในการตรากฎหมาย
เป็นอ านาจของฝ่ายบริหารอันเกิดขึ้นมาจากการท าความตกลงระหว่างประเทศให้มีผลใช้บัง คับใน
ดินแดนได้โดยทันทีตามแนวคิดแบบเอกนิยมดังท่ีปรากฏในระบบก าหมายของสหรัฐอเมริกา  

ด้วยแนวคิดดังกล่าว ท าให้กระบวนการแปลงรูป (Transform) ความตกลงระหว่าง
ประเทศให้มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายภายในจึงต้องเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา 
(Parliament) แต่กระนั้นก็ตาม ในกรณีที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหาจ าเป็นต้อง
ด าเนินเช่นนั้นแต่อย่างใดไม่ ดังที่ปรากฏหลักการดังกล่าวในคดี Trendtex Treading Corporation v. 
Central Bank of Nigeria หรือที่ เรียกว่า Trendtex Case ค.ศ. 1977250 โดย Lord Denning MR 
และ Shaw LJ ได้ให้เหตุผลไว้ในคดีดังกล่าวว่ากฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนั้นมีผลเป็นส่วน
หนึ่ งของระบบกฎหมายภายใน (Customary International Law Becomes Part of [England] 

                                                           
249Julian Hermida, Legal Basis for a National Space Legislation (United States 

of America: Kluwer Academic Publishers, 2004), p. 123. 
250Trendtex Treading Corporation v. Central Bank of Nigeria (Court of Queen's 

Bench, 1977) 
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Municipal Law)251 ด้วยเหตุผลทางกฎหมายดังกล่าวท าให้ปรากฏซึ่งความจ าเป็นและภายใต้หลักการ
มีส่วนร่วมของรัฐสภา (Parliamentary Participation) ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของสหราชอาณาจักรใน
ฐานะที่เป็นองค์กรที่ต้องมีส่วนร่วมและต้องมีบทบาทหลักในการท าให้บรรดาความตกลงระหว่าง
ประเทศมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในด้วยกระบวนการแปลงรูปความตกลงระหว่างประเทศให้เป็น
กฎหมายภายใน252  

กล่าวโดยสรุป ฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
ฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมี 2 ประการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
ของสหราชอาณาจักร และแนวค าวินิจฉัยของศาลสูงในสหราชาอาณาจักรที่รับรองการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหาร ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติศาลสูงของสหราชอาณาจักรวางหลักไว้ว่าในกระบวนการท า
หนังสือสัญญาเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติหาได้มีบทบาทที่เป็น  “รูปแบบอย่างเป็น
ทางการ” ในการเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนดังกล่าวแต่อย่างใดไม่  

นอกจากนั้นแล้ว แนวทางปฏิบัติในการท าสนธิสัญญาของสหราชอาณาจักรเป็น
ภารกิจและความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหารโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
เครือจักรภพ ในฐานะที่เป็นผู้ มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบโดยตรง ภายใต้การด าเนินงานของ
ส านักงานการต่างประเทศและเครือจักรภพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารซึ่งท าหน้าที่
รับผิดชอบด้านการก าหนดและเสนอนโยบายในการท าความตกลงระหว่างประเทศ 

3.1.1.3  ประธานาธิบดีเป็นผู้ที่มีบทบาทและอ านาจตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสก าหนด 

ส าหรับประเด็นการศึกษาเรื่องฐานทางกฎหมายในเรื่องใดที่รองรับการใช้อ านาจของ
ประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

จากการศึกษาพบว่า ฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของประธานาธิบดีใน
ฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็คือ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ภายใต้หลักการที่ซึ่งถูกเรียกว่า “อ านาจสูงสุดเป็นของประธานาธิบดี ” 
(Supremacy of President)253 จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญก าหนดการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้เป็นอ านาจเฉพาะของฝ่ายบริหาร ภายใต้ระบอบการเมืองการ
ปกครองกึ่งรัฐสภาและกึ่งประธานาธิบดี ในขณะที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Council) ได้ยืนยันในเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจของประธานาธิบดีในการใช้อ านาจเกี่ยวกับ

                                                           
251Roger O’ Keefe, “The Doctrine of Incorporation of Revisited,” British Year 

Book of International Law 2008: Seventy-Nine Year of Issue, James Crawford and 
Vaughan Lowe, eds. (Oxford: The Clarendon, 2009), p. 81.; Julian Hermida, op. cit., p. 124. 

252Templeman the Right Honourable the Lord, op. cit., p. 460.  
253Ministry of Justice, The French Legal System: Judicial System (France: 

Ministère de la Justice, 2012), p. 3, Retrieved August 28, 2015 from http://www.justice. 
gouv.fr/publication/french_legal_system.pdf 
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การเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่า เอกชนใดเอกชนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของฝ่ายบริหารไม่มีอ านาจฟ้องคดี (Legal Suits) และปฏิเสธไม่พิจารณาวินิจฉัย 
(Refusing to Decide) การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารทั้ งในเรื่องการเจรจาหรือแม้แต่การท า
สนธิสัญญาก็ตาม254 

ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดี
ด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของรัฐบาลในฐานะที่เป็นประมุขของ
ฝ่ายบริหาร255 ฝ่ายบริหารประกอบไปด้วยประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี (The President and 
the Council of Ministers) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี โดยประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี256 ซึ่งประธานาธิบดีมีอ านาจแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี257 ในขณะที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด
นโยบายของรัฐและบริหารราชการแผ่นดิน บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการป้องกัน
ประเทศ258 

โดยรัฐธรรมนูญก าหนดให้ประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรีมีอ านาจพันธกิจเกี่ยวกับ
การเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้ง
ผู้แทนทางการทูตเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ประจ ายังรัฐต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งการมอบอ านาจให้ทูตเป็นผู้กระท าการต่าง ๆ ในนามของรัฐ259 รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ท าขึ้นกับรัฐต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 260 ซึ่ง
หมายความรวมไปถึงอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเก่ียวกับการค้ากับนานาประเทศ  

ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประธานาธิบดีในฐานะที่
เป็นฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ที่มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน
กระบวนการริเริ่มการเจรจา ตลอดจนไปถึงการให้สัตยาบันแก่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วย261 

                                                           
254Francois Luchaire, “The Participation of Parliament in the Elaboration and 

Application of Treaties-Europe,” Chicago-Kent Law Review 67 (1991): 341, Retrieved 
August 28, 2015 from http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol67/iss2/4 

255Ministry of Justice, op. cit., p. 3.  
256Article 9 the 1958 French Constitution 
257Article 8 the 1958 French Constitution 
258Paragraph 1 of Article 20 the 1958 French Constitution; New Zealand Law 

Commission, The Treaty Making Process Reform and the Role of Parliament, 
Report 45: Appendix A: France (Wellington, New Zealand: N.p., 1997), footnote no. 242, 
Retrieved August 24, 2015 from http://www.nzlii.org/nz/other/nzlc/report/R45/ 

259Article 14 the 1958 French Constitution 
260Article 5 of the 1958 French Constitution 
261Paragraph 1 of Article 52 of President's Powers of Title VI Treaties and 

International Agreements of the 1958 French Constitution; Amos S.  Hershey, “Treaty-
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แต่กระนั้นก็ตาม ประธานาธิบดีสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ ก็ได้ให้เป็นผู้แทนของรัฐในการไปเจรจาท าความตกลงกับรัฐต่างประเทศ
อ่ืนใดได้262 ในทางปฏิบัติประธานาธิบดีจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาทั้งหมด ตลอดจน
ข้อสรุปในตกลงในการท าความตกลงระหว่างประเทศ263 

เป็นที่น่าสังเกตว่า กรณีที่เป็นการท าความตกลงระหว่างประเทศที่มิได้เป็นหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อนแต่อย่างใดไม่นั้น 
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา 52 วรรคสอง ยังได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารโดยรัฐบาลมี
หน้าที่จะต้องท าการรายงานต่อประธานาธิบดีเพ่ือให้ทราบถึงเนื้อหาสาระของผลการเจรจาและ
ข้อตกลง ในกรณีเช่นว่านี้ประธานาธิบดีมีอ านาจที่จะท าการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าหรือค าเตือน
หรือให้ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่รัฐบาล ซึ่งมีผลเฉพาะที่เป็นการภายในฝ่ายบริหารได้
โดยไม่จ าต้องท าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะเฉกเช่นการตีพิมพ์ในหนังสือรัฐกิจจานุเบกษา
แต่อย่างใดไม่ อาจกล่าวได้ว่าฝ่ายบริหารยังคงไว้ซึ่งอ านาจในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจ
ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายที่จะด าเนินการผูกพันตามความตกลงระหว่างประเทศหรือไม่อยู่นั่นเอง264 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในทางปฏิบัติฝ่ายนิติบัญญัติไม่ค่อยจะมีบทบาทส าคัญเท่าใดนัก
โดยเฉพาะในกิจการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
ด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร265 อีกทั้งฝ่ายนิติบัญญัติเองก็หาได้มีอ านาจในการที่จะใช้ (Application) 
และตีความ (Interpretation) สนธิสัญญาหรือแก้ไขสนธิสัญญาได้แต่อย่างใดไม่266 กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทน้อยมากในการเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการท า

                                                           

Making Power with Special Reference to the United States,” Indiana Law Journal  1, 5 
(1926) :  262, Retrieved August 24, 2015 from http: / / www. repository. law. indiana.edu/ 
ilj/vol1/iss5/2 

262จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน, เรื่องเดิม, หน้า 12-13. 
263Article 52 ( 2)  of President's Powers of Title VI Treaties and International 

Agreements of the 1958 French Constitution 
264จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน, เรื่องเดิม, หน้า 12-14. 
265New Zealand Law Commission, op. cit., para. A43.  
266Francois Luchaire, “The Participation of Parliament in the Elaboration and 

Application of Treaties,” In Parliamentary Participation in the Making and Operation of 
Treaties: A Comparative Study (Boston: Kluwer Academic, 1994), pp. 45-46  อ้ างถึ งใน 
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, การใช้กฎหมายระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย: ศึกษา
กฎหมายเปรียบเทียบ, ใน เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, หน้า 
17. 



101 
 

สนธิสัญญา267 ซึ่งรายละเอียดในเรื่องการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติและประเภทของหนังสือสัญญา
จะได้พิเคราะห์ในรายละเอียดของหัวข้อถัดไป 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของประธานาธิบดีใน
ฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็คือ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ภายใต้หลักการอ านาจสูงสุดเป็นของประธานาธิบดี หลักการดังกล่าวมีผลต่อการ
วางบทบาทและการใช้อ านาจของประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอ านาจในฐานะ
ที่เป็นผู้ที่มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในกระบวนการริเริ่มการ
เจรจา ตลอดจนไปถึงการให้สัตยาบันแก่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเช่นว่านั้น ในขณะที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติเองก็มิค่อยจะมีบทบาทส าคัญเท่าใดโดยเฉพาะในกิจการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร  

ในขณะที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยังได้ยืนยันในเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
ของประธานาธิบดีในการใช้อ านาจเกี่ยวกับการเจริญความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ โดยอ านาจ
ดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเอกชนใดเอกชนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศของฝ่ายบริหาร หาได้มีอ านาจยื่นค าร้องหรือท าการฟ้องคดีดังกล่าวต่อ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดไม่ 

3.1.1.4  บทสรุปการศึกษาเปรียบเทียบองค์กรหลัก บทบาทและการใช้อ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

อาจกล่าวได้ว่าแนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรหรือแม้แต่สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสต่างก็มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจอธิปไตย
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศรวมถึงกับองค์กรระหว่างประเทศ อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญยังเป็นฐานรองรับการใช้อ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  

แม้จากการศึกษาจะพบว่า กระบวนการในการท าความตกลงระหว่างประเทศ
ดังกล่าวจะมีความแตกต่างในรายละเอียดกันบ้างในบางประการก็ตาม อาทิ การท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั้น ประธานาธิบดีมีอ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศ
ตามระบอบของกฎหมายภายใน 2 ลักษณะได้แก่ “การท าสนธิสัญญาและการท าข้อตกลงของฝ่าย
บริหาร” ด้วยเหตุแห่งพัฒนาการในอดีตและความจ าเป็นในทางการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาเอง 
ในขณะที่สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสหาได้มี พัฒนาการของการใช้อ านาจที่มีการแยก
ลักษณะการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีนิติฐานะเป็น “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร” แต่อย่างใด 

                                                           
267Thomas M.  Frank and Arun K.  Thiruvengadam, “International Law and 

Constitution-Making,” Chinese Journal of International Law 2, 2 (2003): 481 อ้ างถึ ง ใน 
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, การใช้กฎหมายระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย: ศึกษา
กฎหมายเปรียบเทียบ, ใน เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, หน้า 
17. 
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แต่กระนั้นก็ตาม หากพิจารณาในเชิง “รูปแบบ” ของการใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศทั่วไป ผู้เขียนเห็นว่าคงมิได้มีความแตกต่างไปจากหลักการทั่วไปที่ต้องเคารพ
ต่อหลักการทั่วไปที่ว่าด้วย “อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของฝ่ายบริหาร” 
ดังนั้น การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จึงเป็นการใช้อ านาจโดย
ล าพังท่ีหาจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยแต่อย่างใดไม่ 

 
3.1.2  บทบาทในการให้ความเห็นชอบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของฝ่าย

นิติบัญญัติในฐานะท่ีเป็นองค์กรรอง 
จากการศึกษาผู้เขียนพบว่า แนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักรและ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสต่างก็มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น กล่าวคือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรรอง
ที่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศบางประเภทเฉพาะที่มีความส าคัญต่อรัฐเท่านั้น ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก าหนดให้การท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เรียกว่า “สนธิสัญญา” ทุกประเภทต้องได้รับความเห็นชอบจากจาก
วุฒิสภา แต่ในขณะที่ “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร” หาจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใดไม่  

หากพิจารณาในเชิงหลักการแล้วแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศทั้งสาม หาได้มีความแตกต่าง
กันในเชิงหลักการของการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่าง
ใดไม่ กล่าวคือการท าความตกลงระหว่างประเทศมีทั้งที่เป็นการใช้อ านาจโดยล าพังของฝ่ายบริหาร 
และที่เป็นการใช้อ านาจที่ต้องมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบกับ
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้น  เพียงแต่สหรัฐอเมริกาก าหนด
กระบวนการในการให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภากับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทุกประเภท
ที่มีนามเรียกขานว่า “สนธิสัญญา” ในฐานะที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเท่านั้น ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจงึอาจน าไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้อ านาจของวุฒิสภาว่า มี
อ านาจเด็ดขาดกับการท าสนธิสัญญาทุกฉบับ ทั้งที่จริงแล้วกลับเป็นแต่เพียงการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารในการท าความตกลงระหว่างประเทศเฉพาะในความหมายอย่างแคบเท่านั้นว่า หมายความรวม
ไปถึงการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในทุกกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาได้ 
 เพ่ือสนับสนุนข้อค้นพบจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศว่าอาศัยเหตุทาง
กฎหมายใดเป็นฐานสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ และประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศใดบ้างที่ฝ่ายนิติบัญญัติ จะต้องเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ภายหลังจากนั้น
ผู้เขียนจะท าการสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสในประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับฝ่าย
นิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรรองที่มีอ านาจและมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
บางประเภทเท่านั้น เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตอนท้ายของบทนี้
ต่อไป 
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3.1.2.1  วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรที่มีอ านาจให้ค าแนะน าและความ
ยินยอม268 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า โดยหลักการแล้วสหรัฐอเมริกาก าหนดอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร แต่ในขณะที่ความตก
ลงระหว่างประเทศที่มีชื่อเรียกว่า “สนธิสัญญา” จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วย 
ส่วนบรรดาความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมีนิติฐานะในทางปฏิบัติเป็น “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร” 
กลับเป็นอ านาจเฉพาะและอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหาร ในการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศดังกล่าว ซ่ึงหาจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแต่อย่างใดไม่269  

ผู้เขียนตั้งประเด็นในการสนับสนุนข้อค้นพบของผู้เขียนเกี่ยวกับการใช้อ านาจของ
วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการอ านาจในการให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีมีนิติฐานะเป็น “สนธิสัญญา” ไว้ใน 3 ประเด็นดังนี้  

ประการแรก ฝ่ายนิติบัญญัติอาศัยฐานอ านาจใดในการใช้อ านาจเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร  

ประการที่สอง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในเรื่องใดบ้างที่จะต้องขอความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ และ 

ประการที่สาม หลักการที่ส าคัญในกระบวนการขอความเห็นชอบนั้นกฎหมายได้มี
การก าหนดหลักเกณฑ์ข้ันตอนหรือกระบวนการไว้อย่างไรบ้าง 

1. ส าหรับประเด็นแรกเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติอาศัยฐานอ านาจใดในการใช้อ านาจเพ่ือ
เข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร  

                                                           
268แม้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาจะก าหนดให้วุฒิสภามีอ านาจที่จะให้ค าแนะน าและความ

ยินยอมกับการท าสนธิสัญญาทุกฉบับก็ตาม แต่ด้วยระบบกฎหมายอเมริกันซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็น
การภายในได้ก าหนดให้การท าสนธิสัญญากับข้อตกลงของฝ่ายบริหารแยกออกจากกัน และยังก าหนด
ฐานในการใช้อ านาจของวุฒิสภาหรือสภาครองเกรสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาที่
ประธานาธิบดีได้ท าข้ึนแตกต่างกันด้วย แต่พึงต้องเข้าใจก่อนว่าความแตกต่างในระบบกฎหมายภายใน
ดังกล่าวหาท าให้ในมุมมองของระบบกฎหมายระหว่างประเทศมีความแตกต่างกันระหว่างสนธิสัญญา
กับข้อตกลงของฝ่ายบริหารในมิติของพันธกรณีตามหลักการในกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ 
ในการก าหนดหัวข้อดังกล่าวนี้ผู้เขียนจึงเลือกใช้ค าว่า วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรที่มีอ านาจ
ให้ค าแนะน าและความยินยอม ซึ่งหมายถึงวุฒิสภามีอ านาจเฉพาะในการท าสนธิสัญญาทุกประเภท
เท่านั้น แต่การการท าข้อตกลงของฝ่ายบริหารบางกรณีเป็นอ านาจโดยล าพังของประธานาธิบดี บาง
กรณีเป็นอ านาจที่ต้องผ่านการพิจารณากรอบความตกลงจากสภาครองเกรสก่อนที่จะด าเนินการท า
ความตกลงทางการบริหารเช่นว่านั้นได้ โปรดดู ประเภทของข้อตกลงของฝ่ายบริหารในหัวข้อ 3.1.1.1 
ประธานาธิบดีเป็นผู้ที่มีบทบาทและอ านาจตามที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก าหนด หน้า 81 
 269National Commission to Review the Working of the Constitution, Law Commission 
of India, op. cit., p. 871. 
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จากการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นฐานอ านาจที่ก าหนดให้วุฒิสภา
ใช้อ านาจเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร  หลักการ
ดังกล่าวปรากฏอยู่ในข้อ 2 ของมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (Section 2 of Article II 
of United States Constitution)270 ได้เป็นฐานการใช้อ านาจของวุฒิสภาในการที่จะให้ความ
ยินยอมเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉพาะที่ เรียกว่า “สนธิสัญญา” ของ
ประธานาธิบดีไว้โดยตรง ในขณะที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประธานาธิบดีประเภท
อ่ืนซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ข้อตกของฝ่ายบริหาร” แม้จะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้หลักการ
ที่ก าหนดไว้ในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม แต่ข้อตกลงของฝ่ายบริหารดังกล่าวก็หาได้
อยู่ในความหมายของถ้อยค าว่า “สนธิสัญญา” ตามระบอบกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาแต่อย่าง
ใดไม่ ซึ่งนิติฐานะของข้อตกลงของฝ่ายบริหารดังกล่าวมีผลท าให้วุฒิสภา หาได้มีอ านาจที่จะให้ความ
ยินยอมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยประธานาธิบดีแต่อย่างใดไม่ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า จากการศึกษาในการพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอ านาจ
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาพบว่า โดยส่วนใหญ่ประธานาธิบดีเลือกที่
จะท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบของข้อตกลงของฝ่ายบริหาร ทั้งในรูปแบบของ “ข้อตกลง
ของฝ่ายบริหารภายใต้การอนุมัติของสภาครองเกรส” ซึ่งเพียงแต่ได้รับอนุมัติโดยเสียงส่วนใหญ่ของ
สภาครองเกรส หรือในรูปแบบของ “ข้อตกลงของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดยล าพัง” ซึ่งเป็น
อ านาจโดยล าพังของประธานาธิบดี มากกว่าการท า “สนธิสัญญา” ที่ซึ่งจ าต้องได้รับค าแนะน าและ
ความยินยอมจากวุฒิสภาเท่านั้น 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ เหตุใดประธานาธิบดีจึงเลือกที่จะท าความตกลงระหว่างประเทศ
ในรูปแบบของข้อตกลงของฝ่ายบริหารมากกว่าการท าสนธิสัญญา ค าตอบที่ได้จากการศึกษาพัฒนาการ
ในอดีตพบว่าด้วยเหตุแห่งกระบวนการและข้ันตอนของการให้ค าแนะน าและความยินยอมจากวุฒิสภา
ค่อนข้างยุ่งยาก นอกจากการให้ความยินยอม (Consent) ตามข้อตกลงโดยไม่มีการแก้ไขแล้ว 
(Approve It as Written) การให้ค าแนะน า (Advise) อาจด าเนินการโดยกระบวนการที่เรียกว่า การ
ให้ความเห็นชอบแบบมีเงื่อนไข (Conditional Approval) ทั้งในการก าหนดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความ (Text) ในสนธิสัญญา การตั้งข้อสงวนโดยไม่แก้ไขข้อความในสนธิสัญญา การปฏิเสธการมีผล
ของสนธิสัญญา (Reject) และการส่งคืนไปยังฝ่ายบริหารพิจารณาอีกครั้ง (Return) หรือแม้แต่การ
ไม่ให้สนธิสัญญามีผลใช้บังคับภายใต้การสงวนที่จะให้ความเห็นชอบ (Prevent its Entry into Force 
by Withholding Approval) เป็นต้น271 การใช้อ านาจดังกล่าวผู้เขียนขอเรียกว่าเป็นการใช้อ านาจของ
วุฒิสภาที่ดูประหนึ่งว่าเป็น “การเข้ามามีส่วนร่วมเชิงควบคุม” การใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 

ทั้งนี้ ในอดีตวุฒิสภาและสภาครองเกรสเริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ “กระบวนการ
เจรจา” กับฝ่ายบริหาร ทั้งในการ “ก าหนดวัตถุประสงค์และการก าหนดกรอบการด าเนินการ”272 ซึ่ง

                                                           
270Ibid.  
271United States of Congress, Library of Congress, The Congressional Research Service 

(CRS), op. cit., pp. 2, 7-11. 
272Ibid., p. 6. 
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นั่นหมายถึงในอดีตจ านวนของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีนิติฐานะเป็นสนธิสัญญามีจ านวนไม่
มากเฉกเช่นในปัจจุบัน อีกทั้งในอดีตและวุฒิสมาชิกมีจ านวนไม่เกิน 26 คน273 ในปัจจุบันหลักการ
ดังกล่าวฝ่ายบริหารเลือกท่ีจะ “หลีกเลี่ยง” ไมป่ฏิบัติกับการใช้อ านาจดังกล่าวในฐานะท่ีเป็นการมีส่วน
ร่วมของวุฒิสภาในการให้ค าแนะน าและยินยอมในขั้นตอน “ตั้งแต่กระบวนการเจรจา” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เพ่ือการลดความยุ่งยากในการท าสนธิสัญญาของฝ่ายบริหาร 

การก าหนดบทบาทของวุฒิสภาดังกล่าวเป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาขึ้นในทางปฏิบัติของ
ฝ่ายบริหาร กล่างคือ ฝ่ายบริหารเลือกที่จะไม่เสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาเข้า
สู่การพิจารณาของวุฒิสภา จนกว่าจะได้ด าเนินการโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่
เกิดขึ้นตั้งแต่การเจรจาจนน าไปสู่การลงนามในตอนท้ายของกระบวนการเจรจา (Signing Marks the 
End of the Negotiating Process)  ซึ่งต้องรอการให้สัตยาบันโดยฝ่ายบริหารอีกครั้งสนธิสัญญาจึงมี
ผลใช้บังคับได้ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการที่ฝ่ายบริหารได้ท าการลงนามใน
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาไปแล้วนั้นเอง การเลือกแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้จึง
หมายถึง วุฒิสภาเอง ก็หาได้มีทางเลือกมากมายเท่าใดนักกับการด าเนินการเพ่ือให้ค าแนะน าและ
ยินยอมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาดังกล่าวได้ นอกเสียไปจากการที่จะต้องให้ความ
ยินยอมกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาที่ฝ่ายบริหารได้ท าข้ึนไปแล้วเท่านั้น274  

จะเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารสหรัฐอเมริกาเช่นว่านี้หมายถึง ฝ่ายบริหาร
พยายามหลีกเลี่ยงกับการเข้ามามีส่วนร่วมของวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการเริ่มแรก 
แต่ไม่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติในขั้นตอนของการให้ความเห็นชอบกับการท าความตก
ลงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังจากการที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการไปแล้วโดยสอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของฝ่ายบริหาร ผู้เขียนเห็นว่า
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติก็มิได้ลดทอนลงไปแต่อย่างใด ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็ยังคงสงวนอ านาจใน
ขั้นตอนสุดท้ายว่า จะให้ความยินยอมหรือไม่ยินยอมกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือ
สนธิสัญญาเฉกเช่นที่เคยเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ของสหรับอเมริกาถึงสองครั้งได้อยู่ดี 

นอกจากนั้น ด้วยเหตุที่ในปัจจุบันมีการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยฝ่าย
บริหารเกิดขึ้นอย่างมากมาย ในขณะที่การพิจารณาต้องใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างมาก โดย
เอกสารของที่ประชุมวุฒิสภาเองก็ยอมรับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและขั้นตอนของวุฒิสภา
ก่อให้เกิดทั้งปัญหาทั้งใน “ด้านปริมาณ” ความตกลงที่มีเข้ามามาก และใน “ด้านคุณภาพ” เกี่ยวกับใน
การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยวุฒิสภา (Both Quantity and Quality)275 เหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีผล
โดยตรงกับปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการพิจารณาให้ค าแนะน าและความยินยอมต่อหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาที่ได้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา 

 ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากการศึกษาก็คือ อุปสรรคที่มาจากปัญหาความล่าช้าในการ
พิจารณาของวุฒิสภา เป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ฝ่ายบริหารจึงเลือกท าข้อตกลงของฝ่าย

                                                           
273Ibid., pp. 2-3. 
274Ibid., p. 15. 
275Ibid., p. 21. 
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บริหารมากกว่าที่จะท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือ
สนธิสัญญา ด้วยเหตุที่ข้อตกลงของฝ่ายบริหารเป็นข้อตกลงที่สามารถด าเนินการได้สะดวกมากกว่า
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ฝ่ายบริหารไม่ต้องน า
ข้อตกลงเช่นว่านั้นเข้าสู่การให้ค าแนะน าและความยินยอมโดยวุฒิสภาแต่อย่างใด276 

แต่กระนั้นก็ตาม การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาทุกประเภท
นั้นรัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นหลักการว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญา
ดังกล่าวจะต้องได้รับค าแนะน าและความยินยอมจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวนสองใน
สามของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด277 ไม่ว่าบรรดาความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวจะมีนามเรียกขาน
ว่าอนุสัญญา ความตกลง ปฏิญญา กติกา หรือแม้แต่จะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตามย่อมถูกพิจารณาใน
ฐานะที่เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาตามกรอบที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภายใน
ของสหรัฐอเมริกาที่จ าต้องน าเข้าสู่การพิจาณาและให้ความเห็นชอบด้วยเช่นกัน278  

2. ส าหรับประเด็นที่สองเรื่อง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาในเรื่อง
ใดบ้างท่ีจะต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ 

โดยหลักการตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาทุกประเภทต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา แต่จากการศึกษา
พบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (Committee on Foreign Relations) ของวุฒิสภา ซ่ึงได้ท าการสรุปเป็นแนวทางและท าถึง
การจัดกลุ่มหลักเพ่ือก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญา (Treaties) ที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิ สภา เอาไว้ แต่ พึงต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลดังกล่าวของ
คณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาเป็นแต่เพียงแนวปฏิบัติเพ่ือให้เห็นว่าทาง
ปฏิบัติวุฒิสภาสหรัฐมีแนวทางการด าเนินการเช่นใด แต่โดยหลักการแล้วสนธิสัญญาทุกประเภทยังคง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา แม้จะไม่ปรากฏชื่อในเอกสารก าหนดแนวทางดังกล่าวก็ตาม 
แนวทางปฏิบัติในเอกสารการประชุมสามารถจ าแนกสนธิสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ออกเป็น 5 กลุ่มหลักดังนี้279  

ประการแรก หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาด้านการเมืองและความ
มั่นคง (Political and Security Agreements) ซึ่งการท าสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการเมืองและความ
มั่นคงยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้  

กลุ่มย่อยที่หนึ่ง ซึ่งว่าด้วยข้อผูกพันในด้านการป้องกันและความม่ันคงของอาณาจักร 
(National Security and Defense Commitments) อาทิ สนธิสัญญาว่าด้วยการตกลงขั้นสุดท้าย

                                                           
276Ibid., p. 22. 

 277Section 2 of Article II of United States Constitution; National Commission to 
Review the Working of the Constitution, Law Commission of India, op. cit., p. 871.  
 278International Legal Research Tutorial, op. cit., para. 1-2. 

279United States of Congress, Library of Congress, The Congressional Research Service 
(CRS), op. cit., pp. 245-293.  
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เกี่ยวกับดินแดนเยอรมนี (Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany) หรือความ
ตกลงเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลกับสหภาพโซเวียต (Maritime Boundary Agreement with the 
Soviet Union)  

กลุ่มย่อยที่สอง ซึ่งว่าด้วยสนธิสัญญาการควบคุมอาวุธ (Arms Control Treaties) อาทิ 
ข้อตกลงเรื่องการจ ากัดขีปนาวุธพิสัยกลาง ค.ศ. 1987 (INF Treaty), Threshold Test Ban Treaty 
and Protocol, สนธิสัญญาว่าด้วยการเจรจาก าลังรบในยุโรป (CFE Treaty)  CFE Flank Agreement, 
การเจรจาการลดอาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลครั้งที่ หนึ่ ง (Strategic Arms Reduction Talk: START I 
Treaty)  และการเจรจาการลดอาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลครั้ งที่สอง (Strategic Arms Reduction Talk: 
START II Treaty) ความตกล งเกี่ ย วกั บ ก าร เปิ ดน่ าน ฟ้ าโดย เส รี  (Open Skies ห รื อ  Free-
Determination Agreement) อนุ สัญ ญ าว่ าด้ วยอาวุ ธ เคมี  (Chemical Weapons Convention) 
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Test-Ban Treaty: 
CTBT) เป็นต้น 

ประการที่สอง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Treaties) ซึ่งการท าสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจยังสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้  

กลุ่มย่อยที่หนึ่ง ซึ่งว่าด้วยสนธิสัญญามิตรภาพ การค้าและการเดินเรือ (Friendship, 
Commerce and Navigation Treaties)  อาทิ พิธีสารเกี่ยวกับสนธิสัญญามิตรภาพ การค้าและการ
เดินเรือกับประเทศฟินแลนด์และไอร์แลนด์ (The Protocols to the Treaties of Friendship, 
Commerce, and Navigation with Finland and Ireland) 

กลุ่มย่อยที่สอง ซึ่งว่าด้วยสนธิสัญญาด้านการลงทุน (Investment Treaties) อาทิ 
สนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยรูปแบบการลงทุน (Bilateral Investment Treaty) กับสาธารณรัฐเชค 
สาธารณรัฐซโลวัค สาธารณรัฐประชาชนแห่งคองโก และสหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศศรี ลังกาและ
ประเทศตูนิ เซีย (Czech and Slovak Republic, the People’s Republic of the Congo, the 
Russian Federation, Sri Lanka, and Tunisia) 

กลุ่มย่อยที่สาม ซึ่งว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือทางกงสุล (Consular 
Conventions) อาทิ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล (Vienna Convention on 
Consular Relations) อนุสัญญาทางกงสุลกับสาธารณรับตูนิเซีย (Consular Conventions with 
the Republic of Tunisia) อนุสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Treaties) สนธิสัญญา
เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประกันในการกระท าความผิดทางอาญา (Treaties 
Relating to Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: MLATs). 

กลุ่มย่อยที่สี่ ซึ่งว่าด้วยอนุสัญญาด้านการภาษี (Tax Conventions) อาทิ การเลือก
อนุสัญญาภาษีซ้อนโดยบุคคลที่สาม (Treaty Shopping) หรือการโอนผลก าไรเข้าในดินแดนปลอด
ภาษี (Tax Haven) ความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางภาษีอากร 
(Agreement on Exchange of Information in Tax Matters: TIEA) การท าสนธิสัญญาด้านภาษี
รายได้ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Income Tax Treaties) เกี่ยวกับการก าหนดเรื่องการจัดสรรรายได้
ขององค์กรธุรกิจหลายสัญชาติ (Allocation of Income of Multinational Business Enterprises) 
การท าความตกลงด้านภาษีค่าเช่าเครื่องจักร (Taxation of Equipment Rentals กับสาธารณรัฐเชค 
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คาสัคสถานและสาธารณรัฐซโลวัค (Czech Republic, Kazakhstan, and the Slovak Republic) 
สนธิสัญญาให้อ านาจเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกค าสั่งวินิจฉัยชี้ขาดในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศเยอรมัน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศไอแลนด์ ประเทศแมกซิโก 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Arbitration of Competent Authority Issues) ภาษีสรรพสามิตประกันภัย 
(Insurance Excise Tax) เป็นต้น  

ประการที่สาม หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Treaties)  ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการก าจัดของเสีย
อันตรายข้ ามแดน  (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal), พิธีสารด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสนธิสัญญาแอนตาร์กติก 
(The Environmental Protocol to the Antarctic Treaty) และอนุสัญญากรอบความร่วมมือ
สหประชาชาติ ว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลงสภาวะอากาศ (The United Nations Framework 
Convention on Climate Change) เป็นต้น ความตกลงด้านการประมง (Fishery Conventions) 
อาทิ สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลประเทศแคนนาดาเกี่ยวกับปลาแซลมอน
ในมหาสมุทรแปซิฟิก (The 1985 Treaty Between the Government of the United States of 
America and the Government of Canada Concerning Pacific Salmon) อนุสัญญาขยายการ
คุ้มครองพันธ์ปลา (The Straddling Stocks Convention)  

ประการที่สี่ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาเกี่ยวกับการให้ความ
ร่วมมือด้านกฎหมาย (Legal Cooperation) ได้แก่  สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ ร้ายข้ามแดน 
(Extradition Treaties) สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
(Mutual Legal Assistance Treaties) 

ประการที่ห้า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Conventions) ได้ แ ก่  อ นุ สั ญ ญ าว่ าด้ ว ย ก ารฆ่ าล้ า ง เผ่ า พั น ธุ์  (Genocide 
Convention) อนุสัญญาว่าด้วยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization 
Conventions) อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน (Convention Against Torture) กติกาสากลว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights Covenant) อนุสัญญาว่าด้วยการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Racial Discrimination Convention) สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนด้านอื่น 
(Other Human Rights Treaties) 

แม้โดยหลักการแล้ว หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาจะยังไม่อาจมีผล
บังคับใช้และยังไม่มีผลผูกพันกับสหรัฐอเมริกาโดยปราศจากค าแนะน าและความยินยอมจากวุฒิสภาก็
ตาม280 แต่จากการศึกษาพบว่า ในอดีตที่ผ่านมามีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสองครั้งอันปรากฏว่าวุฒิสภาได้
ท าการปฏิเสธที่จะให้ความเห็นชอบในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาที่ได้ด าเนินการ
และลงนามไปโดยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากกรณีในการท า
สนธิสัญญาเวอร์ไซล (The Treaty of Versailles) ที่ได้ท าขึ้นในช่วงระยะเวลาที่มีการสิ้นสุดของ
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยประธานาธิบดีวิลสันผู้ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญเบื้องหลังในการท าสนธิสัญญาเวอเซล

                                                           
280United States Senate, op. cit., para. 1. 
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ได้ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวกับชาติพันธมิตรต่าง ๆ281  และการท าสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  (Comprehensive Test Ban Treaty on Nuclear Tests) โดย
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton)282 แต่กระนั้นก็ตาม เมื่อหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้ง
สองได้ถูกน าเข้าสู่การพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ 
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท้ังสองกลับถูกปฏิเสธที่จะให้ความเห็นชอบโดยวุฒิสภา  

                                                           
281การท าสนธิสัญญาเวอเซลเกิดขึ้นจากการประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสซึ่งเป็นการประชุม

ระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 1919 ที่เมืองเวอเซล (Versailles) ที่ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้ง
ของพระราชวังที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสที่ถูกเรียกขานกันในนามพระราชวังแวร์ซาย โดยการ
ประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสันติภาพภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แม้ข้อเท็จจริงจะ
ปรากฏว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวมีมากกว่าสามสิบประเทศที่เข้าร่วมก็ตาม แต่สหราช
อาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิตาลีกลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลซึ่ง
รู้จักกันในนาม “บิ๊กโฟร์” (Big Four) ในฐานะที่เป็นรัฐที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศฉบับนี้ ซึ่งหนังสือสัญญาฉบับนี้ยังมีบทบาทส าคัญในฐานะที่ เป็นแผนที่จะ
ก่อให้เกิดสันนิบาตแห่งชาติ (League of Nations) ที่จะท าหน้าที่เป็นเวทีระหว่างประเทศและการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศร่วมกัน โดยที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา นายวูด
โรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) เป็นผู้ให้การสนับสนุนการก่อให้เกิดสันนิบาตชาติอย่างเข้มแข็งโดย
เขาเชื่อว่าสันนิบาตชาติจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สามารถและมีบทบาทที่ส าคัญในฐานะที่จะ
เป็นการป้องกันไม่ให้สงครามในอนาคต; United States Department of State, Bureau of Public 
Affairs, Office of the Historian, Milestones 1914–1920: The Paris Peace Conference 
and the Treaty of Versailles, para. 1-3, Retrieved August 20, 2015 from https://history. 
state.gov/milestones/1914-1920/paris-peace; ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ 
เล่ม 1 สัญญา, หน้า 116. 

282กรณีสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียโดยสมบูรณ์ฉบับนี้เป็นกรณีที่อาจ
เรียกได้ว่าเป็นความล้มเหลวในความเชื่อถือด้านอ านาจของการท าสนธิสัญญาของสหรัฐอเมริกาเรื่อง
หนึ่งภายหลังจากที่เคยเกิดเหตุการณ์ที่วุฒิสภาพสหรัฐได้เคยปฏิเสธการให้ความยินยอมกับการท า
สนธิสัญญาเวอเซลเมื่อครั้งอดีต 80 ปีที่ผ่านมา สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียโดย
สมบูรณ์ฉบับนี้ วุฒิสภาได้ปฏิเสธในการให้ความยินยอมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1999 ด้วยคะแนน
เสียงไม่ยินยอม 51 คะแนนในขณะที่คะแนนเสียงยินยอมมีเพียง 48 คะแนน ; The Arms Control 
Association, Senate Rejects Comprehensive Test Ban Treaty: Clinton Vows to 
Continue Moratorium, para. 1-5, Retrieved August 20, 2013 from https://www.arms 
control.org/act/1999_09-10/ctbso99; United States Senate, U.S. Senate Roll Call Votes 
106th Congress-1st Session, Retrieved August 20, 2013 from http://www.senate.gov/ 
legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=106&session=1&vote=0
0325; Jonathan Medalia, Nuclear Weapons: Comprehensive Test Ban Treaty, p. 2, 
Retrieved August 20, 2013 from http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/IB92099.pdf 
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เป็นที่น่าสังเกตว่า บทบาทที่ส าคัญของวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ดังกล่าว
นี้ท าให้เห็นได้ว่า ในทางปฏิบัติกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานั้นมีบทบาทส าคัญ
ในฐานะที่เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์กรรอง 
และมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตั้งแต่กระบวนการในส่วนต้นคือ ตั้งแต่การตั้ง
ผู้แทนการเจรจา283 จนถึงกระบวนการให้สัตยาบันภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา284 

แนวปฏิบัติเช่นว่านี้ดูว่าเป็นแนวทางในรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมาและมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่แตกต่างไปจากสหรรัฐอเมริกาเท่าใดนัก 

3. ส าหรับประเด็นที่สามเรื่อง หลักการที่ส าคัญในกระบวนการขอความเห็นชอบนั้น 
กฎหมายได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ข้ันตอนหรือกระบวนการไว้อย่างไรบ้าง 

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการขอค าแนะน าและความยินยอมจากวุฒิสภานั้น มี
กระบวนการที่จะต้องด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 7 กระบวนการ ดังนี้285 

ประการแรก การเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาโดยฝ่ายบริหาร 
(Presidential Submission) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (The Secretary of 
State) เสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาไปยังประธานาธิบดีส าหรับการเสนอไปยัง
วุฒิสภา ซึ่งประกอบไปด้วยจดหมายน าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะต้องระบุ
เนื้อหาและรายละเอียดอรรถาธิบายความ และการวิเคราะห์สนธิสัญญาพร้อมด้วยข้อบทของ
สนธิสัญญา โดยเสนอพร้อมกับจดหมายน าของประธานาธิบดีในการขอค าแนะน าและความยินยอม
จากที่ประชุมวุฒิสภา 

ประการที่ สอง การรับ เอกสารลงในระบบ (Senate Receipt and Referral) 
เจ้าหน้าที่รับเอกสารและลงเลขรัฐ ภายหลังด าเนินการส่งไปยังคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์
ต่างประเทศ (The Foreign Relations Committee) ภายใต้กฎข้อบังคับที่ 25 ของกฎข้อบังคับของ
วุฒิสภา (The Senate Rules)286 ซึ่งได้ก าหนดเป็นข้อยกเว้นการใช้อ านาจของวุฒิสภาว่าหาได้รวมไป
ถึงข้อตกลงต่างตอบแทนทางการค้า (Reciprocal Trade Agreements)287 ที่ฝ่ายบริหารได้ท ากับรัฐ

                                                           
283United States of Congress, Library of Congress, The Congressional Research Service 

(CRS), op. cit., pp. 2-3. 
 284National Commission to Review the Working of the Constitution, Law 
Commission of India, op. cit., pp. 871-872. 

285United States of Congress, Library of Congress, The Congressional Research Service 
(CRS), op. cit., pp. 7-12. 

286Clause 1, ( j) (1) of Rule XXV Standing Committees, Committee on Foreign 
Relations of the 2013 Standing Rules of the Senate  

287Clause 1, (j) (1) 17 of Rule XXV Standing Committees, Committee on Foreign 
Relations of the 2013 Standing Rules of the Senate  
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ต่างประเทศด้วยแต่อย่างใดไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการพิมพ์เนื้อหาของข้อตกลงในหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาและต้องให้สาธารณะได้รับรู้ด้วยเช่นกัน288 

ประการที่สาม การด าเนินการของคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของวุฒิสภา (Senate Foreign Relations Committee Action) ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 18 คน ตามกฎ
ข้อบังคับของวุฒิสภา289 เพ่ือท าการพิจารณาเนื้อหาของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือ
สนธิสัญญาที่ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพ่ือท าการพิจารณา โดยในขณะที่
คณะกรรมาธิการท าการพิจารณาอยู่จนกว่าจะได้รับผลการศึกษาและข้อคิดเห็นจากสาธารณะ โดย
ปกติใช้เวลาด าเนินการประมาณ 1-2 ปี ซึ่งรวมไปถึงการรับฟังข้อมูลและการน าเสนอรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรด้วย ภายหลังจากนั้น คณะกรรมาธิการมีหน้าที่ท าการเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับ
การให้ค าแนะน าและความยินยอมโดยการรายงานเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือ
สนธิสัญญาพร้อมด้วยข้อเสนอข้อมติในการให้สัตยาบัน โดยคณะกรรมาธิการมีอ านาจที่เสนอว่า 
วุฒิสภามีอ านาจให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาดังกล่าวได้
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด (Approve a Treaty Subject to Conditions) ประกอบกับข้อมติในการให้
สัตยาบันของฝ่ายบริหาร แต่กระนั้นก็ตาม โดยปกติในการด าเนินการที่ผ่านมาในอดีตการพิจารณา
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญามักเป็นการรายงานของคณะกรรมาธิการโดยปราศจาก
การก าหนดเงื่อนไขในการให้สัตยาบันแต่อย่างใด 

ประการที่สี่   การให้ความเห็นชอบภายใต้การก าหนดเงื่อนไข (Conditional 
Approval) ในการให้ค าแนะน าและความยินยอมใน 5 ประการ ดังต่อไปนี้  

เงื่อนไขประการที่หนึ่ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในข้อตกลงของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาภายใต้ความยินยอมของรัฐภาคีอ่ืนใดของความตกลงระหว่างประเทศที่
ได้ท าขึ้น  

เงื่อนไขประการที่สอง การตั้งข้อสงวนโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาและภายใต้ความยินยอมของรัฐภาคีอ่ืนใดของความตก
ลงระหว่างประเทศ  

เงื่อนไขประการที่สาม การอรรถาธิบายสารัตถะในข้อตกลงในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศหรือสนธิสัญญา ให้มีความชัดเจนไม่สลับซับซ้อนโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
ข้อตกลงในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาแต่อย่างใด  

เงื่อนไขประการที่สี่ การแถลงการณ์เกี่ยวกับสารัตถะที่แสดงออกเกี่ยวกับจุดยืนและ
ความคิดเห็นของวุฒิสภาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาที่
นอกเหนือไปจากข้อก าหนดในความตกลงระหว่างประเทศ 
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เงื่อนไขประการที่ห้า เงื่อนไขที่เกี่ยวกับปัญหาตามระบอบกฎหมายภายในของ
สหรัฐอเมริกาหรือกระบวนการและต้องไม่มีจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวกับตราสารที่จะยื่นเพ่ือการให้สัตยาบัน
กับรัฐต่างประเทศแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบภายใต้การก าหนดเงื่อนไขท้ังหมดมีผลผูกพันทางกฎหมาย
กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะต้องด าเนินการในฐานะที่ต้องแสดงจุดยืนและความมุ่งหมายต่อ
วุฒิสภาตามที่ได้แสดงให้ปรากฏจากการท าความตกลงระหว่างประเทศที่ได้เสนอไว้ 

ประการที่ห้า การด าเนินการของวุฒิสภา (Action by the Full Senate) ภายหลัง
การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาจะ
พิจารณาภายใต้กฎข้อบังคับข้อที่ 30290 ซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศหรือสนธิสัญญาของวุฒิสภา ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาในครั้งแรกก็ดี การพิจารณาภายหลัง
จากที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมาธิการก็ดี หรือทั้งในการเสนอให้มีการแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ ดี 
ภายหลังจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาจะท าการพิจารณาและลงมติเห็นชอบต่อการให้สัตยาบันของฝ่าย
บริหาร และในล าดับสุดท้ายที่ประชุมวุฒิสภาจะมีมติเกี่ยวกับการให้ค าแนะน าและความยินยอมใน
การให้สัตยาบัน ด้วยการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนวุฒิสมาชิกที่มีอยู่  

ประการที่หก การส่งเรื่องเพ่ือบันทึกเรื่องออกโดยคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง  
(Return to Committee) ภายหลังจากท่ีได้ท าการพิจารณาสนธิสัญญาแล้วโดยที่ประชุมวุฒิสภา 

ประการที่เจ็ด การส่งเรื่องไปยังประธานาธิบดี ในทางปฏิบัติอาจด าเนินการได้โดย
ประธานาธิบดีท าเรื่องร้องขอให้ส่งคืน หรือคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจท าการ
รายงานโดยความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามข้อมติโดยการด าเนินการโดยเลขาธิการวุฒิสภา 
(Secretary of the Senate) ในการส่งเรื่องคืนไปยังประธานาธิบดี  

ภายหลังจากกระบวนการพิจารณาเพ่ือให้ค าแนะน าและความยินยอมทั้ง 7 ประการ
ในเบื้องต้นของที่ประชุมวุฒิสภา ก็เป็นกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการของฝ่ายบริหารอีก
ครั้ง (Presidential Action after Senate Action) เกี่ยวกับกระบวนการในการให้สัตยาบันโดย
วิธีการแลกเปลี่ยนและฝากสัตยาบันสาร และการประกาศถึงการมีผลใช้บังคับของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญา (Proclamation)  ในฐานะที่เป็นกฎหมายภายในและการประกาศ
เพ่ือให้สาธารณะได้รับรู้ถึงการมีผลใช้บังคับของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญา
ดังกล่าว291   

กล่าวโดยสรุป กระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเองก็
มีปัญหาทางปฏิบัติเฉกเช่นที่ประเทศไทยประสบเช่นกัน ด้วยเหตุที่ความขัดข้องจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของวุฒิสภาที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ “กระบวนการ
เจรจา” ทั้งในการเสนอกรอบการเจรจาและวัตถุประสงค์การด าเนินการท าความตกลง ประกอบกับ
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กระบวนการพิจารณาเพ่ือให้ค าแนะน าและความยินยอมจากวุฒิสภา ซึ่งมีกระบวนการในทางปฏิบัติที่
ใช้เวลานานและมีขั้นตอนทางปฏิบัติที่ค่อนข้างยุ่งยาก  

แต่ในท้ายที่สุด ฝ่ายบริหารได้ท าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดข้องในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศใน 2 ลักษณะดังนี้ ประการแรก การเลือกที่จะท าความตกลงระหว่าง
ประเทศในรูปแบบของข้อตกลงของฝ่ายบริหาร และประการที่สอง การเลือกท่ีจะท าการเสนอความตก
ลงระหว่างประเทศให้วุฒิสภาพิจารณาภายหลังจากท่ีลงนามไปแล้วแต่ยังมิได้ให้สัตยาบัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาในกระบวนการที่เรียกว่า การให้ค าแนะน าและความยินยอมของวุฒิสภาว่า จะมีการ
เห็นชอบในลักษณะที่มีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขต่อหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าข้ึน 

3.1.2.2  รัฐสภาของสหราชอาณาจักรเป็นองค์กรที่มีอ านาจให้ความเห็นชอบ 
จากข้อค้นพบของผู้ เขียนในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายภายในของสหราช

อาณาจักรของผู้เขียน ซึ่งพบว่ารัฐสภาของสหราชอาณาจักรมีอ านาจให้ความเห็นชอบในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีความส าคัญและกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐนั้น เพ่ือเป็นการ
พิสูจน์ถึงข้อค้นพบดังกล่าวของผู้เขียน ผู้เขียนจึงตั้งประเด็นในการสนับสนุนข้อค้นพบของผู้เขียนว่า 
รัฐสภาของสหราชอาณาจักรมีอ านาจให้ความเห็นชอบในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
เฉพาะที่มีความส าคัญกับผลประโยชน์ของรัฐหรือที่มีผลกระทบต่อปัจเจกชนไว้ใน 3 ประเด็น ดังนี้  

ประการแรก ฝ่ายนิติบัญญัติอาศัยฐานอ านาจใดในการใช้อ านาจเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร  

ประการที่สอง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในเรื่องใดบ้างที่จะต้องขอความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ และ 

ประการที่สาม หลักการที่ส าคัญในกระบวนการขอความเห็นชอบนั้น กฎหมายได้มี
การก าหนดหลักเกณฑ์ข้ันตอนหรือกระบวนการไว้อย่างไรบ้าง 

1. ส าหรับประเด็นแรก เรื่องฝ่ายนิติบัญญัติอาศัยฐานอ านาจใดในการใช้อ านาจเพ่ือ
เข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารนั้น 

จากการศึกษาพบว่า ฝ่ายนิติบัญญัติก็มีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมโดยการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน ในขณะที่การใช้อ านาจดังกล่ าวมีฐานการใช้
อ านาจที่มาจากแนวปฏิบัติและการตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการปกครอง ค.ศ. 
2010 อาจกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นหลักการทางกฎหมายใหม่ที่ตราขึ้นในปี ค.ศ. 2010 
ซึ่งมีผลเป็นการก าหนดเรื่องการน าเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
ของสหราชอาณาจักร (Laid before Parliament or Presented to Parliament)292 แม้ในอดีต
รัฐสภาของสหราชอาณาจักรจะหาได้มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดไม่ก็ตาม 
แต่ภายหลังปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมาหลักการดังกล่าวได้ปรากฏชัดอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
มากกว่าที่จะเป็นเฉพาะแนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมาในอดีต อาจกล่าวได้ว่าแม้แนวปฏิบัติจะมิได้ปรากฏ
ชัดในเรื่องอ านาจของรัฐสภาในการใช้อ านาจให้ความยินยอมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

                                                           
292UK Parliament, Laid Papers, para.  1, Retrieved November 15, 2015 from 

http://www.parliament.uk/site-information/glossary/laid-or-laying-before-parliament/ 
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โดยฝ่ายบริหารก็ตาม แต่ด้วยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ตราหลักการเฉพาะในเรื่องการให้ความ
เห็นชอบในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารไว้โดยตรง จึงอาจกล่าวได้ว่า
กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของรัฐสภาไว้โดยตรง 

2. ส าหรับประเด็นปัญหาประการที่สองคือ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในเรื่อง
ใดบ้างท่ีจะต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัตินั้น  

จากการศึกษาพบว่า การใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการ
ปกครอง ค.ศ. 2010 ฉบับนี้แม้อาจจะดูประหนึ่งว่า เป็นการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติอาจท าให้ดู
เสมือนว่าเป็นการแสดงออกซึ่งอ านาจเหนือเจตจ านงของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลที่ใช้อ านาจในการท า
ความตกลงระหว่างประเทศได้ด้วยการใช้อ านาจที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเหนือความ
ต้องการของฝ่ายบริหารในการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวได้นั้นเอง  

แต่กระนั้นก็ตาม ในทางปฏิบัติรัฐสภาก็ได้ใช้อ านาจรัฐสภาเพ่ือท าการตรวจสอบความ
ตกลงระหว่างประเทศบางกรณีที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นข้อมูล
จากรัฐสภาของสหราชอาณาจักรได้ก าหนดการใช้อ านาจในการควบคุมตรวจสอบหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศบางประเภทดังนี้293  

ประการแรก หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีข้อบทอันเกี่ยวกับการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่จะต้องตรากฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการคลังสาธารณะของประเทศ (Public 
Money)  

ประการที่สอง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีผลกระทบทางการเงิน (Financial) 
โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงทวิภาคีเพ่ือหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อน (Double Taxation) 
ความตกลงดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมของรัฐสภาก่อนเนื่องจากความตกลงดังกล่าว ย่อมส่งผล
กระทบต่อรายได้ของแผ่นดิน 

ประการที่สาม หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใน 
(Domestic Legislation) ประเทศซึ่ งโดยหลักการแล้วการออกกฎหมายย่อมต้องเป็นไปตาม
กระบวนการในการตรากฎหมายของรัฐสภาตามปกติ กล่าวคือ ประเทศอังกฤษมีระบบการเมืองการ
ปกครองที่เป็นระบบรัฐสภา ดังนั้น หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ท าขึ้นจะมีผลใช้บังคับ
เป็นกฎหมายภายในได้ก็ต่อเมื่อรัฐสภาได้มีการตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติออกมารองรับหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเสียก่อน294  

ประการที่สี่ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งก าหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมีลักษณะทางการเมืองและที่เป็นการขัดแย้งกัน  

                                                           
293United Kingdom, House of Commons Information Office, op. cit., p. 2.; Arnold 

McNair, “When Do British Treaties Involve Legislation?,” British Yearbook of International 
Law 9 (1928): 59-68 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช , การใช้กฎหมายระหว่างประเทศตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย: ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ, ใน เอกสารประกอบการบรรยายในการ
ประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, หน้า 22. 

294ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สัญญา, หน้า 53-54. 
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ประการที่ห้า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องให้สัตยาบันตามหลักพอนซอนบาย 
(Ponsonby)  

ประการที่หก หนังสือสัญญาระหว่างประเทศอ่ืนใดที่สมาชิกรัฐสภาได้น าเข้าสู่การ
พิจารณาเนื่องด้วยเป็นปัญหาที่ต้องอภิปรายในรัฐสภา (Parliamentary Question) หรือการยื่นญัตติ
ส าหรับการถกเถียงอภิปรายเพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกัน (Early Day Motions: EDMs)295 ใน
สภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า สหราชอาณาจักรในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่ง
จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือท าความตกลงระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรปก็ดี หรือกับรัฐสมาชิกอ่ืนใดก็
ดี ดังนั้น ในการท าความตกลงระหว่างประเทศตามหลักการดังกล่าวจ าต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า บรรดาความตกลงระหว่างประเทศท่ีท าโดยสหภาพยุโรป ซึ่งต้อง
ท าการให้สัตยาบันโดยรัฐสมาชิกหรือโดยวิธีการอ่ืนใดในท านองเดียวกันก็ดี หรือความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ท าการแก้ไขสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่งมีผลท าให้ต้องด าเนินการตรากฎหมายภายในฉบับใหม่เพ่ือ
รองรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้นก็ดี ยังจ าเป็นต้องเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือ
ขอความเห็นชอบด้วยเช่นกัน หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเช่นว่านั้นจ าเป็นต้องท าการเสนอต่อรัฐสภา
ก่อนที่รัฐบาลจะได้ท าการให้ความยินยอมอย่างเป็นทางการเพ่ือผูกพันตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ดังกล่าว ตามหลักการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการปกครอง ค.ศ. 
2010296  

แต่กระนั้นก็ตาม ในกรณีที่เป็นการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวกับสหภาพ
ยุโรปก็ดีหรือสนธิสัญญาอ่ืนใดดังต่อไปนี้ รัฐบาลหาจ าต้องท าการเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ
แต่อย่างใดไม ่ 

ประการแรก กรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้มาตรา 12 ของรัฐ
บัญญัติการเลือกตั้งรัฐสภาของยุโรป ค.ศ. 2002 (European Parliamentary Elections Act 2002) หรือ 

ประการที่สอง การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามมาตรา 5 ของรัฐบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมสหภาพยุโรป ค.ศ. 2008 (European Union (Amendment) Act 2008)297 หรือ 

ประการที่สาม กรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับค าสั่งของคณะ
มนตรีตามมาตรา 158 ของพระราชบัญญัติภาษีมรดก ค.ศ. 1984 (Inheritance Tax Act 1984) ตาม
อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Conventions) หรือตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติภาษี
อากร ค.ศ. 2010 (Taxation Act 2010) ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติระหว่างประเทศและบทบัญญัติ

                                                           
295 United Kingdom, The Parliament, What are Early day motions?, para.  1, 

Retrieved August 24, 2015 from http://www.parliament.uk/about/how/business/edms/ 
296United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, Government-Guidance 

UK Treaties, Guidance to the Work of the FCO's Treaty Section: Practice and 
Procedures, para. 2-3.  

297 Section 23 (1) (a) (b)  of Constitutional Reform and Governance Act 2010 
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อ่ืน (International and Other Provisions) ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินการกับการจัดเก็บภาษี
ซ้อน (Double Taxation Arrangements) หรือ 

ประการที่ สี่  การท าหนั งสื อสัญ ญ าระหว่างประเทศ ตามมาตรา 173 ของ
พระราชบัญญัติการเงิน ค.ศ. 2006 (Finance Act 2006) ซึ่งเป็นการด าเนินการบังคับกับภาษีระหว่าง
ประเทศ (International Tax Enforcement Arrangements)298 หรือ 

ประการที่ห้า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้การให้อ านาจโดยรัฐบาล
ของสหราชอาณาจักรโดยรัฐบาลของดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ (British Overseas Territory) 
หรือโดยหมู่เกาะชานแนล (Channel Islands) ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ หรือเกาะแมน 
(The Isle of Man)299 หรอืแม้แต่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามค าสั่งของสมเด็จพระราชินี
นาถก่อนที่บทบัญญัติในมาตรา 20 ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. 2010300 

3. ส าหรับประเด็นปัญหาประการที่สามเรื่อง หลักการที่ส าคัญในกระบวนการขอ
ความเห็นชอบนั้น กฎหมายได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ข้ันตอนหรือกระบวนการไว้อย่างไรบ้างนั้น 

จากการศึกษาพบว่า หลักการส าคัญประการหนึ่งของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็น
กระบวนการและขั้นตอนภายในเพ่ือขอความเห็นชอบจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักรได้แก่  การ
น าเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อรัฐสภาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการปฏิรูป
รัฐธรรมนูญและการปกครอง ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราเรื่องหลักพอนซอนบายในฐานะที่เป็น
แนวปฏิบัติของรัฐสภาในอดีต และมีนิติฐานะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเฉกเช่นที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องให้สัตยาบันตามหลักพอนซอนบายนั้น ต่างก็
เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ต้องด าเนินการเพ่ือขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งหลักพอนซอน
บายนี้เป็นหลักการส าคัญที่ใช้ครอบคลุมไปถึงบรรดาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่หลากหลายที่
จ าต้องด าเนินการขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นหลักการที่มีความส าคัญในอันที่
จะต้องปฏิบัติและต้องด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด 

คงมิผิดเพ้ียนนักถ้าจะกล่าวว่าในอดีตหลักพอนซอนบายของประเทศอังกฤษเป็น
หลักการพ้ืนฐานส าคัญ ซึ่งมีที่มาจากแนวทางในการปฏิบัติและเป็นข้อบังคับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกับร่างหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรว่า รัฐบาลในฐานะที่ฝ่ายบริหารมี
หน้าที่ต้องเสนอร่างหนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้รัฐสภาท าการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  21 
วันท าการ (Sitting Days) ก่อนที่การให้สัตยาบันโดยฝ่ายบริหารจะได้ด าเนินการ301 หลักพอนซอนบาย
เป็นหลักการที่ถูกเสนอโดยนายอาเธอร์ พอนซอนบาย (Arthur Ponsonby) ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (The Under-Secretary of State for Foreign Affairs) ในยุคสมัยที่
นายรัมเซล แมคโดนัน (Ramsay Macdonald) เป็นนายกรัฐมนตรี โดยหลักการดังกล่าวเกิดขึ้นในการ

                                                           
298 Section 23 (2) (a) (b) (c) of Constitutional Reform and Governance Act 2010 

299 Section 23 (3) of Constitutional Reform and Governance Act 2010 
300 Section 23 (4) of Constitutional Reform and Governance Act 2010 

301United Kingdom, House of Commons Information Office, op. cit., p. 3,  
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พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างตุรกี (Treaty of Peach [Turkey] Bill) ในวันที่ 
1 เมษายน ค.ศ. 1924302 ซึ่งในหลักการดังกล่าวต้องด าเนินการไปด้วยหลักเกณฑ์ใน 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ต้องมีการน าเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในทุกฉบับภาย
หลังจากที่มีการลงนามในหนังสือสัญญาดังกล่าวไม่น้อยกว่าระยะเวลา 21 วันท าการก่อนที่จะท าการ
ให้สัตยาบันและเผยแพร่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในหนังสือรวมหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
(Treaties Series) 

ประการที่สอง ต้องท าการแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎรไปในทุกความตกลงระหว่าง
ประเทศหรือข้อผูกพันและบันทึกความเข้าใจซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผูกพันกับประเทศในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะตามพฤติการณ์ที่เก่ียวข้อง 

แต่กระนั้นก็ตาม หลักการในเรื่องพอนซอนบายได้ถูกยกเลิกไปในระหว่างสมัยรัฐบาล
ของนายบลาดวิน (Baldwin) แต่กระนั้นก็ตาม หลักการดังกล่าวนี้ได้ถูกกลับน ามาใช้บังคับอีกครั้งในปี 
ค.ศ. 1929 และก่อให้เกิดเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นแนวปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ303 
และได้รับการยอมรับในเชิงหลักการโดยรัฐบาล เว้นแต่ จะเป็นในกรณีพิเศษหรือในกรณีที่มีความ
จ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่เกิดข้ึนเฉพาะกรณีเท่านั้น 

แม้จากการศึกษาพบว่า หลักพอนซอนบายของประเทศอังกฤษในอดีตนั้นเป็นเพียง
ข้อบังคับของรัฐสภาของประเทศอังกฤษที่ใช้ในทางปฏิบัติเท่านั้น หลักการดังกล่าวหาได้มีนิติฐานะที่
เป็นกฎหมายแต่อย่างใดไม่ก็ตาม แต่รัฐสภาอาจใช้เวลาในการพิจาณาความตกลงระหว่างประเทศที่
น าเข้าสู่การพิจารณาได้โดยมีระยะเวลาที่สั้นกว่าหรือยาวกว่า 21 วันท าการตามที่ก าหนดไว้ได้เช่นกัน 
ซึ่งความไม่แน่นอนในก าหนดเวลาในการพิจารณาขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความซับซ้อนของความตกลง
รวมทัง้หรือสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกัน304  

ในปี ค.ศ. 1977 เป็นต้นมา เมื่อฝ่ายบริหารต้องการน าเสนอหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศต่อฝ่ายนิติบัญญัตินั้น นอกจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้วฝ่ายบริหารยังจะต้องเสนอ
มาพร้อมกับเอกสารหรือหนังสือซึ่งอรรถาธิบายข้อมูล (Explanatory Memorandum: EM) เกี่ยวกับ
บทบัญญัติของหนังสือสัญญาและเหตุผลและความจ าเป็นที่จะน าไปสู่การให้สัตยาบัน305 

                                                           
302H C Deb c 171, 1 April 1924; Ibid.   
303Baron A. D. McNair, The Law of Treaties (Great Britain: Clarendon, 1961),  p. 

190 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, การใช้กฎหมายระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญของประเทศ
ไทย: ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ, ใน เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ 
ครั้งที่ 6, หน้า 22. 

304ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, การใช้กฎหมายระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย: 
ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ, ใน เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
6, หน้า 27-28. 

305United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, Government-Guidance 
UK Treaties, Guidance to the Work of the FCO's Treaty Section: Practice and 
Procedures, para. 2.  
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การน าเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อรัฐสภาดังกล่าวต้องประกอบไปด้วย
เอกสารฉบับหนึ่งที่ เรียกว่า Command Paper ซึ่งเป็นเอกสารที่น าเสนอโดยรัฐบาลของอังกฤษ 
(The British Government) และน าเสนอต่อรัฐสภาโดยส่งไปพร้อมกันกับเอกสารหรือหนังสือซึ่ง
อรรถาธิบายข้อมูลของความตกลงระหว่างประเทศที่ได้ท าขึ้น (EM) ไปยังคณะกรรมาธิการที่เลือกขึ้นมา
ในของสภาผู้แทนราษฎร์ (Select Committee in the House of Commons) 

แต่กระนั้นก็ตาม ภายหลังจากปี ค.ศ. 2010 หลักพอนซอนบายดังกล่าวปรากฏว่ามีนิติ
ฐานะเป็นกฎหมายขึ้นมาด้วยเหตุที่มีการตรากฎหมายที่มีชื่อว่า พระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
และการปกครอง ค.ศ. 2010 (Constitutional Reform and Governance Act 2010: CRaG Act) 
ในบทที่  25 ส่วนที่  2 เรื่อง การให้สัตยาบันกับสนธิสัญญา (Chapter 25 Part 2 Ratification of 
Treaties) 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการปกครอง ค.ศ. 2010 
(Constitutional Reform and Governance Act 2010: CRaG Act) ในบรรพที่ 25 ส่วนที่ 2 ที่ว่า
ด้วยการให้สัตยาบันหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (Ratification of Treaty) ได้ก าหนดหลักการที่
เกี่ยวกับกระบวนการที่ต้องด าเนินการให้ความเห็นชอบกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือรัฐสภาของสหราชอาณาจักรไว้ในมาตรา 20 ถึงมาตรา 25 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและเป็นรูปธรรม ซึ่งก าหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการขอความเห็นชอบจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติไว้ดังนี้ 

ประการแรก หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องท าการเสนอต่อรัฐสภาก่อนที่จะมี
การให้สัตยาบันตามหลักการดังกล่าว ได้ก าหนดไว้เป็นหลักการว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่
อาจให้สัตยาบันได้ เว้นแต่ คณะรัฐมนตรี (Minister of Crown) จะได้ท าการเสนอส าเนาของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศต่อรัฐสภา และต้องด าเนินการตีพิมพ์ในช่องทางที่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า
เหมาะสม และต้องมีการน าเสนอไม่เกินไปกว่า 21 วันท าการ ซึ่งหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
เสนอต่อรัฐสภาเพ่ือท าการให้สัตยาบันดังกล่าว จะต้องเสนอเอกสารที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องท า
ความเห็นว่าเหตุใดหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเช่นว่านั้นควรท าการให้สัตยาบัน306   

แต่กระนั้นก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีอาจท าการขอขยาย
ระยะเวลาในการน าเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อรัฐสภาออกไปเกินกว่าระยะเวลา 21 วันท า
การ หรือน้อยกว่าก าหนดวันดังกล่าวก็ได้เช่นเดียวกัน โดยคณะรัฐมนตรีต้องท าการยื่นขอขยาย
ระยะเวลาก่อนที่ระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง แต่อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาดังกล่าวกฎหมาย
ระบุว่าคณะรัฐมนตรีสามารถด าเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น307 

ประการที่สอง การยื่นขอความเห็นชอบจากรัฐสภาดังกล่าวกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนด
เป็นข้อยกเว้นไว้โดยไม่ต้องด าเนินการยื่นขอความเห็นชอบรัฐสภาภายใน 21 วันดังกล่าวได้ ในกรณีที่

                                                           
306Section 20 (1)-(9) of Constitutional Reform and Governance Act 2010 
307Section 21 (1)-(5) of Constitutional Reform and Governance Act 2010 
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คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวสามารถด าเนินการให้สัตยาบันได้
โดยไม่จ าต้องท าการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่อย่างใด308  

แต่กระนั้นก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวโดยปราศจากการยื่นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศเพ่ือท าการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามหลักการดังกล่าวในเบื้องต้นนั้น หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเช่นว่านั้นก็ยังไม่อาจให้สัตยาบันได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ดี 
หรือสภาสูงก็ดี มีมติเห็นว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวไม่อาจให้สัตยาบันได้แต่อย่างใด309  

หลักการดังกล่าวส านักงานกิจการต่างประเทศและกิจการทั่วไป (The Foreign and 
Common Office: FCO) ยังได้ตีความและวางหลักการว่าหลักพอนซอนบาย นอกจากจะต้องใช้กับ
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องมีการให้สัตยาบันแล้ว หลักการดังกล่าวยังจะต้อง
น าไปใช้กับกรณีของการภาคยานุวัติ การให้ความเห็นชอบ การยอมรับด้วยเฉกเช่นเดียวกันกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องมีการให้สัตยาบัน แต่กระนั้นก็ตาม จากการศึกษาพบว่า  ไม่มี
ข้อสันนิษฐานใด ๆ ว่ารัฐสภาจะต้องท าการอภิปรายโต้แย้งกันในทุกหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
เสนอให้รัฐสภาท าการพิจารณาภายใต้หลักการเรื่องพอนซอนบาย แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารัฐสภา
ได้รับซึ่งการน าเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีความส าคัญ  หรือความข้อความที่มีความ
ขัดแย้งโดยเนื้อหาของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวแล้วนั้น การณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องยาก
ในทางปฏิบัติส าหรับการที่จะหลีกหนีต่อการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวได้แต่อย่างใด ดังนั้น แม้
กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารภายใต้อ านาจของรัฐสภาในฐานะที่เป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่มีกลไกท่ีเป็นทางการในการด าเนินการดังกล่าวได้ก็ตาม แต่หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มีเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้งและเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่จ าเป็นต้องท าการให้
สัตยาบันนั้น เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มที่จะต้องได้รับการถกเถียงและอภิปราย
กันในรัฐสภาด้วยเช่นกัน310 

จากหลักการดังกล่าวในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวต้องด าเนินการให้สัตยาบันตามหลักการในเบื้องต้นโดยปราศจากความยินยอมของ
รัฐสภาแล้ว ก่อนการด าเนินการให้สัตยาบันก็ดี หรือในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ภายหลัง
จากที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ด าเนินการให้สัตยาบันไปแล้ว คณะรัฐมนตรีต้องท าการเสนอ
ส าเนาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเรื่องต่อรัฐสภา โดยต้องด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศในช่องทางที่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม และคณะรัฐมนตรียัง
จะต้องท าการเสนอความเห็นว่าเหตุใดหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวไม่จ าต้องด าเนินการเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใด311 

ในทางปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการปกครอง ค.ศ. 2010 ตามอ านาจของรัฐบาลในฐานะที่

                                                           
308Section 22 (1) of Constitutional Reform and Governance Act 2010 
309Section 22 (2) of Constitutional Reform and Governance Act 2010 

 310United Kingdom, House of Commons Information Office, op. cit., pp. 3-4.  
311Section 22 (3) (a) (b) (c) of Constitutional Reform and Governance Act 2010 
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พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นช่องทางที่เหมาะสมนั้น ถือได้ว่าเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่ส าคัญประการ
หนึ่งในการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร  

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการปกครอง ค.ศ. 2010  มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ด าเนินการลงนาม
และต้องด าเนินการให้สัตยาบันหรือโดยวิธีการอ่ืนตามกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ การภาคยานุวัติ 
การให้ความเห็นชอบ เป็นต้น รัฐบาลจ าเป็นต้องท าการเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในรูปแบบ
ของเอกสารที่เรียกว่า Common Paper ซ่ึงในทางปฏิบัติรัฐบาลมีวิธีการตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารของ
ส านักงานกิจการต่างประเทศและกิจการทั่วไป (FCO) โดยแบ่งออกเป็นการตีพิมพ์ใน 4 ลักษณะดังนี้ 

ประการแรก การตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารชุดกิจการของรัฐส าหรับความตกลงทวิภาคี 
(Country Series-for Bilateral Treaties) ซึ่งเป็นความตกลงที่ยังหาได้มีผลใช้บังคับในขณะที่มีการ
เผยแพร่แต่อย่างใดไม่  

ประการที่สอง การตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารชุดกิจการทั่วไปส าหรับความตกลงพหุ
ภาคี (Miscellaneous Series-for Multilateral Treaties) ซึ่งเป็นความตกลงที่ยังหาได้มีผลใช้บังคับ
ในขณะที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดไม่เฉกเช่นเดียวกันกับความตกลงทวิภาคี  

ประการที่สาม การตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารชุดสหภาพยุโรป ส าหรับหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่ท าขึ้นระหว่างรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยกันเอง หรือระหว่างรัฐสมาชิกของ
สหภาพยุโรปกับที่มิได้ เป็นรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ (European Union Series for 
Treaties between Member States or between Member States and Non-Member States 
or Group of States) ในอดีตเอกสารชุดนี้มีชื่อเรียกว่าเอกสารชุดประชาคมยุโรปซึ่งเป็นเอกสารชุดที่
ใช้เผยแพร่ความตกลงระหว่างประเทศของประชาคมยุโรป ภายหลังจากวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2011 
เป็นต้นมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเอกสารชุดสหภาพยุโรป การตีพิมพ์เอกสารชุดสหภาพยุโรปนี้ ก็เป็นการ
ตีพิมพ์หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ยังหาได้มีผลใช้บังคับในสหราชอาณาจักรแต่อย่างใดไม่ด้วย
เช่นกัน312  

ประการที่สี่ แต่ในกรณีที่เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ผ่านกระบวนการที่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามระบอบกฎหมายภายในทั้งหมด และเมื่อหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้
ในสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะโดยวิธีการลงนามหรือการให้สัตยาบันหรือการภาคยานุวัติก็ตาม หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องถูกตีพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งด้วยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความตกลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวในเอกสาร Command Paper และซึ่งเป็นการรวบรวมหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ (Treaty Series of Command Papers) และต้องน าเสนอต่อรัฐสภาอีกครั้งด้วย
เช่นกัน313 

                                                           
312Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom, Government-Guidance 

UK Treaties, Guidance to the Work of the FCO's Treaty Section: Practice and 
Procedures, para. 1-2. 

313Ibid., para. 3. 
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กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาพบว่ารายละเอียดของกระบวนการให้สัตยาบันการเสนอ
ให้รัฐสภาท าการพิจารณาตรวจสอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (Scrutiny of Treaties) ได้มีการ
ตรากฎหมายรองรับการใช้อ านาจของรัฐสภาไว้ (Statutory Footing) ในพระราชบัญญัติการปฏิรูป
รัฐธรรมนูญและการปกครอง ค.ศ. 2010 อาจกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นหลักการทาง
กฎหมายใหม่ที่ตราขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งมีผลเป็นการก าหนดเรื่องการน าเสนอหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศต่อฝ่ ายนิติบัญญั ติหรือรัฐสภาของสหราชอาณาจักร (Laid before Parliament or 
Presented to Parliament)314  

บทบัญญัติดังกล่าวมีผลท าให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกือบทุกฉบับจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ เว้นแต่เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่อยู่ในอ านาจของ
ฝ่ายบริหารเท่านั้น ดังนั้น ไม่ว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศฉบับใดก็ตามที่จะต้องด าเนินการให้
สัตยาบันก็ดี ให้ความเห็นชอบก็ดี ให้การยอมรับก็ดี หรือต้องมีการแลกเปลี่ยนตราสารระหว่างกันก็ดี 
หรือกระบวนการอย่างใด ๆ อันมีผลท าให้สหราชอาณาจักรต้องการยอมรับและผูกพันก็ดี หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถด าเนินการให้สัตยาบันได้แต่อย่างใด เว้นแต่ หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเหล่านั้นได้ถูกเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (Minister of the Crown) ต่อรัฐสภา
ของสหราชอาณาจักรเพ่ือขอความเห็นชอบ (Resolves) ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะท าการให้สัตยาบันต่อ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันท าการ (For 21 Sitting Days) 315 

3.1.2.3  รัฐสภาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นองค์กรที่มีอ านาจให้ความเห็นชอบ 
จากการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส316 เป็นฐานทางกฎหมายที่

รับรองการใช้อ านาจของรัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้ามามีส่วนร่วมของรัฐสภาในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทที่มีความส าคัญต่อผลประโยชน์ของรัฐ317  

แต่กระนั้นก็ตาม ในบางกรณีขอบเขตของการมีส่วนร่วมของรัฐสภาก็เป็นการยากใน
การที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะท าการตัดสินใจในเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งเกี่ยวกับการด าเนินการของฝ่าย
บริหารทั้งหมดซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขวางและไม่สามารถด าเนินการจนพัฒนากลายเป็นบรรทัดฐานที่
เกี่ยวกับอ านาจในการตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติได้318 แม้นิติฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติจะมีบทบาทใน
ฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมายเพ่ือใช้ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็

                                                           
314UK Parliament, op. cit., para. 1-2. 
315Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom, Government-Guidance 

UK Treaties, Guidance to the Work of the FCO's Treaty Section: Practice and 
Procedures, para. 1. 

316Article 53 and Article 53-1 of Important Treaties of Title VI Treaties and 
International Agreements of the 1958 French Constitution 

317Francois Luchaire, op. cit., p. 341.; New Zealand Law Commission, op. cit., 
para. A43.  

318Francois Luchaire, op. cit., pp. 355-356.; New Zealand Law Commission, op.cit. 
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ตาม319 แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าในเรื่องของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติกลับมี
บทบาทน้อยมากเกี่ยวกับกิจการและการท าความตกลงระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร320  

ผู้เขียนค้นพบว่า ในทางปฏิบัติรัฐสภาของฝรั่งเศสมีบทบาทที่จ ากัด (Restricted 
Role) โดยเฉพาะในเรื่องของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสให้ความส าคัญและเน้นย้ าถึงบทบาทของรัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติว่า จะเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ ก็แต่เฉพาะภายหลังจากการที่มีการตัดสินใจเข้า
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารไปแล้วเท่านั้น (Parliament is only to be 
involved after the terms of a treaty have been decided upon) จ ากการศึ กษ าพบ ว่ า 
บทบาทของรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็
แต่เพียงการออกเสียง (Pronounce) เพ่ือให้ความเห็นชอบหรือแสดงการปฏิเสธ (Approve or 
Reject) การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารเท่านั้น321 รัฐสภาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
หาได้มีอ านาจและหน้าที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ข้อบทในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (No 
Parliamentary Power to Amend a Treaty) หรือแม้แต่การตั้งข้อสงวน (Reservations) หรือแม้แต่การ
ตีความในถ้อยค า (Interpretations) ในบรรดาความตกลงระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการ
ท าไปแล้วได้แต่อย่างใดไม่322   

แม้โดยหลักการแล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่มีอ านาจและหน้าที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือแม้แต่การตั้งข้อสงวน หรือแม้แต่การตีความในถ้อยค า ในบรรดา
ความตกลงระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการท าไปแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติถ้อยค าที่
ปรากฏในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอาจถูกร้องขอและท าข้อเสนอจากฝ่ายนิติบัญญัติให้มีการตั้ง
ข้อสงวนในการด าเนินการให้สัตยาบันได้เช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงเวลาที่มีการถกเถียงอภิปราย
เกี่ยวกับอ านาจของรัฐสภาในการตรากฎหมายเพ่ือให้อ านาจ (Authorising Legislation) กับฝ่าย
บริหารในการด าเนินการให้สัตยาบันนั้น สมาชิกรัฐสภามีอ านาจให้ค าแนะน าไปยังรัฐบาลในการตั้งข้อ
สงวนเกี่ยวกับการให้สัตยาบันต่อการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน โดย
ค าแนะน าดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานเพ่ือนโยบายสนับสนุนที่ดีด้านการเมือง323  

ในกระบวนการและขั้นตอนเพ่ือขอความเห็นชอบจากรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่ง
เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินี้ นักกฎหมายบางท่าน324 เรียกว่ากระบวนการนี้ว่าเป็น “หลักการตรวจสอบ

                                                           
319Paragraph 1 of Article 34 of the 1958 French Constitution 
320New Zealand Law Commission, op. cit., para. A43.  
321Francois Stewart and Jones Source, op. cit., pp. 434-435. 
322Francois Luchaire, op. cit., pp. 341-342.; New Zealand Law Commission, op. cit., 

para. A38.  
323New Zealand Law Commission, op. cit., para. A42.  
324บรรเจิด สิงคะเนติ, วรกร โอภาสนันท์ และอารยา สุขสม, รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง 

การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
(รายงานการวิจัย เสนอต่อสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา, 2553), หน้า 186. 
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ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญา” อย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการใช้
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในขั้นตอนของการพิจารณาว่าร่างของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
สมควรที่จะตรากฎหมายเพ่ือให้อ านาจกับฝ่ายบริหารในการให้สัตยาบันหรือให้ความเห็นชอบต่อ
บรรดาความตกลงระหว่างประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อบังคับของรัฐสภาฝรั่งเศสเองก็ยังก าหนดข้อจ ากัดการใช้อ านาจ
ของรัฐสภาในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหารไว้ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากข้อบังคับดังกล่าวก าหนดว่าร่างกฎหมายของ
รัฐบาลที่ให้อ านาจฝ่ายบริหารเพ่ือไปด าเนินการให้สัตยาบันหรือให้ความเห็นชอบนั้น รัฐสภาจะท าการ
ลงมติได้แต่เพียงการรับร่างหรือการไม่รับร่างหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งฉบับ (Must be 
voted on as a whole) ซึ่งหลักการดังกล่าวมีผลท าให้การตรากฎหมายเพ่ือให้อ านาจกับฝ่ายบริหาร
ไปด าเนินการให้สัตยาบันกับบรรดาความตกลงระหว่างประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าว สามารถด าเนินการไปโดยใช้เวลาไม่มากและไม่มีกระบวนการทางปฏิบัติที่มากเกินไปกว่าการ
ตรากฎหมายตามรูปแบบปกติโดยทั่วไป (No more than a simple formality)325 

นอกจากนั้นแล้ว จากการศึกษาพบว่าในทางปฏิบัติฝ่ายนิติบัญญัติยังมีอ านาจที่จะ
พิจารณาเนื้อหาสาระของ “ข้อผูกพันระหว่างประเทศ” หรือ “หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” ที่ฝ่าย
บริหารได้ท าขึ้นนั้นว่าความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้นจ าต้องเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบก่อนหรือไม่326 แต่กระนั้นก็ตาม ในกระบวนการขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว หาได้มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่รัฐสภาจะต้องอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบภายหลังจากที่ได้รับร่างหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากฝ่ายบริหารเพ่ือท า
การพิจารณาแต่อย่างใดไม่327  

แต่อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารพยายามให้รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติเข้ามามีส่วนร่วมในด้านนโยบายต่างประเทศ (Its Foreign Policy) ในหลายช่องทางด้วย
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงผ่านคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (The Foreign Affairs 
Commissions) ทั้ งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิ สภา (Bicameral Parliament: the 
Senate and the National Assembly)328 เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและความ
ตกลงระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นด้วยเช่นกันในฐานะที่เป็นการมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร
ด้วยการเป็นกรรมาธิการการต่างประเทศ329  

                                                           
325Francois Luchaire, op. cit., pp. 342-343.; New Zealand Law Commission, op. cit., 

para. A40.  
326Francois Luchaire, op. cit., p. 354. 
327Ibid., p. 344.; New Zealand Law Commission, op. cit., para. A41.  
328Paragraph 1 of Article 24 the 1958 French Constitution; Ministry of Justice, op. cit., 

pp. 3-4. 
329Francois Luchaire, op. cit., p. 354.; New Zealand Law Commission, op. cit., 

para. A42.  
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อนึ่ง ร่างกฎหมายที่ให้อ านาจกับฝ่ายบริหารที่เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัตินั้น จะต้องท าการประกาศหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรัฐกิจจานุเบกษา (The Official 
Journal)330 ภายใน 15 วันภายหลังได้รับความเห็นชอบ331 ในขณะที่เนื้อหาสาระของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศจะไม่สามารถท าการตีพิมพ์เผยแพร่ได้จนกว่าประธานาธิบดีจะได้ท าการให้สัตยาบัน 
แม้จะเป็นทั้งในกรณีที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้อ านาจกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับรัฐอ่ืนใดก็
ตาม หรือแม้จะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับได้ด้วยตนเอง (Self-Executing) ก็
ไม่สามารถอ้างอิงเพ่ือใช้ในศาลของสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จนกว่าจะได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวแล้วเท่านั้น332 

ส าหรับการจ าแนกประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งต้องน าเสนอต่อฝ่าย
นิติบัญญัตินั้น ผู้เขียนค้นพบว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตรา 53 และมาตรา 53-
1 ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีการจ าแนกประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่ง
ต้องน าเสนอต่อรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือขอความเห็นชอบ333 ซึ่งการเข้าท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าว จะชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ต่อเมื่อได้รับการเห็นชอบหรือได้รับการอนุมัติจาก
รัฐสภาเท่านั้น334 การจ าแนกประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมี
การก าหนดไว้ดังนี้335  

1. สนธิสัญญาสันติภาพ (Peace Treaties) ซึ่งรวมถึงการท าสนธิสัญญาร่วมเป็น
พันธมิตร (Alliance Treaty) ด้วย 

2. สนธิสัญญาการค้า (Trade Treaties) ซึ่งได้แก่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
และความตกลงทางการค้าทุกฉบับ รวมทั้งความตกลงว่าด้วยการค้าเสรีด้วย 

3. หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ (Treaties 
Referring to International Organisations) 

4. หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเงินการคลังของประเทศ 
5. หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการลี้ภัย (Asylum) สิทธิมนุษยชน 

(Human Rights Treaties) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานภาพของบุคคลหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของ
บุคคล และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (fundamental Freedoms) 

                                                           
330ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สัญญา, หน้า 188-189.  
331Francois Stewart and Jones Source, op. cit., p. 442. 
332Francois Luchaire, op. cit., p. 344.; New Zealand Law Commission, op. cit., 

para. A41.  
333Article 53 ( 1)  of Important Treaties of Title VI Treaties and International 

Agreements of the 1958 French Constitution 
334Article 53 ( 2)  of Important Treaties of Title VI Treaties and International 

Agreements of the 1958 French Constitution 
335Francois Luchaire, op. cit., p. 347.; New Zealand Law Commission, op. cit., 

para. A39.; ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สัญญา, หน้า 111-112.  



125 
 

6. หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือต้องมีการตรา
กฎหมายเพื่อรองรับต่อความตกลงระหว่างประเทศ (Treaties Which Require Legislative Action)  

7. หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่ออาณาจักร ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการสละดินแดนก็ดี การแลกเปลี่ยนดินแดนก็ดี หรือแม้แต่การควบ
ดินแดน (Treaties Ceding, Exchanging or Adding Territory)  

อนึ่ง ในกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการยกดินแดน หรือ
การแลกเปลี่ยนดินแดน หรือการได้มาซึ่งดินแดนจะไม่มีผลสมบูรณ์ได้นั้น รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสก าหนดว่าการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว หาได้มีผลสมบูรณ์ได้แต่อย่างใดไม่ 
เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากประชาชนหรือภาคประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องในดินแดนดังกล่าว
เท่านั้น336  

กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นฐานทางกฎหมายที่รับรองการ
ใช้อ านาจของรัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศบางประเภทที่มีความส าคัญต่อรัฐเท่านั้น แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าในเรื่องของการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติกลับมีบทบาทน้อยมากเกี่ยวกับกิจการและการท า
ความตกลงระหว่างประเทศ ด้วยเหตุที่หลักการความมีอ านาจสูงสุดของประธานาธิบดีท าให้ในทาง
ปฏิบัติรัฐสภาฝรั่งเศสหาได้มีอ านาจและหน้าที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ หรือแม้แต่การตั้งข้อสงวน หรือแม้แต่การตีความในถ้อยค าในบรรดาหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการท าไปแล้วได้แต่อย่างใดไม่ รัฐสภามีแต่เพียงอ านาจว่าจะให้ความ
ยินยอมหรือไม่ยินยอมเท่านั้น 

นอกจากนั้น การให้ความเห็นชอบด าเนินการในรูปแบบของการผ่านเป็นกฎหมายให้
อ านาจประธานาธิบดีไปท าการให้สัตยาบัน อาจกล่าวได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติหาได้มีบทบาทเข้ามามีส่วน
ร่วมในขั้นตอนของการเจรจาเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ แม้ในทางปฏิบัติฝ่าย
นิติบัญญัติจะเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบ้างก็ตาม แต่
การเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวก็เพียงแต่การเข้ามามีส่วนร่วมเฉพาะในรูปแบบของคณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศเท่านั้น  

3.1.2.4 บทสรุปการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและอ านาจให้ความเห็นชอบของ
องค์กรรองเก่ียวกับกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศขององค์กรหลัก 

จากการศึกษาเปรียบเทียบที่ผ่านมาผู้เขียนพบว่า การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
ของสหรัฐอเมริกาก็ดี สหราชอาณาจักรก็ดีและสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ดี หาได้มีความแตกต่างในเชิง
หลักการเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าด้วยฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักในการให้ความ
เห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาบางประเภทเท่านั้นแต่อย่างใดไม่ ในขณะที่อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศบางประเภทก็ยังคงสงวนไว้ว่าเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง  

                                                           
336Article 53 ( 3)  of Important Treaties of Title VI Treaties and International 

Agreements of the 1958 French Constitution 
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ในขณะที่ความแตกต่างในเรื่องของประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มี
ความส าคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ก็ด้วยเหตุที่แต่ละรัฐมีความแตกต่างกันใน
เชิงของการวางหลักการเกี่ยวกับประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ ซึ่งเป็นเรื่องของสภาพ
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจแต่ละรัฐ โดยเฉพาะฐานที่มาจากความจ าเป็นของแต่ละรัฐว่าต้องการให้
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทใดบ้างที่ต้องได้รับการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
ในการท าความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนจัดกลุ่มการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบโดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่หนึ่ง ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ตรงกันทั้ง 3 รัฐ กลุ่มที่สอง ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ตรงกันแค่ 2 รัฐ กลุ่ม
ที่สาม ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทีก่ าหนดไว้เป็นการเฉพาะในรัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้น  

กลุ่มที่หนึ่ง ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ตรงกันทั้ง 3 รัฐ เมื่อศึกษา
เปรียบเทียบแล้วพบว่าการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีความส าคัญต่อผลประโยชน์ของรัฐ 
ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติที่ตรงกันทั้ง 3 รัฐในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของรัฐ หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อการเงินและการคลังของรัฐ หรือแม้แต่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบภาษีอากร ซี่งเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ 

กลุ่มที่สอง ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ตรงกันแค่ 2 รัฐ การ
ก าหนดให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติที่ตรงกันใน 
2 รัฐ ได้แก่ การก าหนดให้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งจะต้องด าเนินการตรากฎหมาย
ภายในเพ่ือรองรับหรืออนุวัติการเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ฝ่ายนิติบัญญัตินั้น ซึ่งมีแต่เพียงสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งใช้ระบบทวินิยมก าหนดให้
การท าสนธิสัญญาประเภทนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ในขณะที่การท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ก าหนดว่า
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน 

เป็นที่น่าสังเกตว่า การท าหนังสือสัญญาสันติภาพ หนังสือสัญญาร่วมเป็นพันธมิตร 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ในขณะที่สหรัฐอเมริกา
ก าหนดให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้านการเมืองและความมั่นคงทางการทหารจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภา แม้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะมิได้ตรงกันใน
ความหมายของลายลักษณ์อักษรกันในทีเดียวก็ตาม แต่หากพิจารณาขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว ก็อาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้
ก าลังทางการทหาร ในขณะที่สหราชอาณาจักรหาได้ก าหนดหลักการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ก็
อาจจะกล่าวได้ว่าการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว สหราชอาณาจักรได้ก าหนดให้เป็น
การใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยล าพังของฝ่ายบริหารเท่านั้น  

กลุ่มที่สาม ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นหลักการเฉพาะในรัฐใด
รัฐหนึ่งเท่านั้น จากการศึกษาเปรียบเทียบจะพบว่าการจัดกลุ่มของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
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เป็นหลักการเฉพาะและตามบริบทและความจ าเป็นของผลประโยชน์ชาติตามกฎหมายภายในแต่ละรัฐ
นั้นยังมีความแตกต่างกันในเนื้อหาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน ดังจะ
เห็นได้จาก สหรัฐอเมริการัฐเดียวเท่านั้นที่ก าหนดให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านกฎหมายที่จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา  

ส่วนสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็เป็นเพียงรัฐเดียวที่ก าหนดให้การท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ และการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเขต
แดนหรือดินแดนของอาณาจักร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการสละ
ดินแดนก็ดี การแลกเปลี่ยนดินแดนก็ดี หรือการควบดินแดนก็ดี เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐสภา  

ในขณะที่สหราชอาณาจักรซึ่งมีประสบการณ์และการพัฒนาการจากการใช้อ านาจ
ทางการเมืองภายในเป็นการเฉพาะของรัฐ ได้ก าหนดให้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องให้
สัตยาบันตามหลักพอนซอนบายก็ดี  หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีลักษณะทางการเมืองและเป็น
ที่การขัดแย้งกันก็ดี หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่สมาชิกรัฐสภาได้น าเข้าสู่การพิจารณาเนื่องด้วย
เป็นปัญหาที่ต้องอภิปรายในรัฐสภาหรือจะต้องมีการยื่นญัตติส าหรับการถกเถียงอภิปรายเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกันในสภาก็ดี เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา  

นอกจากประเด็นเรื่องของประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว จาก
การศึกษาถึงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ ผู้เขียนพบว่ารัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีบทบาท
และอ านาจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาและรัฐสภา
ของสหราชอาณาจักรในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ท าโดยฝ่ายบริหาร  

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยเหตุที่เกิดจากความแตกต่างในด้านการพัฒนาการของแต่ละรัฐ
เป็นการเฉพาะ วุฒิสภาของสหรัฐมีอ านาจที่ถูกก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับอ านาจในการ
พิจารณาเพ่ือให้ค าแนะน าและความยินยอม ที่ผู้เขียนเรียกว่าเป็น “หลักการมีส่วนร่วมเชิงควบคุม” 
มากกว่าที่จะเป็นการมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ต้องตรากฎหมายรองรับต่อพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้วยเพราะที่อยู่ภายใต้หลักการและแนวคิดแบบเอกนิยม ที่ซึ่งมีความแตกต่างไปจาก 
“หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภา” ของสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นอ านาจที่มีนิติ
ฐานะจากการเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นอ านาจที่เชื่อมโยงกับการใช้อ านาจเพ่ือตรากฎหมาย 
(Legislative Assembly) รองรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารภาใต้หลักการและแนวคิดแบบทวินิยม  

ศาสตราจารย์ Luchaire ได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจถึงบทบาทและอ านาจของวุฒิสภา
ของสหรัฐอเมริกาว่า วุฒิสภาเป็นองค์กรที่ดูประหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยในนามของ
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สหพันธรัฐ (The Federation of States) ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 337 แต่ในขณะที่ ดู
เหมือนว่ารัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลับมีแต่อ านาจที่ใช้แต่เพียงการตรา
กฎหมายเพ่ือรองรับต่อการใช้อ านาจในการให้สัตยาบันของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส เท่านั้น 
ส่วนสหราชอาณาจักรหลักการที่ว่าด้วย “ความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา” กลับเป็นตัวก าหนด
บทบาทและอ านาจหน้าที่ให้รัฐสภาของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถใช้อ านาจ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารได้ 

 
3.1.3  บทบาทและอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็น

ขององค์กรซึ่งก าหนดไว้โดยกฎหมายภายในและมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ 
จากการศึกษาผู้เขียนพบว่า แนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักรหรือแม้แต่สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ตาม ต่างก็มีแนวปฏิบัติ ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
เกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ อาจกล่าวได้ว่าการก าหนดหลักการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะเฉพาะและบริบทของแต่ละ
ระบบกฎหมายภายในซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ 

เพ่ือสนับสนุนข้อค้นพบจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศที่มีความ
แตกต่างกัน ผู้เขียนจะท าการศึกษาว่าฐานทางกฎหมายใดเป็นฐานสนับสนุนให้องค์กรที่มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และมีลักษณะของการใช้อ านาจดังกล่าว
เป็นอย่างใด ภายหลังจากนั้นผู้เขียนจะท าการสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติขององค์กรที่มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสในประเด็นการศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบตอนท้ายของบทนี้ต่อไป 

3.1.3.1  ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรที่มีเขตอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
จากการศึกษาพบว่าหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา338 พบว่า 

รัฐธรรมนูญได้ก าหนดการใช้อ านาจขององค์กรตุลาการ (Judicial Power) ว่า “มีอ านาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยอาศัยอ านาจที่มาจากรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาและ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ได้ท าขึ้นหรือจะได้กระท าขึ้นภายใต้ขอบเขตแห่งอ านาจ ”339 
นอกจากนั้นแล้ว รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดผลของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท ากับ
รัฐต่างประเทศไว้เป็นหลักการว่า “หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ท าหรือที่จะท าโดยผู้แทนซึ่งมี
อ านาจของสหรัฐอเมริกาจะมีนิติฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและผู้พิพากษาในทุกมลรัฐ
จะต้องผูกพันต่อหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ซึ่งหมายความรวมถึงรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่
กฎหมายภายในของมลรัฐจะบัญญัติหรือก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนที่ขัดหรือแย้งไว้ก็ตาม”340 โดยความ

                                                           
337Francois Luchaire, op. cit., p. 358. 
338Section 2 of Article VI of the United States Constitution 
339Section 2 of Article III of the United States Constitution  
340International Legal Research Tutorial, op. cit., para. 7-8. 
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ตกลงระหว่างประเทศไม่เพียงแต่มีนิติฐานะที่เหนือกฎหมายของสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น 
แต่หลักการดังกล่าวยังมีนิติฐานะที่อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของมลรัฐ (Constitution of 
the State) หรือกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติของมลรัฐ (State Congresses) ที่ขัดหรือแย้งกับ
หลักการในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน341  

ในประเด็นเรื่องของนิติฐานะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาได้ท า
ขึ้นกับรัฐต่างประเทศนั้น ย่อมสามารถมีผลใช้บังคับได้เสมือนเป็นกฎหมายภายในภายใต้แนวคิดและ
หลักการเรื่องเอกนิยมที่กฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอย่างเดียวกัน และหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศมีนิติฐานะที่เหนือกว่าระบอบของ
กฎหมายภายใน (Domestic Law) สหรัฐอเมริกาหาจ าต้องออกกฎหมายภายในเพ่ืออนุวัติการตาม
ความตกลงระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ เฉกเช่นแนวปฏิบัติและระบบทวินิยมของประเทศสหราช
อาณาจักรที่ซึ่งการน ากฎหมายระหว่างประเทศไปใช้บังคับได้นั้น จ าต้องมีการออกกฎหมายเพ่ืออนุวัติ
การตามความตกลงระหว่างประเทศโดยรัฐสภาเสียก่อน จึงท าให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีค่า
บังคับในฐานะที่เป็นกฎหมายภายใน ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกาตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศนอกจากบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีค่าบังคับได้ตามระบอบของกฎหมายภายใน
แล้ว บทบัญญัติดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความรับผิดในทางกฎหมายระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน342 

ในเรื่องการบังคับใช้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการนั้น ศาลสูงของ
สหรัฐอเมริกาได้แยกลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาออกเป็นสองประเภท 
กล่าวคือ ประเภทที่หนึ่ง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ได้ในตัวเอง (Self-Executing 
Treaties)  โดยหนังสือสัญญาประเภทดังกล่าวนี้ หาจ าต้องตรากฎหมายภายในออกมาเพ่ือรองรับต่อ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศก่อนแต่อย่างใดไม่ เนื่องจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวมี
รายละเอียดในข้อบทต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้บังคับได้โดยองค์กรตุลาการ อาทิ อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods 1980 [CISG]) เป็นต้น และประเภทที่สอง หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ ไม่ มี ผลใช้ บั งคั บ ได้ ในตั ว เอง (Non Self-Executing Treaties) ก ารมี ผ ลบั งคั บ ใช้
ภายในประเทศจ าต้องมีการตราเป็นกฎหมายภายในเพ่ือรองรับต่อหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีได้
ท าขึ้นก่อน เนื่องจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทนี้ มีเนื้อหาสาระที่หาได้เกี่ยวกับข้องกับ
การน าไปบังคับใช้ภายในรัฐแต่อย่างใดไม่343 อาทิ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความ
ร่วมมือทางการเมืองหรือทางการทหาร เป็นต้น หนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทดังกล่าว

                                                           
341National Commission to Review the Working of the Constitution, Law Commission 

of India, op. cit., p. 871. 
342ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สัญญา, หน้า 52-55.  
343Carlos Manuel Vázquez, “The Four Doctrines of Self-Executing Treaties,” The 

American Journal of International Law 89 (1995): 659-660, Retrieved August 28, 2015 
from http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2008&context= 
facpub 
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จ าเป็นต้องน าไปปฏิบัติหรือใช้บังคับภายในรัฐ ฝ่ายบริหารก็จ าต้องเสนอให้มีการตราเป็นกฎหมาย
ภายในเพ่ือให้มีผลใช้บังคับได้ภายในประเทศก่อนเพ่ือเสริมหรือก าหนดรายละเอียดที่สามารถน าไป
ปฏิบัติที่นอกเหนือไปจากข้อบทในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว344  

แต่กระนั้นก็ตาม หลักการในเรื่องของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลบังคับ
ใช้ได้ในตัวเองและหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ไม่มีผลใช้บังคับได้ในตัวเองดังกล่าวนี้  เป็น
หลักเกณฑ์ที่ เกิดขึ้นและพัฒนาเป็นหลักการในทางปฏิบัติที่ ใช้บังคับเป็นการเฉพาะภายใน
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ลักษณะและหลักเกณฑ์ดังกล่าวหาได้ถูกก าหนดเป็นหลักการของลักษณะของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้หลักการของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 
1969 แต่อย่างใดไม ่

เป็นที่ประจักษ์ว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา345 ได้ก าหนดองค์กรและอ านาจ
ตรวจสอบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาไว้ให้เป็นอ านาจของศาลสูง จาก
การศึกษาพบว่า ในคดีระหว่างรัฐมิสซูรีกับฮอลแลนด์ (Missouri v. Holland)346 โดยศาลสูงของ
สหรัฐอเมริกาได้ว่าหลักในคดีนี้ ไว้ว่า อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นอ านาจอย่างหนึ่งที่แบ่งแยกมาจากอ านาจที่มีของรัฐบาลสหพันธ์รัฐ 
(Federal Government) ดังนั้น รัฐบาลสหพันธ์รัฐย่อมมีอ านาจที่ตรากฎหมายโดยอาศัยอ านาจจาก
ข้อบทในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในขอบเขตที่ก าหนดไว้ได้นอกเหนือไปจากอ านาจของฝ่าย
บริหารของแต่ละมลรัฐ ในทางกลับกันข้อตกลงของฝ่ายบริหาร (A Congressional-Executive 
Agreement or A Sole-Executive Agreement) สามารถใช้ได้แต่เฉพาะภายใต้หลักการที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญให้อ านาจแก่สภาครองเกรสและประธานาธิบดีเท่านั้น อาทิ หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศอาจวางข้อก าหนดในเรื่องของโทษปรับ (Capital Punishment) กับคนต่างชาติได้ แต่
ข้อตกลงของฝ่ายบริหารหาได้มีอ านาจในการด าเนินการเช่นว่านั้นได้แต่อย่างใดไม่    

                                                           
344ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สัญญา, หน้า 120, 198. 
345Section 2 of Article III of the United States Constitution 
346 Missouri v. Holland (The United States Supreme Court, 1920) สหรัฐอเมริกาได้

ลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับสหราชอาณาจักรในการร่วมกันปกป้องนกย้ายถิ่นฐานใน
ฐานะที่มีความส าคัญกับแหล่งอาหารและการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยนกดังกล่าวได้อพยพย้ายถิ่นผ่าน
มายังประเทศแคนนาดาและส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองนกย้ายถิ่นจึงได้
ถูกตราขึ้นจากข้อบทในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ มลรัฐมิสซูรีได้ท าการคัดค้านการตรากฎหมาย
ดังกล่าวและกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่ตราโดยสภาครองเกรสที่แม้จะมิได้อาศัยอ านาจตามหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าวด้วยก็ตาม เนื่องจากการวางข้อก าหนดในการฆ่านกย้ายถิ่นฐานดังกล่าว
ภายในรัฐมิสซูรีหาได้มีรัฐธรรมนูญรองรับแต่อย่างใดไม่ โดยรัฐมิสซูรีต่อสู้ว่าสภาครองเกรสไม่มีอ านาจ
ที่จะตรากฎหมายเช่นว่านี้ได้โดยปราศจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  ในขณะที่รัฐมิสซูรีต่างหาก
ที่ควรมีอ านาจในการเรื่องการตรากฎหมายดังกล่าวได้ในฐานะที่เป็นผู้บังคับการให้ตามหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ 
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กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นฐานการใช้อ านาจของศาลของ
สหพันธรัฐในการใช้อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเรื่องของอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศไว้ และการใช้อ านาจของศาลสูงได้วินิจฉัยทั้งในเรื่องของอ านาจในการหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอยู่ในความหมายในลักษณะที่เป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มีผลใช้บังคับด้วยตัวเอง  

3.1.3.2  ศาลสูงของสหราชอาณาจักรไม่มีเขตอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
จากการศึกษาเรื่องพระราชอ านาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการท าหนังสือ

สัญญาระหว่างประเทศที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาของสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่
หาได้มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในการเจรจาหรือการท าความตกลงระหว่างประเทศ แต่
ในการใช้พระราชอ านาจดังกล่าวยังหมายความรวมไปถึงการใช้อ านาจของศาลสูงของสหราช
อาณาจักรในการตรวจสอบการใช้อ านาจในกระบวนการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวด้วย
เช่นกัน ด้วยเหตุที่การใช้อ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศมีนิติฐานะเป็นการกระท าของรัฐ 
(Act of State) และไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะเป็นประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างใดอย่าง
หนึ่งจากการเข้าท าความตกลงระหว่างประเทศที่มีต่อกฎหมายภายใน (Domestic Law) และต่อศาล
ของสหราชอาณาจักร (Domestic Court) ก็ตาม347  

แต่จากการศึกษาพบว่าศาลของสหราชอาณาจักรวางหลักการไว้เป็นค าพิพากษาว่า 
ศาลของอังกฤษไม่มีอ านาจในการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายในประเด็นเรื่องการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร348 หรือแม้แต่ท าการตีความหรือพิจารณาพิพากษาให้เป็นไป
ตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวได้โดยมิได้ตราให้เป็นกฎหมายภายในเสียก่อน349 
เนื่องจากค าพิพากษาของศาลอังกฤษได้วางหลักการทั่วไป (A General Rule) ไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน
เรื่องของอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี หรือแม้แต่การปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้ที่ก าหนดไว้ในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี ต่างไม่สามารถท าการตรวจสอบการใช้อ านาจ
ดังกล่าวของฝ่ายบริหารโดยศาลอังกฤษได้แต่อย่างใด 

นอกจากนั้นแล้ว นิติฐานะของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในสหราชา
อาณาจักรนั้นได้เคยถูกวินิจฉัยมาก่อนโดยองค์มนตรี (The Privy Council) และได้ถูกตัดสินยืนยันอีก
ครั้งโดยสภาขุนนาง (The House of Lords) ในการวินิจฉัยคดีปี ค.ศ. 1876 คดีระหว่าง Rustomjee 
Vs. R. และคดีระหว่างบริษัทเรเนอร์กับกรมการค้าและอุตสาหกรรม ในปี ค.ศ. 1990 (J. H. Rayner 
Limited Vs. Dept. of Trade and Industry 1990) โดยให้ความเห็นว่า รัฐบาลมีอ านาจเกี่ยวกับ
กระบวนการในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการเจรจาหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศก็ดี การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี การตีความหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศก็ดี การให้ความเห็นหรือการอธิบายหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี การละเมิดพันธกรณี
ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี การปฏิเสธการมีผลของหนังสือสัญญาระหว่าง

                                                           
347Templeman the Right Honourable the Lord, op. cit., p. 461. 
348Monica Claes, op. cit., p. 488.  
349Templeman the Right Honourable the Lord, op. cit., p. 469. 
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ประเทศก็ดี หรือแม้แต่จะเป็นอ านาจในการที่จะยกเลิกความผูกพันที่มีในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศก็ตาม โดยที่รัฐสภามีอ านาจที่จะท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ ใน
ขณะเดียวกันศาลมีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเหล่านั้น แต่กระนั้นก็
ตาม กรณีดังกล่าวผู้พิพากษาหาได้มีอ านาจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในการที่จะออกค าสั่งเพ่ืออนุญาตให้
ด าเนินการอย่างใด ๆ เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือการด าเนินการเพ่ือ
ตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งจนน าไปสู่การก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฏฐาธิปัตย์เกี่ยวกับการละเมิด
พันธกรณีระหว่างประเทศที่มีในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือการสร้างหลักเกณฑ์ใด ๆ ใน
กฎหมาย หรือแม้แต่การตีความบทบัญญัติใด ๆ ในกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไป
ตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้แต่อย่างใดไม่350  

ในปี ค.ศ. 1971 คดีระหว่างอัยการกับแบล็คเบร์น (Blackburn Vs. Att. General)351 ศาล
ได้ปฏิเสธการรับไว้พิจารณาซึ่งเป็นพระราชอ านาจของสถาบันกษัตริย์ (Power of Crown) ในการ
ด าเนินการประกาศเพ่ือเข้าร่วมในสนธิสัญญาโรม (Treaty of Rome) เพ่ือก่อตั้งประชาคมยุโรป 
(European Community) โดยศาลได้วางหลักไว้ในคดีดังกล่าวไว้ว่า อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเป็นพระราชอ านาจของสถาบันพระมหากษัตริย์หาได้เป็นอ านาจของศาลแต่อย่างใด
ไม่ และการใช้พระราชอ านาจดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบได้โดยศาล แต่กระนั้นก็ตาม 
ศาลยังได้วางหลักเพ่ิมเติมไว้ว่า อ านาจของศาลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าวได้มีการตราเป็นกฎหมายภายในโดยฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเท่านั้น (Legislation Enacted by 
Parliament)352 

แต่อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวหากปรากฏข้อเท็จจริงไว้ว่าในกรณีที่มีกฎหมายได้
ก าหนดไว้หรือโดยอนุมานได้ว่า มีการจ ากัดอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือการ
ปฏิบัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีได้ก าหนดไว้ในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้
จากในปี  ค .ศ . 1977 คดี ระห ว่ างสายการบิ น เล เคอร์กั บ กรมการค้ า  (Laker Airways Vs. 
Department of Trade)353 กรณีดังกล่าวศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal) ได้เคยตัดสินไว้ใน
ฐานะที่เป็นกรณียกเว้นโดยวางหลักไว้ว่า หากมีการอนุมานได้ว่ามีอ านาจที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผูกพัน
กับอ านาจพิเศษของสถาบันกษัตริย์ซึ่งเกิดขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการที่เหมาะสม ศาลก็มีอ านาจที่จะ
ด าเนินการตรวจสอบได้เช่นกัน 

                                                           
350Rustomjee v. R. (Court of Queen's Bench, 1876); J. H. Rayner Limited v. 

Department of Trade and Industry (House of Lords, 1990) ; National Commission to 
Review the Working of the Constitution, Law Commission of India, op. cit., p. 873. 

351Blackburn v. Att. General (Court of Appeal, Civil Division, 1971) 
352Clive Lewis, Judicial Remedies in Public Law (London: Sweet & Maxwell, 

1992), pp. 18-19. 
353Laker Airways v. Department of Trade (Court of Appeal, Civil Division, 1977) 
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กล่าวโดยสรุป ในระบบของกฎหมายของสหราชอาณาจักรศาลสูงยังคงเคารพต่อการ
ใช้อ านาจของฝ่ายบริหารที่ด าเนินการในนามของสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ ศาลสูงของสหราชอาณาจักรยังคงยึดมั่นในเชิงหลักการและวางแนวค าพิพากษาว่า ศาล
ของสหราชอาณาจักรไม่มีอ านาจในการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายในประเด็นเรื่องการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร หรือแม้แต่ท าการตีความหรือพิจารณาพิพากษาให้เป็นไปตาม
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวได้โดยยังไม่ได้ตราเป็นกฎหมายภายในรองรับเสียก่อนโดยฝ่าย
นิติบัญญัติ ศาลมีอ านาจแต่เพียงวินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎหมายภายในเท่านั้น  

โดยศาลยืนยันหลักการใช้อ านาจดังกล่าวว่า เป็นอ านาจเฉพาะของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการ
เจรจาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี การตีความหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศก็ดี การให้ความเห็นหรือการอธิบายหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี การ
ละเมิดพันธกรณีตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี การปฏิเสธการมีผลของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศก็ดี หรือแม้แต่จะเป็นอ านาจในการที่จะยกเลิกความผูกพันที่มีในหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศก็ตาม 

3.1.3.3  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นองค์กรที่มีเขตอ านาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาด 

จากการศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับและเป็นฐานการใช้อ านาจ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Council)354 ในการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อ
พิพาทซึ่งเก่ียวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็นการเฉพาะ ในขณะที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ซึ่งใช้ระบบศาลคู่อันมีองค์กรตุลาการที่มีเขตอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีข้อพิพาทได้โดย 2 ศาล

                                                           
354คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 นั้น 

หาได้มีนิติฐานะเฉกเช่นองค์กรตุลาการหรือศาลแต่อย่างใดไม่  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญนี้ มี
ลักษณะเฉพาะอันเกิดจาการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีรูปแบบในลักษณะที่
เป็น “คณะกรรมการ” ซึ่งมีความเป็นกลาง โดยมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการลดความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ในขณะที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญหา
ได้มีวัตถุประสงค์ในการท าหน้าที่เป็นองค์กรซึ่งเป็นหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่
อย่างใดไม่ เป็นที่น่าสังเกตว่า การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสจะด าเนินการก็แต่เฉพาะการควบคุมก่อนประกาศใช้กฎหมายเท่านั้น ในขณะที่บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญหาได้มีบทบัญญัติใด ๆ ที่ให้อ านาจแก่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญท าการควบคุมกฎหมายได้
ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายไปแล้วแต่อย่างใดไม่; นันทวัฒน์ บรมานันท์, “ศาลรัฐธรรมนูญ
ในประเทศฝรั่งเศส ตอนแรก,” Public Law Net (ธันวาคม 2547): 2, ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จาก 
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=174; นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมายปกครอง, 
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2557), หน้า 302-303. 
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ได้แก่ ศาลปกครอง (Administrative Courts) ซึ่งมีเขตอ านาจในการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่าย
ปกครอง และศาลยุติธรรม (Judicial Courts) ซึ่งมีเขตอ านาจในคดีอาญาและคดีแพ่ง355  

แต่กระนั้นก็ตาม ด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสท าให้มีการ
พัฒนาระบบ “การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” ทั้งในเรื่องการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการควบคุมขอบเขตการใช้อ านาจการตรากฎหมายระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย
บริหาร การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายธรรมดา การควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และการควบคุม “ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
พันธกรณีระหว่างประเทศ”356 

พึงท าความเข้าใจตรงกันก่อนว่า แม้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
มาตรา 54 จะใช้ถ้อยค าว่า การท า “ข้อผูกพันระหว่างประเทศ” (International Commitment) ก็
ตาม แต่นัยทางกฎหมายดังกล่าว ย่อมหมายถึงการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือการท า
ความตกลงระหว่างประเทศในทุกประเภท อาทิ อนุสัญญา (Convention) กติกา (Pact) หรือ ความ
ตกลง (Accord) เป็นต้น357 

ในขณะที่การท าข้อผูกพันระหว่างประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามนัย
ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น นักกฎหมายมหาชนบางท่าน358 เรียกว่า “การควบคุม
พันธกรณีระหว่างประเทศ (engagements interna-tionaux)” การควบคุมดังกล่าวรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนดให้เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่มีชื่อเรียกว่า “คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ” (The Constitutional Council) ซึ่งท าหน้าที่ในการอรรถาธิบายความ ( Interpret) 
บทบัญญัติสูงสุดที่เป็นบรรทัดฐานสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ (The Highest 
French and International Norms) เพ่ือเป็นหลักประกันว่าหลักการในรัฐธรรมนูญจะได้รับความ
คุ้มครอง359  

เป็นที่ประจักษ์ว่า มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นบทบัญญัติที่
รองรับและให้อ านาจแก่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในการใช้อ านาจทางรัฐธรรมนูญเพ่ือตรวจสอบ การ
ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (Constitutional Review of Exercise Treaty 

                                                           
355French Ministry of Foreign Affairs, The French Justice System (June 2007), p. 2, 

Retrieved August 28, 2015 from http://ambafrance-us.org/IMG/pdf/Justice_ag.pdf 
356สมคิด เลิศไพฑูรย์, รายงานการวิจัย เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส 

(รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548), หน้า 66-67. 
357Francois Luchaire, op. cit., p. 351. 

358นันทวัฒน์ บรมานันท์, “ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส ตอนที่ 2,” Public Law Net 
(ธันวาคม 2547): 3-4, ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.as 
px?id=176#m15 

359Ministry of Justice, op. cit., p. 3. 
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Making Power)360 ในกรณีที่ปรากฏว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการท า
ขึ้นมา ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการท าความตกลงแต่ยังมิได้ให้สัตยาบันนั้น มีบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งที่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในกรณีเช่นว่านี้หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่ท าขึ้นดังกล่าวมีบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว ดังนั้น 
อ านาจของประธานาธิบดีที่จะท าการให้สัตยาบัน (Ratify) หรือให้ความเห็นชอบ (Approve) กับข้อ
ผูกพันระหว่างประเทศ (International Commitment) ดังกล่าวจะท าได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแก้ไข
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเท่านั้น361  

นักกฎหมายบางท่าน362 กล่าวว่าการที่รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนด
หลักการไว้เช่นนี้เป็นเพราะรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดได้ให้ความเคารพต่อหลักการของ
กฎหมายระหว่างประเทศมากกว่า363 เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่า ข้อผูกพันระหว่างประเทศที่รัฐจะได้ท าขึ้น
นั้นขัดต่อหลักการในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญจึงต้องท าการแก้ไขให้สอดคล้อง
กับข้อผูกพันระหว่างประเทศ ดังเช่นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยืนยันไว้ตามมาตรา 55 แห่ง
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1985 ไว้ว่าความตกลงระหว่างประเทศและหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของยุโรปมีนิติฐานะเป็นบรรทัดฐานสูงสุด ดังนั้น ในกรณีที่รัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งกับ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศฉบับใด ๆ ก็ตาม รัฐธรรมนูญดังกล่าวจ าต้องมีการทบทวน (Review) 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการให้สัตยาบันกับข้อผูกพันระหว่างประเทศดังกล่าว364 ทั้งนี้ เพ่ือเคารพ
ต่อหลักการที่มีตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ และเพ่ือมิให้กฎหมายภายในกลับกลายมาเป็นอุปสรรค
ต่อกรอบความร่วมมือในทางระหว่างประเทศ365 

เป็นที่น่าสังเกตว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนที่กฎหมายก็ดีหรือข้อผูกพันระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาก็ดีจะมีผล

                                                           
360E. Lauterpacht and C. J. Greenwood, eds., International Law Reports: Volume 

98 (Cambridge: Research Center for International Law, University of Cambridge, 1994), 
p. 180. 

361Noelle Lenoir, “The Constitutional Council and the European Convention of 
Human Right: The French Paradox,” In Judicial Review in International Perspective: Liber 
Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley, Mads Andenas, ed. (The Hague, The 
Netherland: Kluwer Law International, 2000), p. 162. 

362สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 66-67.; นันทวัฒน์ บรมานันท์, “ศาลรัฐธรรมนูญใน
ประเทศฝรั่งเศส ตอนที่ 2,” Public Law Net, หน้า 3-4.; บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 
184. 

363Ministry of Justice, op. cit., pp. 3-4. 
364Ibid. 
365นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2547), หน้า 82.  
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ใช้บังคับแล้วเท่านั้น366 ในกรณีที่กฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้
ว่า ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้อ านาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมายสอดคล้องหรือขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการวินิจฉัยเฉพาะกรณีการพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น367  

แต่กระนั้นก็ตาม พึงต้องเข้าใจว่าหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส368 ซึ่งรับรองว่าบรรดาความตกลงระหว่างประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศย่อมมี
ค่าบังคับและสถานะสูงกว่ากฎหมายภายใน (Laws) นั้น ซึ่งหมายความแต่เฉพาะกรณีที่เป็นกฎหมาย
ในระดับรัฐบัญญัติเท่านั้น หาได้หมายถึงกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดไม่ 369 ดังนั้น หาก
เป็นกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญแล้ว ตามระบอบกฎหมายภายในของสาธารณรัฐฝรั่งเศสย่อมมีค่า
บังคับและสถานะท่ีสูงกว่าความตกลงระหว่างประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ370  

ในขณะที่บทบาทและอ านาจของฝ่ายตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดบทบัญญัติในความ
ตกลงระหว่างประเทศภายหลังจากที่ข้อบทดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปแล้วนั้น กลับเป็นบทบาทและ
อ านาจของสภาแห่งรัฐ (Conseild’ Etat) หรือศาลปกครองสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังเช่นที่
ปรากฏในค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ปฏิเสธไม่บังคับให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ
หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นแล้ว ศาล
ปกครองสูงสุดยังเป็นองค์กรตุลาการที่มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับบรรดาความตกลงระหว่าง
ประเทศหรือสนธิสัญญาเฉพาะที่มีผลใช้บังคับในดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเท่านั้น  

แต่กระนั้นก็ตาม ในกรณีที่บรรดาความตกลงระหว่างประเทศหรือหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการท าความตกลงระหว่างประเทศ และยังหาได้มีผลใช้
บังคับในดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแต่อย่างใดไม่ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสรับรองให้เป็น
อ านาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้ใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของพันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าวว่ามีบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่  

พึงต้องเข้าใจว่า สถานะทางกฎหมายของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญหาได้มีนิติฐานะ
เป็นองค์กรตุลาการและเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจในทางกฎหมายระดับรัฐบัญญัติในการวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาข้อพิพาทแต่อย่างใดไม่ จากการศึกษาพบว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีองค์ประกอบที่มาจาก

                                                           
366นันทวัฒน์ บรมานันท์, “ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส ตอนที่ 3,” Public Law Net 

(ธันวาคม 2547): 5, ค้นวันที่  28 สิงหาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.as 
px?id=175; บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 186, 191. 

367ค าวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสลงวันที่ 5 พฤษภาคม 1959, 16 มิถุนายน 1959, 
26 มิถุนายน 1959, 15 มกราคม 1960, 5 พฤษภาคม 1969 และ 27 กรกฎาคม 1978; สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 35-36. 

368Article 55 Force of Law, Principle of Reciprocity of the 1958 French Constitution  
369René Chapus, op. cit., p. 137 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 185.  
370บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 185.   
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การแต่งตั้งทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติประกอบกัน371 ตัวบุคคลที่ถูกแต่งตั้งดังกล่าวจึงมีฐาน
ที่มาจากฐานการใช้อ านาจทางการเมืองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นหลัก ดังนั้น การใช้อ านาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นปัญหาเรื่องของ “ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศ” 
ดังกล่าว ซึ่งมีฐานการใช้อ านาจที่มาจากการใช้อ านาจทาง “การเมืองระหว่างประเทศ” ของฝ่าย
บริหาร การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นดังกล่าวจึงต้องใช้องค์กรที่มีฐานที่มาจากการเมือง  และต้องเป็น
วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นปัญหาที่มาจากการใช้อ านาจทางการเมืองเท่านั้นในการหาข้อยุติปัญหาข้อ
พิพาททางการเมือง (Political Questions) ที่เกิดขึ้น  

แต่ในขณะที่การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา “ความชอบด้วยกฎหมายภายในระดับรัฐ
บัญญัติ” กับบรรดาความตกลงระหว่างประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีสภาพบังคับใช้
แล้ว กับประเด็นเรื่องขององค์กรและการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดสถานะและการบังคับใช้
กฎหมายระหว่างความตกลงระหว่างประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
นั้น ย่อมเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นปัญหาที่มีฐานที่มาจากการใช้  “อ านาจทางกฎหมาย” หาได้
เป็นการใช้อ านาจที่มีฐานที่มาจากการใช้อ านาจทางการเมืองแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ระบบกฎหมาย
ฝรั่งเศสจึงวางดุลการใช้อ านาจตุลาการในการใช้อ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ดังกล่าวให้เป็นอ านาจของศาลปกครองสูงสุด372 

ส าหรับประเด็นเรื่องผู้มีสิทธิเสนอเรื่องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัย
ประเด็นของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพันธกรณีระหว่างประเทศนั้น รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสได้ก าหนดหลักการไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งให้เป็นอ านาจไม่ว่าจะเป็นอ านาจประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ดี หรือนายกรัฐมนตรีก็ดี หรือประธานสภาใดสภาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ดี หรือสมาชิกสภาผู้แทนจ านวน 60 คนก็ดี หรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภา
จ านวน 60 คนก็ดี373 ในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีสิทธิเสนอเรื่องให้คณะตุลาการ

                                                           
371คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสประกอบด้วยองค์คณะจ านวนเก้าคน โดย

ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีและไม่อาจรับต าแหน่งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ ให้มีการเปลี่ยนตัวองค์คณะของ
ตุลาการรัฐธรรมนูญจ านวนหนึ่งในสามทุกสามปี โดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีอ านาจ
และเป็นผู้แต่งตั้งองค์คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจ านวนสามคน ซึ่งประกอบไปด้วยประธานสภา
ผู้แทนราษฎรแต่งตั้งองค์คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจ านวนสามคนและประธานวุฒิสภาแต่งตั้งองค์คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญจ านวนสามคน นอกจากองค์คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคนดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ให้อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทุกคนด ารงต าแหน่งเป็นองค์คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญโดยมีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งตลอดชีพ; Article 56 of Membership of Title VII the 
Constitutional Council of the 1958 French Constitution; Ministry of Justice, op. cit., pp. 
3-7. 

372René Chapus, op. cit., p. 137 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 185.  
373มาตรา 18 ของรัฐก าหนดเลขที่ 58-1067 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 เกี่ยวกับ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐก าหนดเลขที่ 59 -
223 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958; สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 97. 
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รัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และในกรณีที่คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญได้ท าค าวินิจฉัยว่าข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการไปแล้วนั้น มีข้อบท
ที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส อ านาจในการให้สัตยาบันหรือให้
ความเห็นชอบกับข้อผูกพันระหว่างประเทศดังกล่าวจะด าเนินการได้ก็แต่เพียงภายหลังจากที่มีการ
แก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปแล้วเท่านั้น374 

เป็นที่น่าสังเกตว่า หลักการในรัฐธรรมนูญก าหนดฐานการใช้อ านาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือให้มีและสามารถใช้อ านาจในพิจารณาว่าข้อผูกพันระหว่าง
ประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นนั้นมีบทบัญญัติหนึ่งบทบัญญัติใดที่
ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากมีบทบัญญัติใด ๆ ก็ตามมีเนื้อหาสาระที่ขัดต่อบทบัญญัติ
หรือหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว การให้สัตยาบันของฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถด าเนินการได้
แต่อย่างใด375 

ในขณะที่การใช้อ านาจดังกล่าวของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญดังกล่าว ย่อม
หมายความรวมไปถึงการใช้อ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยว่าข้อผูกพันระหว่างประเทศหรือ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารดังกล่าวว่า เป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติในมาตรา 54 ด้วยหรือไม่  

นอกจากนั้นแล้ว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเองก็ยังเคยใช้อ านาจในการวินิจฉัยไปถึงใน
เนื้อหาของความตกลงและผลของความผูกพันว่าผลตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้
ในประชาคม (Community Rules) ย่อมสามารถใช้บังคับได้ในทุกรัฐสมาชิก376 ในฐานะที่เป็นเนื้อหา
ของข้อผูกพันระหว่างประเทศว่า สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
หรือไม่ อย่างไร  

แต่กระนั้นก็ตาม แม้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามพันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าวก็ตาม แต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เองก็หาได้มีอ านาจในการแก้ไขบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงระหว่าง
ประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยตัวองค์กรของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเองด้วยแต่
อย่างใดไม่ อาจกล่าวได้ว่าค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นจุดเริ่มต้นที่น าไปสู่ข้อเรียกร้อง
ให้มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ต่อไป377   

จากการศึกษายังพบว่า ค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั่ งเศสนั้น  รัฐธรรมนูญได้วางหลักการไว้ว่า ไม่ว่าองค์กรใดก็ตามก็ ไม่สามารถใช้อ านาจ 

                                                           
374Article 54 of Primacy of Constitution of the 1958 French Constitution  
375Pierre Michel Eisemann and Raphaële Rivier, “National Treaty Law and Practice: 

France,” In National Treaty Law and Practice (Boston: Martinus Nijhoff, 2005), p. 263. 
376Decision of Dec. 30, 1975, Con. const., 1975 Recueil Con. const., No. 75-60 

at 28 (Examined the act of finances of 1976 and, notably, arts. 41-III and 47); Francois 
Luchaire, op. cit., p. 352.  

377บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 189-190. 
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(Jurisdiction) ท าการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้แต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ค าวินิจฉัยดังกล่าวยังมีผลผูกพันต่อทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือฝ่ายปกครองหรือองค์กรที่มี
การใช้อ านาจอ่ืนใดก็ตามที่จะต้องถือปฏิบัติตาม378 ด้วยเหตุที่ค าวินิจฉัยในเรื่องข้อผูกพันระหว่าง
ประเทศตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสดังกล่าว มีลักษณะเป็นค าวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาทเฉกเช่นเดียวกันกับผลของค าพิพากษาของศาล ดังนั้น ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงมีผลทางกฎหมายผูกพันกับทุกองค์กรตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ค าวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นได้ในบทบัญญัติอ่ืน
ของรัฐธรรมนูญอีก อาทิ ค าวินิจฉัยในกรณีพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั่วไป 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รวมถึงข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมสภาตามมาตรา 61 เป็นต้น379 

ส่วนการท าค าวินิจฉัยชี้ขาดและผลของค าวินิจฉัยชี้ขาดต่อการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญตามพันธกรณีระหว่างประเทศนั้น จากการศึกษายังพบว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ต้องแสดงซึ่งเหตุผลและต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในรัฐกิจจานุเบกษา (Official Journal)380 
หากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสอดคล้องต้องกันกับข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้
ด าเนินการมาจนน าไปสู่การท าค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญปรากฏออกมาแล้ว ฝ่ายนิติ
บัญญัติก็สามารถตรากฎหมาย381 เพ่ือให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการแสดงเจตนาเพ่ือให้สัตยาบันต่อ
ข้อผูกพันระหว่างประเทศดังกล่าวได้ทันที 

ในทางกลับกัน หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญท าค าวินิจฉัยชี้ขาดว่าบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งกับข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการมา ฝ่ายนิติบัญญัติจะ
ประกาศหรือตรากฎหมายให้อ านาจฝ่ายบริหารเพ่ือให้สัตยาบันมิได้ ฝ่ายบริหารจ าต้องด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ382 หรือแม้แต่อาจท าการเจรจาให้คู่
เจราจาทบทวนข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการไปแล้วที่ผ่านมา เพ่ือให้สอดคล้อง
ต้องกันกับรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสียก่อน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงจะมีอ านาจในการตรา

                                                           
378Paragraph 3 of Article 62 Unconstitutional Laws Are Void of Title VII The 

Constitutional Council of the 1958 French Constitution 
379สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 66-67. 
380มาตรา 22 ของรัฐก าหนดเลขที่ 58-1067 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 เกี่ยวกับ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐก าหนดเลขที่ 59-
223 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958; เรื่องเดียวกัน, หน้า 98. 

381มาตรา 21 ของรัฐก าหนดเลขที่ 58-1067 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 เกี่ยวกับ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐก าหนดเลขที่ 59-
223 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958; เรื่องเดียวกัน, หน้า 98-99. 

382มาตรา 22 ของรัฐก าหนดเลขที่ 58-1067 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 เกี่ยวกับ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐก าหนดเลขที่ 59 -
223 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958; เรื่องเดียวกัน, หน้า 98. 
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กฎหมายเพ่ือให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารให้การให้สัตยาบันต่อข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้
ท ากับรัฐต่างประเทศ383 

กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นฐานรองรับการใช้อ านาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้มีนิติฐานเป็นองค์กรตุลาการและมิได้ใช้อ านาจตุลา
การหรือกฎหมายโดยตรง รวมทั้งองค์ประกอบขององค์คณะเองก็ยังหาได้มีที่มาจากฝ่ายตุลาการหรือ
ศาลแต่อย่างใด ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญก าหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประเด็นข้อพิพาทซึ่งเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เฉพาะแต่กรณีที่เกี่ยวกับ “การ
ใช้อ านาจทางการเมือง” ของฝ่ายบริหารว่า เป็นไปตามหลักการที่ว่าด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศหรือไม่ และการใช้อ านาจดังกล่าวของฝ่ายบริหารนั้นมีการขัดหรือแย้ง
กับหลักการและอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ 
และการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้น จ ากัดเฉพาะแต่การ
วินิจฉัยชี้ขาด “ข้อผูกพันระหว่างประเทศ” ที่ยังไม่มีผลอันเป็นการใช้บังคับภายในดินแดนของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสแต่เพียงเท่านั้น  

ในขณะที่การวินิจฉัยชี้ขาด “ความชอบด้วยกฎหมายของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศกับการบังคับใช้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับแล้วโดยฝ่ายบริหาร” ว่าเป็น 
“การใช้อ านาจทางกฎหมาย” ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติกฎหมายภายในในระดับรัฐบัญญัติหรือไม่ 
เป็นเขตอ านาจที่อยู่ในการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลปกครอง  

นอกจากนั้นแล้ว ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการในระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้ค่าความส าคัญกับพันธกรณีระหว่างประเทศมากกว่า ดังนั้น หากข้อผูกพัน
ระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารมีความต้องการที่จะด าเนินการเพ่ือท าความผูกพันขึ้นมานั้น มีข้อบทใด
ข้อบทหนึ่งซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้ว รัฐธรรมนูญกลับ
ก าหนดให้ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการในรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับข้อผูกพันระหว่าง
ประเทศเสียก่อนที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายภายใน เพ่ีอให้อ านาจกับฝ่ายบริหารไปท าการให้
สัตยาบันต่อข้อผูกพันระหว่างประเทศดังกล่าว 

3.1.3.4  บทสรุปองค์กรและการใช้อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ 

แนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรหรือแม้แต่
สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ตาม ต่างก็มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งหาได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแต่อย่างใดไม่ 
อาจกล่าวได้ว่าการก าหนดหลักการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะเฉพาะและบริบทของแต่ละระบบ
กฎหมายภายในซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ 

สหราชอาณาจักรเองแนวค าวินิจฉัยของศาลสูงวางแนวไว้เป็นหลักการ โดยศาลสูงจะ
มิได้เข้ามามีเขตอ านาจทบทวนหรือตรวจสอบเหนือการใช้อ านาจของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารแต่
อย่างใด ศาลสูงของสหราชอาณาจักรให้ความเคารพต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจและการใช้อ านาจ

                                                           
383เรื่องเดียวกัน, หน้า 84-85. 
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ของฝ่ายบริหารในทางการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งศาลจะไม่บังคับหรือตัดสินความตกลงระหว่าง
ประเทศใดก็ตาม ที่หายังได้อนุวัติการหรือตราเป็นกฎหมายภายในโดยรัฐสภาของสหราชอาณาจักร 
ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใดไม่  

ส่วนสาธารณรัฐฝรั่งเศสองค์กรที่วินิจฉัยชี้ขาดเป็นองค์กรหาได้มีนิติฐานะเป็นองค์กร
ตุลาการแต่อย่างใดไม่ สาธารณรัฐฝรั่งเศสวางองค์กรและการใช้อ านาจไว้ในรัฐธรรมนูญโดยพิเคราะห์
จากที่มาและฐานของการใช้อ านาจที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้ “อ านาจทางการเมือง” องค์คณะที่ท า
หน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดจึงมี “องค์ประกอบ” ที่มาจากฐานการเมืองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยตรง อาทิ 
ประธานาธิบดี สมาชิกวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น  

นอกจากนั้น สาธารณรัฐฝรั่งเศสยังแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
“ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามพันธกรณีระหว่างประเทศ” เฉพาะแต่ “ข้อผูกพันระหว่างประเทศ” 
ที่ยังไม่มีใช้บังคับต่อสาธารณรัฐฝรั่งเศสให้เป็นอ านาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แต่กระนั้นก็ตาม 
“หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญา” ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วกลับอยู่ภายใต้การพิจารณา
ของศาลปกครองว่า การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเป็นไปตามหลัก “ความชอบด้วยกฎหมายตาม
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” หรือไม่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสให้
ความส าคัญกับ “เนื้ออ านาจ” ที่ใช้ว่าเป็นการใช้ “อ านาจทางการเมือง” หรือเป็นการใช้ “อ านาจทาง
กฎหมาย” 

ในขณะที่สหรัฐอเมริกาองค์กรที่ใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศคือ ศาลของสหพันธรัฐซึ่งมีนิติฐานะเป็นองค์กรตุลาการและใช้
อ านาจทางตุลาการ เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มิได้แยกออกเป็นศาล
ยุติธรรมและศาลปกครองเฉกเช่นสาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนด ดังนั้น ไม่ว่าประเด็นจะเป็นอย่างไรก็ตาม 
หากเป็นการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาจึงก าหนดให้ศาลของสหพันธ์รัฐมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดไว้โดยตรง 

ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างกันทั้งในระบบกฎหมาย ที่มาและองค์กรที่ใช้อ านาจ
วินิจฉัยของทั้งสามรัฐจึงท าให้แนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักรหรือแม้แต่สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ตาม ต่างก็มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กรที่มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่หาได้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันแต่อย่างใดไม่ 

 อาจกล่าวได้ว่า การก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้
ขาดเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เกิดขึ้นจากบริบทของระบบการเมืองการปกครอง
และพัฒนาการที่มีความแตกต่างกันเป็นไปตามแต่ละระบบกฎหมายภายในแต่รัฐซึ่งมีลักษณะเฉพาะ  

 
3.1.4  บทสรุปการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสและแนวปฏิบัติในเชิง
รูปแบบของรัฐต่างประเทศอ่ืน 

เพ่ือให้การศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบมีความสมบูรณ์ ผู้เขียนจะท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ
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สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกอบกับการศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศอ่ืนในลักษณะการศึกษาเชิงรูปแบบเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนผลการศึกษาในส่วนนี้ 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า คงมิผิดเพ้ียนประการใดหากจะกล่าวว่าโดย “หลักการ”แล้วฝ่ายบริหาร
ของทั้ง 3 รัฐเป็น “องค์กรหลัก” ที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในฐานะที่เป็น
หลักการทั่วไป ในขณะที่การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติเป็น  “องค์กรรอง” ที่ใช้อ านาจเข้ามาให้
ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น มีลักษณะเป็นเพียง “ข้อยกเว้น” จาก
หลักการทั่วไปที่รับรองการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเท่านั้น 

เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาในเชิงคุณภาพดังกล่าว
และเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์จากการศึกษาในเชิงหลักการตามสมมุติฐานของผู้เขียนว่า “ฝ่ายบริหาร
เป็นองค์กรหลักและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรรอง” ที่ใช้อ านาจเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ผู้เขียนได้สนับสนุนข้อค้นพบของผู้เขียนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาในเชิงรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศใดหรือใช้ระบบการเมืองระบอบใดก็ตาม ต่างก็เป็นฐานรองรับการ
ใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศเหมือนกันดังจะเห็นได้จากข้อมูลจาการศึกษาดังนี้ 

กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภา อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน384 โดยหลักการ
แล้วก าหนดอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันในฐานะท่ีเป็นรัฐบาลกลางที่มีอ านาจทั้งการเจรจาและการลงนามในหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ385 และการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาในทางบริหารที่เป็น
อ านาจของประธานาธิบดีเป็นการเฉพาะ386 ส่วนรัฐธรรมนูญของสหพันธ์รัฐราชอาณาจักรเบลเยี่ยมนั้น 
โดยหลักการแล้วประเทศเบลเยี่ยมได้ก าหนดให้ทรงเป็นพระราชอ านาจขององค์พระมหากษัตริย์ใน
ฐานะที่พระองค์ทรงท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้387 แต่พระองค์ทรงใช้พระ
ราชอ านาจผ่านประธานาธิบดีที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสภาในการท าหน้าที่บริหารราชการต่างๆ 388 
โดยรัฐธรรมนูญได้ก าหนดในเชิงหลักการว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ389 รวมทั้งมีพระราชอ านาจในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

                                                           
384Article 20 (1) [Basic Principles of State, Resistance] of The 1949 Basic Law for 

the Federal Republic of Germany 
385Article 32 (1) [Foreign Relations] of 1949 Basic Law for the Federal Republic of 

Germany 
 386Article 59 (2) [Representation in International Relations] of The 1949 Basic Law 
for the Federal Republic of Germany 
 387Article 37 of Executive Power of Belgium Constitution 1970      

388Article 52 of President of Belgium Constitution 1970         
389Article 167 (2) of title IV International Relations of Belgium Constitution 1970         
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ไม่ว่าจะเป็นการลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้ที่ก าหนดไว้โดยรัฐธรรมนูญ390 ส่วน
รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นก าหนดให้องค์พระจักรพรรดิทรงมีพระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศภายใต้ค าแนะน าและการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี องค์จักรพรรดิมีพระราช
อ านาจที่จะปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ในนามของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศต่าง ๆ391 การรับรองตราสารเกี่ยวกับการให้สัตยาบันและเอกสารทางการทูตอ่ืนใด
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้392 นอกจากนั้นแล้ว รัฐธรรมนูญของเครือจักรภพแห่งออสเตรเลียก าหนด
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าเป็นของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นอ านาจโดยตรงของฝ่าย
บริหารโดยผู้ส าเร็จราชการ393 ในขณะที่รัฐธรรมนูญของสหพันธ์รัฐสวิสก าหนดว่าประธานาธิบดีของ
สหพันธ์รัฐสวิสท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารโดยท าหน้าที่เป็นรัฐบาลของสหพันธ์รัฐโดยตรง 394 โดย
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดอ านาจของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการลงนามและการให้
สัตยาบันเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้โดยตรง395 หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐอิตาลีนั้น รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ (Duty) ของประธานาธิบดีในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งประธานาธิบดียังมีอ านาจในการให้สัตยาบันแก่หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าว396 ด้วยเช่นกัน 

กลุ่มที่สอง กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี โดยรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิลก าหนดให้ประธานาธิบดีในฐานะที่ เป็นฝ่ายบริหาร 397 เป็นผู้มีอ านาจในการธ ารงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์อันดีกับรัฐต่างประเทศและท าการรับรองผู้แทนทางการทูตของรัฐต่างประเทศ398 และยัง
มีอ านาจในการเข้าท าความตกลงระหว่างประเทศ อนุสัญญาหรือแม้แต่สนธิสัญญา 399 ในขณะที่
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ก าหนดอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะเป็นอ านาจในการท าและให้สัตยาบันในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง

                                                           
390Article 167 (1.1) of title IV International Relations of Belgium Constitution 1970         
391Article 7 (1) of Functions of Japan Constitution 1947 
392Article 7 (8) of Functions of Japan Constitution 1947 
393Section 61 of Head of Government of Australia Constitution 1901 
394Article 176 Presidency of the Swiss Constitution of 2000 
395Article 184 (2) of Foreign Relations of the Swiss Constitution of 2000 
396Article 87 (8) of Presidential Duties of Italy Constitution 1947 
397Article 76 of President, Ministers of Brazil Constitution 1988 
398Article 84 VII of Functions of Section II Duties of the President of the Republic 

of Brazil Constitution 1988 
399Article 84 VIII of Functions of Section II Duties of the President of the Republic 

of Brazil Constitution 1988  
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ประเทศที่เกี่ยวกับการส่งและการรับตัวแทนทางการทูต และมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
สันติภาพและการประกาศสงคราม400  

กลุ่มที่สาม กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา โดยรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้
ประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นประมุขของสาธารณรัฐแอลจีเรีย401 เป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจและ
ก าหนดนโยบายกับรัฐต่างประเทศ402 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจที่จะท าและให้สัตยาบันในหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ (international treaties) กับรัฐต่างประเทศ403 ในขณะที่รัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐเช็กได้ก าหนดให้ประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นประมุขของสาธารณรัฐ404 ซึ่งเป็นตัวแทนของ
รัฐในกิจการต่างประเทศ405 และเป็นผู้ที่มีอ านาจในการเจรจาเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
รวมถึงมีอ านาจในการให้สัตยาบันในบรรดาความตกลงระหว่างประเทศ (International Treaties) 
โดยประธานาธิบดีมีอ านาจที่จะมอบหมายให้รัฐบาล (The Government) หรือหน่วยงานของรัฐ 
(Individual Members) เป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการเจรจาเพ่ือเข้าท าความตกลงระหว่างประเทศแทน
ประธานาธิบดีได้406 ส่วนรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ได้ก าหนดให้ประธานาธิบดีใน
ฐานะที่เป็นประมุขของสาธารณรัฐ407 มีอ านาจในการก าหนดและด าเนินนโยบายต่างประเทศของ
รัฐ408 โดยเฉพาะประธานาธิบดีมีอ านาจในการลงนามและให้สัตยาบันเพ่ือท าสนธิสัญญากับรัฐ
ต่างประเทศ409 ในขณะที่รัฐธรรมนูญของประเทศมองโกเลียได้ก าหนดให้ประธานาธิบดีเป็นประมุข
ของรัฐ410 ที่ซึ่งประธานาธิบดีมีสถานะเป็นตัวแทนของรัฐในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ภายใต้การปรึกษาหารือกับรัฐสภา (The National Parliament) รวมทั้งมีอ านาจในการเข้าท า

                                                           
400Article 73 of Treaties, Foreign Affairs of Section 1 The President of Chapter IV 

The Executive of South Korea Constitution 
401Article 70 (1) of Chapter I the Executive Power of Part Two Organization of 

Powers of Algeria Constitution 1996 
402 Article 77 (3) of Chapter I the Executive Power of Part Two Organization of 

Powers of Algeria Constitution 1996 
403Article 77 (9) of Chapter I the Executive Power of Part Two Organization of 

Powers of Algeria Constitution 1996 
404Article 54 of Part 1 the President of the Republic of Chapter Three 

Executive Power of the Constitution of the Czech Republic 1992 
405Article 63 (1) a) of Part 1 the President of the Republic of Chapter Three 

Executive Power of the Constitution of the Czech Republic 1992 
406Article 63 (1) b) of Part 1 the President of the Republic of Chapter Three 

Executive Power of the Constitution of the Czech Republic 1992 
407Article 23 of Title II Executive of Mauritania Constitution 1991 
408Article 30 of Title II Executive of Mauritania Constitution 1991 
409Article 36 of Title II Executive of Mauritania Constitution 1991 
410Article 30 of Part II the President of Mongolia Constitution 1992 
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หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (Conclude) และอนุวัติการ (Implement) ตามความตกลงระหว่าง
ประเทศภายใต้ความยินยอมและภายหลังจากที่ได้มีการให้สัตยาบันโดยรัฐสภา รวมทั้งยังมีอ านาจใน
การที่จะเข้าท า (Conclude) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี หรือแม้แต่การยกเลิกหรือเพิกถอน 
(Abrogate) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ได้มีการท าระหว่างรัฐบาล ( Intergovernmental 
Treaties)411 

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศทั้งหมดรับรองการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศทั้งในการศึกษาในเชิงคุณภาพและการศึกษาในเชิงรูปแบบอย่างมิต้องสงสัย เพียงแต่อ านาจ
ของฝ่ายบริหารดังกล่าวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตามกฎหมายภายในที่อาจมีความ
แตกต่างกันบ้างในปลีกย่อยที่ต่างกันออกไปตามรูปแบบของแต่ละประเทศ อาทิ การใช้อ านาจอาจ
ต้องด าเนินการภายใต้ค าแนะน าและการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น หรือแม้แต่การ
ใช้พระราชอ านาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านคณะรัฐมนตรี หรือแม่แต่การใช้อ านาจโด ย
ประธานาธิบดีเองซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร หรือเป็นการใช้อ านาจของโดยการมอบหมายจากประธานาธิบดี
ให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เป็นต้น  

นอกจากนั้นแล้ว จากการศึกษายังพบว่าแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศก าหนดให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาบางประเภทเฉพาะที่มีความส าคัญต่อรัฐเท่านั้น 
พึงต้องเข้าใจตรงกันว่า ฝ่ายนิติบัญญัติมีฐานะเป็นเพียง “องค์กรรอง” ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร โดยอ านาจที่ใช้เป็นแต่เพียง “ข้อยกเว้น” จากการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นหลักการทั่วไปเท่านั้น  

คงจะมิผิดประการใดหากจะกล่าวว่า การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับฝ่ายบริหาร จึงถูกจ ากัดก็แต่เฉพาะการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศบางประเภทเฉพาะที่มีความส าคัญกับผลประโยชน์รัฐหรือมีผลกระทบโดยตรงกับ
ประชาชนภายในรัฐเท่านั้น ในขณะที่ประเภทของหนังสือสัญญาที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปในแนวทาง
ปฏิบัติที่ตรงกันได้แก่ การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของ
รัฐ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการเงินและการคลังของรัฐ หรือแม้แต่การท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวกับเรื่องของระบบภาษีอากร เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทอ่ืน
เป็นไปตามบริบทและความจ าเป็นในผลประโยชน์ชาติของแต่ละรัฐ 

เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาในเชิงคุณภาพดังกล่าว
และเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์จากการศึกษาในเชิงหลักการเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ผู้เขียนได้สนับสนุนข้อค้นพบของผู้เขียนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาในเชิงรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศใดก็ตาม หรือได้ใช้ระบบการเมืองระบอบใดระบอบหนึ่งก็ตาม ต่าง
ก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

                                                           
411Article 33 (1)  4)  and Article 38 (2)  9)  of Part II the President of Mongolia 

Constitution 1992 
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โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการให้ความเห็นชอบกับความตกลงระหว่างประเทศเฉกเช่นเดียวกัน
ทั้งหมดดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศดังนี้ 

กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภา อาทิ รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ได้ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งก าหนดความสัมพันธ์ทางการเมืองของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันก็ดี หรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องมีการออกกฎหมายของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเพ่ือรองรับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี412 หรือแม้แต่ก่อนที่
จะท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อพฤติการณ์พิเศษต่อรัฐก็จ าต้องได้รับการปรึกษา
หาหรืออย่างทันท่วงที (Special Circumstances of a State [Land])413 การท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเช่นว่านั้นจะต้องได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภา 414 ในขณะที่
รัฐธรรมนูญของสหพันธ์รัฐราชอาณาจักรเบลเยี่ยมหาได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพะว่า หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศใดบ้างที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพียงแต่รัฐธรรมนูญก าหนดว่าการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา415 โดย
วิธีการตราเป็นกฎหมายให้ความเห็นชอบกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ได้ท าขึ้นเท่านั้น ซึ่งอยู่
ภายใต้อ านาจที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่มีอ านาจให้ความเห็นชอบกฎหมายที่ออกมารองรับ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ416 โดยสภาจะต้องได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่มี
การเจรจาเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและจะต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนที่จะเข้าท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศก่อนที่จะมีการลงนามเพ่ือผูกพันในความตกลงระหว่างประเทศที่ได้ท า
ด้วยเช่นกัน417 นอกจากนี้ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ว่า เป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่อยู่ในอ านาจเฉพาะของรัฐบาลท้องถิ่นในการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศ อีกทั้งหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นความตกลงที่มีเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวกับรัฐบาลท้องถิ่นและอยู่ในขอบเขตแห่งความรับผิดชอบของสภาท้องถิ่น อาทิ  หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาหรือด้านวัฒนธรรม418 หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

                                                           
412Article 59 (2) [Representation in International Relations] of The 1949 Basic 

Law for the Federal Republic of Germany 
413Article 32 (2)  [ Foreign Relations]  of The 1949 Basic Law for the Federal 

Republic of Germany 
414ชาติชาย เชษฐสุมน, การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาตามกฎหมายเยอรมัน  

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 45-46. 
415Article 167 (2) of title IV  International Relations of Belgium Constitution 1970         
416Article 77 (1) 6) of Competencies of Both Houses of Belgium Constitution 1970         
417Article 168 of Parliament Information of  Belgium Constitution 1970         
418Article 127 (1.1) 1), 2), 3) of Decrees, Competencies of  Belgium Constitution 

1970 and Article 130 (1.1) (1.2) of German-speaking Community Council of Belgium 
Constitution 1970      
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ดังกล่าวจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแต่เพียงเท่านั้น419 การที่รัฐธรรมนูญราชอาณาจักร
เบลเยี่ยมก าหนดไว้ในเรื่องอ านาจให้ความยินยอมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาล
ท้องถิ่นก็ด้วยเหตุที่ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมมีการแบ่งการปกครองแบบสหพันธรัฐ-ราชอาณาจักร ซึ่ง
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ภูมิภาค คือ เขตการปกครองฟลามส์ (Flamish 
Region) เขตการปกครองวัลลูน (Wallonische Region) และเขตการปกครองเมืองหลวงบรัสเซลส์ 
(Brussels Gewest) แต่ละเขตมีรัฐบาลท้องถิ่นปกครองตนเอง ในขณะที่รัฐบาลกลางของสหพันธ์รัฐมี
หน้าที่ในการบริหารประเทศภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขแห่งรัฐ420 อาจกล่าวได้ว่า
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ผูกพันรัฐเป็นอ านาจของรัฐบาลกลางเป็นหลัก เว้นแต่บางกรณี
ที่รัฐธรรมนูญอนุญาตให้รัฐบาลของเขตปกครองมีอ านาจในการท าความตกลงได้บางประเภทตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสหพันธ์รัฐราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 

ส่วนรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นก าหนดว่าการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาล
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาญี่ปุ่น421 ได้แก่ ประการแรก หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มี
เนื้อหาสาระที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่จะต้องออกกฎหมายฉบับใหม่รองรับ 
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการรักษากฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐ ประการที่สอง หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์และนโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศที่กับรัฐอ่ืนใด ประการที่สาม 
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศทางการเงิน422 ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียก าหนดว่า ความตกลงว่า
ด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion and Protection Agreements) 
สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกันในคดีอาญา (Mutual Assistance in Criminal Matters 
Treaties) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Treaties) และสนธิสัญญาว่าด้วยการ
เดินอากาศ (Aviation Agreements) ความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านี้จะถูกพิจารณาและ
ด าเนินการอยู่ในระดับรัฐมนตรี ภายหลังจากนั้นความตกลงระหว่างประเทศที่ผ่านการพิจาณาจาก
ฝ่ายรัฐบาลดังกล่าวจะต้องน าเข้าสู่กระบวนการให้ความเห็นชอบโดยสภาบริหารของสหพันธ์รัฐ 

                                                           
419Article 167 (2) (3) and of title IV International Relations of Belgium Constitution 

1970      
420Chris Morris, “Language Dispute Divides Belgium,” BBC News Brussels (13 May 

2005): para. 1-8, Retrieved September 6, 2015 from http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/ 
4545433.stm  

421Article 61 of Approving Treaties of Japan Constitution 1947; Carl F. Goodman, 
The Rule of Law in Japan:  A Comparative Analysis (The Hauge:  Kluwer Law 
International, 2003), p. 171. 

422Yuji Iwaswa, International Law Human Rights and Japanese Law (Great 
Britain: Clarendon, 1998), p. 21 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช , การใช้กฎหมายระหว่าง
ประเทศตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย: ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ, ใน เอกสารประกอบการบรรยาย
ในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, หน้า 23. 
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(Federal Executive Council) ในเรื่องที่ เกี่ยวกับการลงนามในความตกลงระหว่างประเทศ
ดังกล่าว423 รัฐสภาของสาธารณรัฐอิตาลีประกอบไปด้วยสองสภาได้แก่สภาผู้แทนราษฎร (House of 
Representatives) และวุฒิสภา (The Senate)424 ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ (Chambers) ที่มีอ านาจใน
การตรากฎหมาย425 และการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ (Ratify) กับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ด าเนินการโดยฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับลักษณะทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ
อนุญ าโตตุลาการ (Arbitration) หรือกฎ เกณ ฑ์ที่ เกี่ ยวกับกระบวนการยุติ ธรรม (Judicial 
Regulation) การมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงดินแดนอาณาเขตของรัฐ (Modifications of the 
Territory) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลเป็นการก่อให้เกิดภาระผูกพันทางการคลัง (Impose 
Financial Burdens) หรือแม้แต่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลอันเป็นการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย (Result in Modifications of the Laws)426 

กลุ่มที่สอง กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลยังได้ก าหนด
หน้าที่ของสภาครองเกรส (Congress) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรากฎหมายอันประกอบไปด้วย
สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) และวุฒิสภาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
(Federal Senate)427 มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ที่เก่ียวกับการท าความตกลงระหว่างประเทศหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับภาระผูกพัน (Charges) หรือข้อผูกพันในพันธะสัญญา (Commitments) ต่อทรัพย์สมบัติของชาติ 
(National Patrimony)428 ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ก าหนดว่าในกรณีที่ เป็นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงซึ่งกันและกัน หรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวกับองค์กรระหว่างประเทศที่มี
ความส าคัญ หรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับมิตรภาพ การค้าหรือคมนาคม หรือเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจ ากัดอ านาจอธิปไตย หรือสนธิสัญญาสันติภาพ หรือ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งจะมีผลผูกพันกับประเทศหรือประชาชนเกี่ยวกับพันธกรณีที่มี
ความส าคัญทางการคลัง และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการออกกฎหมายเพ่ือรองรับ 
(Legislative Matters)429 ต้องได้รับความยินยอมทั้งในการท าและการให้สัตยาบันในการท าหนังสือ

                                                           
423Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Treaty 

Making Process:  Treaties, the Constitution and the National Interest, para. 1-3, 
Retrieved September 7, 2015 from https://www.dfat.gov.au/treaties/making/ 

424Article 55 of Parliament of Section I The Two Chambers of Title I  Parliament 
of Italy Constitution 1947 

425Article 70 of Legislative Power of Italy Constitution 1947 
426Article 80 of Ratification of Treaties of Italy Constitution 1947 
427Article 44 of Federal Legislative Branch of Brazil Constitution 1988   
428Article 49 I of Exclusive Functions of Brazil Constitution 1988   
429Article 60 (1) of Treaties, Foreign Affairs of Section 1 The President of Chapter 

IV The Executive of South Korea Constitution 
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สัญญาระหว่างประเทศจากรัฐสภา นอกจากนั้นแล้ว รัฐสภายังมีอ านาจในการให้ความยินยอมในการ
ประกาศสงคราม การจัดการต่อความขัดแย้งเกี่ยวกับอาวุธของรัฐต่างประเทศ และการจัดการกับคน
ต่างด้าวที่อยู่ภายในดินแดนของสาธารณรัฐเกาหลีใต้นั้น430  

กลุ่มที่สาม กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
แอลจีเรียยังก าหนดให้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาสันติภาพก็ดี สนธิสัญญาสงบศึกก็ดี สนธิสัญญาพันธมิตรและ
สนธิสัญญาร่วมเป็นสหภาพก็ดี (Union Treaties) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเขตแดน
ของสาธารณรัฐ และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินที่ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ใน
งบประมาณแผ่นดินของรัฐก็ดีนั้น431 ส่วนสาธารณรัฐเช็ก โดยหลักการแล้วรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็ดี432 หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชนก็ดี สนธิสัญญาพันธมิตรก็ดี สนธิสัญญาสันติภาพก็ดี หรือ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีลักษณะทางการเมืองอื่นใดก็ดี หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
ก าหนดให้สาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมเป็นสมาชิกชององค์กรระหว่างประเทศก็ดี หรือหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจก็ดี หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องออกกฎหมายเพ่ือ
รองรับความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับความตกลงยินยอม (Assent) จากรัฐสภา 
(Parliament)433 ก่อนที่ประธานาธิบดีจะด าเนินการเพ่ือให้สัตยาบันกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าว434 ส่วนรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียได้ก าหนดให้การท าสนธิสัญญา
สันติภาพก็ดี หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในการรวมเป็นสหภาพก็ดี หรือหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศทางการค้าก็ดี หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือความตกลงที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
ระหว่างประเทศก็ดี หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวพันกับการคลังของสาธารณรัฐก็ดี 
หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งมีผลต่อการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายก็ดี หรือหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของประชาชนก็ดี หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

                                                           
430Article 60 (2) of Treaties, Foreign Affairs of Section 1 The President of Chapter 

IV The Executive of South Korea Constitution 
431Article 131 of Chapter II the Legislative Power of Part Two Organization of 

Powers of Algeria Constitution 1996 
432Article 10 of Chapter Two Legislative Power of the Constitution of the Czech 

Republic 1992 
433รัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กประกอบไปด้วยสภาผู้แทน (Chamber of Deputies) และ

วุฒิ สภา (Senate); Article 15 (2) of Chapter Two Legislative Power of the Constitution of 
the Czech Republic 1992 

434 Article 49 a)-e) of Chapter Two Legislative Power of the Constitution of the 
Czech Republic 1992 
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เขตแดนของสาธารณรัฐก็ดี435 ต้องได้รับความเห็นชอบโดยกฎหมาย (Ratified by a Law)436 ที่ซึ่ง
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียได้ก าหนดว่า กฎหมายต้องผ่านการลงมติ (Voted) โดย
รัฐสภา (Parliament)437 ในขณะที่รัฐธรรมนูญของประเทศมองโกเลียหาได้ก าหนดประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่ 

แม้จากการศึกษาในเชิงคุณภาพและเชิงรูปแบบที่ผ่านมาจะพบว่า ฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทใน
ลักษณะของการเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม แต่การ
ท าความตกลงระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร หาจ าต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเสมอไป
ในทุกกรณีแต่อย่างใดไม่ อีกทั้งบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติบางรัฐจ ากัดบทบาทและอ านาจหน้าที่
เฉพาะเพียงการให้ความเห็นชอบกับความตกลงระหว่างประเทศเท่านั้น ฝ่ายนิติบัญญัติหาได้มีบทบาท
ในลักษณะที่เข้ามาควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่  

ในขณะที่บางรัฐ อาทิ สหรัฐอเมริกาก าหนดบทบาทและอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติมากจน
ฝ่ายบริหารท างานได้ยากยิ่ง จนเป็นเหตุให้ฝ่ายบริหารต้องพัฒนาระบบความตกลงระหว่างประเทศ
เพ่ือแก้ไขต่อสภาพปัญหาความขัดข้องในการท าความตกลงระหว่างประเทศที่ เกิดขึ้นมา ส่วนสห
ราชอาณาจักรภายใต้หลักการความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภาก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติในการใช้อ านาจตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารไว้โดยการตรากฎหมายภายใน
รองรับขั้นตอนและมีหลักพอนซอนบายซึ่งเป็นหลักการที่พัฒนาเฉพาะอันเกิดขึ้นจากทางปฏิบัติ 
ในขณะที่ฝรั่งเศสฝ่ายนิติบัญญัติกลับมีบทบาทและอ านาจเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหารน้อยมากเม่ือเทียบกับแนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร  

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ในทางปฏิบัติวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาได้เคยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกรอบการเจรจาและก าหนดวัตถุประสงค์การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศร่วมกับฝ่าย
บริหารก็ตาม แต่ในปัจจุบันการด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดสภาพความขัดข้องในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง แนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาจึงไม่พยายามท าความตกลงระหว่าง
ประเทศที่อยู่ภายใต้อ านาจของวุฒิสภาเท่าใด เพ่ือขจัดสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท าความตกลง
ระหว่างประเทศ แต่กระนั้นก็ตาม จากการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและรูปแบบที่ผ่านมาผู้เขียนไม่
พบว่ามีรัฐธรรมนูญของรัฐอ่ืนใดที่ก าหนดเรื่องของการเสนอกรอบการเจรจา การให้ข้อมูลกับ
ประชาชน การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใด ด้วยรูปแบบ
ดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าเป็นการก าหนดการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติแบบ “การมีส่วนร่วมของ

                                                           
435สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนของสาธารณรัฐมีผลทางกฎหมายเมื่อผ่านได้มีการให้

สัตยาบัน (Being Ratified) หรือได้รับความเห็นชอบ (Approved) นอกจากนั้นแล้ว การยกดินแดน
ให้ก็ดี การแลกเปลี่ยนดินแดนก็ดี การผนวกดินแดนก็ดีไม่มีผลสมบูรณ์โดยปราศจากความยินยอมของ
ประชาชนซึ่งได้ร่วมท าการตัดสินใจผ่านกระบวนการท าประชามติ; Article 78 (2) of Title V Treaties 
and International Accords of Mauritania Constitution 1991 

436Article 78 (1)  of Title V Treaties and International Accords of Mauritania 
Constitution 1991 

437Article 56 of Title II Executive of Mauritania Constitution 1991 
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รัฐสภาในเชิงของการควบคุม” การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการทั่วไปซึ่งเป็น
การใช้อ านาจทางการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด 

ส่วนประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่
กับรูปแบบและความจ าเป็นของแต่ละรัฐก็ตาม แต่กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนก็อาจจะสรุปได้ว่าประเภท
ของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐส่วนใหญ่จะก าหนดไว้ในลักษณะอย่างเดียวกันได้แก่ หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้า 
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการลงทุน หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการภาษีอากร หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการออกกฎหมายรองรับ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับดินแดนของรัฐ หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวที่จะต้องได้ รับ
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเหล่านี้  เป็นแนวทางสากลที่รัฐส่วนใหญ่ก าหนดไว้ตรงกัน 
นอกเหนือไปจากนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเป็นไปตามบริบทและความจ าเป็นที่พัฒนามาจากสภาพปัญหาของ
แต่ละรัฐเป็นการเฉพาะ และคงมิอาจก าหนดเป็นหลักการตายตัวได้ว่า เรื่องใดเป็นเรื่องที่ต้องก าหนด
ไว้เป็นหลักการ หรือเรื่องใดที่ควรก าหนดไว้เป็นหลักการ หรือเรื่องใดไม่จ าต้องก าหนดไว้แต่อย่างใด 

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ก็มิได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแต่อย่างใดไม่ 
รัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศส่วนใหญ่หาได้ก าหนดการใช้องค์การและการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้
ขาดเก่ียวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่ 

แต่กระนั้นก็ตาม บางรัฐก าหนดไว้เป็นหลักการมิให้องค์กรตุลาการตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้โดยตรง อาทิ รัฐธรรมนูญของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ก าหนดว่าความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติและสนธิสัญญาไม่
สามารถท าการตรวจสอบได้โดยศาลแต่อย่างใด438 หรือแม้แต่กรณีของสหราชอาณาจักรเองศาลยังคง
ยืนยันในเชิงหลักการในการไม่เข้าไปตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ 

แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญของบางรัฐก าหนดองค์กรและการใช้อ านาจเกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็นการเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มแรก ประเทศที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของศาลสูงของรัฐ อาทิ รัฐธรรมนูญของ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลก าหนดให้ศาลสูงของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลมีหน้าที่ในการปกป้อง
รัฐธรรมนูญและมีภารกิจเกี่ยวกับการวินิจฉัยในเรื่องที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
(Unconstitutionality) ของความตกลงระหว่างประเทศหรือกฎหมายของสหพันธ์รัฐ439 ยิ่งไปกว่านั้น 
รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลยังได้ก าหนดให้ผู้พิพากษาของสหพันธ์รัฐมีหน้าที่และ

                                                           
438Article 120 of Chapter 6 The Administration of Justice of the Netherlands 

Constitution 1983 
439Article 102 III b) of Functions, Constitutional Court of Brazil Constitution 1988 
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ภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการและการวินิจฉัยคดีที่เป็นกรณีพิพาทอันเกี่ยวกับสนธิสัญญา (Treaty) 
หรือสัญญา (Contract) ของสาธารณรัฐ (Republic) ที่เกี่ยวกับรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศด้วย440 เหมือนเช่นสหรัฐอเมริกาก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นอ านาจของศาลสูงของ
สหพันธรัฐในการวินิจฉัยเรื่องของอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

กลุ่มที่สอง ประเทศที่ก าหนดให้ เป็นอ านาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญรัฐ อาทิ 
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็กได้ก าหนดหลักการไว้ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจที่จะท าการวินิจฉัย
เกี่ยวกับความสอดคล้องของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับหลักการในรัฐธรรมนูญ (Treaty's 
Conformity with the Constitutional Order) โดยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนั้น
ประธานาธิบดีหาอาจด าเนินการให้สัตยาบันเพ่ือผูกพันตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ก่อนที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะได้ท าการวินิจฉัยถึงเรื่องความสอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้แต่
อย่างใดไม่441 ซึ่งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศใดก็ตามไม่
สอดคล้องกับหลักการในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งได้ก าหนดไว้นั้น ประธานาธิบดีไม่อาจให้สัตยาบันได้
จนกว่าจะได้มีการด าเนินการปรับให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญ442  

ในขณะที่รัฐธรรมนูญของประเทศมองโกเลียก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจท าการ
ตรวจสอบ (Examines) และวินิจฉัยข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาและ
อัยการหรือแม้แต่ยื่นค าร้องโดยประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ได้ลงนามโดยประเทศมองโกเลีย443 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยว่าสนธิสัญญาที่ได้ท าโดยประเทศมองโกเลียขัดกับรัฐธรรมนูญ สัตยาบันสาร (Instruments of 
Ratification) หาได้มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดไม่ (Invalid)444  

กลุ่มที่สาม ประเทศที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

อาจกล่าวได้ว่าการก าหนดองค์กรที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับรูปแบบของการก าหนดไว้ในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญแต่ละรัฐว่า 
ต้องการก าหนดให้มีการวางดุลอ านาจเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติ
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่ ถ้ามีการวางรูปแบบการตรวจสอบจะด าเนินการในลักษณะอย่าง

                                                           
440Article 109 III of Federal Judges' Functions of Brazil Constitution 1988   
441Article 87 (2) of Part 2 Constitutional Court of Chapter Four Judicial Power of 

the Czech Republic 1992 
442Article 89 (3) of Part 2 Constitutional Court of Chapter Four Judicial Power of 

the Czech Republic 1992 
443Article 66 (1)  (2)  1)  of Chapter Five the Constitutional Court of Mongolia 

Constitution 1992 
444Article 66 ( 4)  of Chapter Five the Constitutional Court of Mongolia 

Constitution 1992 
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ใดบ้าง โดยองค์กรใด วิธีการเสนอเรื่องจะเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบเฉพาะแต่ละรัฐและหาได้
ก าหนดไว้ในทิศทางท่ีสอดคล้องกันแต่อย่างใดไม่  

ผู้เขียนเห็นว่าแนวปฏิบัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ก าหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญท า
หน้าที่ดังกล่าว มีข้อดีตรงที่การก าหนดการใช้อ านาจที่สอดคล้องกับหลักการและเนื้ออ านาจที่ใช้
เฉพาะซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองเท่านั้น และต้องเป็นกรณีที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศยัง
มิได้มีผลบังคับผูกพันกับรัฐเท่านั้น ส่วนการใช้อ านาจทางกฎหมายที่เกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศขอบเขตของการใช้อ านาจดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง ในขณะที่แนวปฏิบัติของ
สหรัฐอเมริกามิได้มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจในเชิงเนื้ออ านาจเฉกเช่นสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยเหตุ
แห่งความต่างในระบบศาล การใช้อ านาจดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ านาจในการท าความตกลง
ระหว่างประเทศ อ านาจในการบังคับการให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศนั้น ศาลสหพันธรัฐ
มีอ านาจรับวินิจฉัยไว้ทั้งสิ้น  

ท้ายที่สุด ผู้เขียนเห็นว่าคงมิได้มีรูปแบบที่สามารถก าหนดไว้เป็นหลักการที่ตายตัวว่าจะให้
องค์กรใดท าหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรและการใช้อ านาจจึงขึ้นอยู่กับรูปแบบของการก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐเป็นการเฉพาะ แต่การวางรูปแบบขององค์กรและการน าไปใช้กับประเทศไทย
จะเป็นอย่างไรจะได้วิเคราะห์ในส่วนถัดไป  
 
3.2  องค์กร หลักการและกระบวนในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ

ประเทศไทย 
 

ประเทศไทยท าความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยความตกลงระหว่างประเทศฉบับ
แรกที่ปรากฏหลักฐานว่าประเทศไทยได้มีการแสดงเจตนาตกลงท ากับรัฐต่างประเทศได้แก่ ความตก
ลงทางการค้าระหว่างประเทศสยามกับบริษัทอินเดียตะวันออกของประเทศฮอลันดาหรือประเทศ
เนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวขึ้น ณ กรุงศรีอยุธยาใน
วันที่ 12 มิถุนายน คริสต์ศักราช 1617 หรือเมื่อปีพุทธศักราช 2160 (Agreement Concluded 
between Maerten Houtman Cumsu’Is and Ollon Soupattrou, Opra in the Service of 
the King of Siam) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการซื้อขายหนังกวางและหนังปลา
กระเบน ภายหลังจากนั้นประเทศไทยยังได้ท าความตกลงกับบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา 
(The Dutch East India Company) อีกสองฉบับในปีคริสต์ศักราช 1664 และปีคริสต์ศักราช 1688 
หรือเมื่อปีพุทธศักราช 2217 และเมื่อปีพุทธศักราช 2231 ตามล าดับ ซึ่งความตกลงระหว่างประเทศ
ดังกล่าวเป็นความตกลงที่เกี่ยวกับการท าสัญญาซื้อขายหนังวัวและหนังกวางและการท าสัญญาซื้อขาย
ดีบุกท่ีเมืองนครตามล าดับ445  

                                                           
445ในยุคแรกที่มีการท าความตกลงระหว่างประเทศนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่อยู่ในยุคแห่ง

การล่าอาณานิคม ประเทศยุโรปบางประเทศได้มอบอ านาจให้บริษัทสามารถท าความตกลงระหว่าง
ประเทศได้ในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐที่มีอ านาจมาจากประทานบัตร (Chartered Company) จากรัฐ
โดยตรง รวมทั้งบริษัทดังกล่าวยังมีอ านาจในการท าการค้า การยึดครองดินแดนได้โดยมีกองก าลัง
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นอกจากนั้นแล้ว ในสมัยสมเด็จพระนาราย์มหาราชยังได้มีการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศท าขึ้นที่เมืองลพบุรีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2330 ระหว่างลาลูแบร์ (Monsieur 
Simon de La Loubère) อุปทูตฝรั่งเศสกับผู้แทนฝ่ายสยามคือ ออกญาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ศรีศุปราชพิริยพาหุ และพระศรีพิพัฒน์ราชโกษาเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าและได้รับ
การผูกขาดการค้าดีบุกในแผ่นดินสยามไทย446 

จากการศึกษาพบว่าสภาวการณ์ในปัจจุบันการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของไทย
กลับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่ปรากฏชัดถึงความขัดแย้งในทางความคิดในสังคมและ
องค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่าสภาพปัญหา
ความขัดข้องดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นนับแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2475 จวบจนกระทั่งปรากฏชัดซึ่งความขัดแย้งทางความคิดในปรากฏชัดเจนรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 
พุทธศักราช 2550 ตามล าดับ  

ปรากฏการณ์ความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ส่งผลให้บรรดาความตก
ลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลต้องการท าความตกลงกับรัฐต่างประเทศไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้อง ด้วยเหตุแห่งความไม่ชัดเจนในตัวองค์กรหลักที่มีการใช้ซึ่งอ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า ขอบเขตแห่งอ านาจของฝ่ายบริหารมีแค่ไหนเพียงใด และการ
ตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรตุลาการควรมีแค่ไหนเพียงใด  

                                                           

ทหารเป็นของตนเอง ในยุคนั้นประทานบัตร (Charter) เป็นตราสารที่พระเจ้าแผ่นดิน ขุนนางหรือ
พระซึ่งมีอ านาจเหนือรัฐหรือดินแดนตกลงยินยอมให้ประทานบัตรแก่บุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือให้มี
สิทธิในการปกครองดินแดนและมีสิทธิในการด าเนินการทางเศรษฐกิจได้โดยเสรี ซึ่งในปี ค.ศ. 1602 
ประเทศฮอลันดาได้จัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกขึ้นโดยการรวมกลุ่มพ่อค้าต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดย
บริษัทนี้ได้รับการผูกขาดด้านการค้าในภาคตะวันออกและยังมีอ านาจในการท าสงครามและมีอ านาจ
ท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สร้างอาณานิคม ตั้งป้องปราการ มีกองทัพเรือและมีอ านาจด าเนินการทุก
อย่างที่เป็นการขยายอ านาจและการแสวงผลก าไรให้แก่ประเทศฮอลันดา ซึ่งบริษัทอินเดียตะวันออก
ครอบครองดินแดนที่เป็นแหล่งเครื่องเทศในแหลมมาลายู เกาะลังกา อ่าวเปอร์เซียและทะเลแดง 
ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทไม่มีนิติฐานะที่จะท าความตกลงระหว่างประเทศได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา รวมทั้งองค์กรเอกชนในรูปแบบขององค์กรที่ไม่หวังผลก าไร (Non-
Governmental Organization: NGO) เนื่องจากองค์กรดังกล่าวหาได้เป็นบุคคลภายในระบอบของ
กฎหมายระหว่างประเทศที่ได้การยอมรับหรือรับรองอ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศได้
แต่อย่างใดไม่ ; สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 11-12.; สมคิด ศรีสังคม, ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจทวีปยุโรปจากยุคดึกด าบรรพ์ถึง ค.ศ. 1750 (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการต ารา
สั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2526), หน้ า 141, 344-345.; Ministry of Foreign Affairs, 
Diplomatic History of Thailand:  The Beginning of Relations with European 
Nations and Japan, The Netherland, para. 3. 

446ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, เรื่องเดิม, ย่อหน้าที่ 1-2.  
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ความขัดข้องในเชิงหลักการและแนวความคิดดังกล่าวเป็นเหตุให้รัฐสภาได้ท าการเสนอแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วยเสนอพิจารณาร่างแก้ไขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ปีพุทธศักราช 2550)447 แต่กระนั้นก็ตาม แม้จะได้มีการเสนอร่างแก้ไขดังกล่าวจนกระทั่งผ่านการ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบจากการประชุมร่วมของรัฐสภาไปแล้วก็ตาม ก็หาได้เป็นการยุติซึ่งความ
ขัดแย้งในทางความคิดในสังคมแต่อย่างใดไม่ ในทางกลับกันด้วยการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ยังคงมีข้อถกเถียงทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาของการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของไทย จ าต้องท าความเข้าใจถึงบทบาทและอ านาจหน้าที่ (Function) ของฝ่ายบริหาร ฝ่าย
นิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการตามที่ก าหนดไว้ในเชิงหลักการพ้ืนฐานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใน
ฐานะที่เป็นฐานที่สร้างความเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ อันจะน าไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือ
ความเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่กับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศที่ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับองค์กรและอ านาจที่ใช้ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในหัวข้อที่ผ่านมา 

เป็นที่ประจักษ์ว่าบทบัญญัติที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเผยให้เห็นหลักการแบ่งแยกอ านาจและ
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจในบริบทที่มีความแตกต่างกันขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
จากการศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญก าหนดการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักให้
บทบาทและหน้าที่หลักในการบริหารราชการแผ่นดิน448 โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องก าหนดนโยบาย
และแถลงนโยบายในการบริหารประเทศ449 รวมทั้งต้องบริหารราชการแผ่นดินภายใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา450 นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญยังก าหนดให้
ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการเรียกประชุมรัฐสภา451 ทั้งยังมีอ านาจในการเสนอกฎหมายต่อฝ่ายนิติ
บัญญัติ452 และคานอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติด้วยการที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการ
ยุบสภาและก าหนดวันเลือกตั้งใหม่453 หรือแม้แต่การที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีบทบาทและ
อ านาจในการด าเนินความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศและการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับ
นานาอารยประเทศหรือกับองค์กรระหว่างประเทศ454 เป็นที่น่าสังเกตว่า อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจโดยตรง 

                                                           
447บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน), “ส.ส. ปชป. ค้านแก้ ม.190 หวั่นกระทบผลประโยชน์

พ้ืนที่ทับซ้อนและดินแดน,” ส านักข่าวไทย (16 ตุลาคม 2556): ย่อหน้า 1-7, ค้นวันที่ 30 ตุลาคม 
2557 จาก http://www.mcot.net/site/content?id=525e7279150ba0c1370000ae   

448มาตรา 171 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
449มาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
450มาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
451มาตรา 128 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
452มาตรา 139 (1) มาตรา 142 (1) มาตรา 184 มาตรา 186 และมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
453มาตรา 108 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
454มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในฐานะที่ เป็นผู้แทนของปวงชนชาว
ไทย455 โดยรัฐธรรมนูญได้วางบทบาทและมีอ านาจหน้าที่ ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักใน 5 ประการ
ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบและถ่วงดุลไว้ ดังนี้   

ประการแรก อ านาจในด้านนิติบัญญัติหรือในการตรากฎหมาย456 อ านาจในการพิจาณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี457 อ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับการตราพระราชก าหนด
โดยฝ่ายบริหาร458 โดยฝ่ายบริหารก็ต้องยอมรับอ านาจและกฎหมายที่ได้มาจาการตรากฎหมายที่
เกิดข้ึนโดยฝ่ายนิติบัญญัติ459 รวมถึงอ านาจในการให้ความเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ460  

ประการที่สอง อ านาจในด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นอ านาจใน
การรับทราบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี461 อ านาจในการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี462 อ านาจในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นการทั่วไป ทั้งการ
อภิปรายโดยการลงมติ463 และไม่ลงมต4ิ64 และอ านาจในการตั้งกรรมาธิการ465  

ประการที่สาม อ านาจในการให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์466 อ านาจในการรับทราบหรือให้ความเห็นชอบใน
การสืบราชสมบัติ467 อ านาจในการให้ความเห็นชอบกับบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี468 อ านาจใน

                                                           
455มาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
456ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจในการตรากฎหมายทั้งในการเสนอร่างกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

เองตามมาตรา 139 มาตรา 142 และมาตรา 163 และร่างกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนตาม
มาตรา 163 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

457มาตรา 166-มาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
458มาตรา 185 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
459World Bank, Governing Systems and Executive-Legislative Relations 

(Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems), p. 1, Retrieved October 15, 2015 from 
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/108383/session4h.pdf 

460มาตรา 291 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
461มาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
462 มาตรา 162 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
463มาตรา 158 วรรคหนึ่ง มาตรา 159 วรรคหนึ่งและมาตรา 160 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
464มาตรา 161 วรรคหนึ่ง และมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
465ประเภทของคณะกรรมาธิการ ได้ แก่  1. คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา 2. 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 3. คณะกรรมาธิการร่วมกัน 4. คณะกรรมาธิการเต็มสภา 5. คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันของรัฐสภา 6. คณะกรรมาธิการตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 

466มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
467มาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม469 อ านาจในการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ470  

เป็นที่น่าสังเกตว่า อ านาจในการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นบทบาท
และอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการให้ความเห็นชอบ แต่ในขณะที่
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกลับเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กร
หลัก แต่ในทางกลับกันฝ่ายนิติบัญญัติกลับมีนิติฐานะเป็นองค์กรรอง 

ประการที่สี่  อ านาจในการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งทางการเมืองได้แก่  ผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด471  

ประการที่ห้า อ านาจในการให้ความเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ472 

                                                           
468มาตรา 172 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
469มาตรา 189 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
470มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
471ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่อาจถูกถอดถอนได้ต้องปรากฏว่าเป็นผู้ซึ่ง 1. มีพฤติการณ์

ร่ ารวยผิดปกติ หรือ 2. ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือ 3. ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือ 4. ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ 5. ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ 6. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง โดยวุฒิสภามีอ านาจถอดถอนผู้นั้นออกจากต าแหน่งได้ตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อีกทั้ง ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องถอดถอนดังกล่าวได้แก่ 1. 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 271 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2. สมาชิก
วุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
ต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภาถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากต าแหน่งได้ ตามมาตรา 271 วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หรือ 3. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อย
กว่า 20,000 คน ตามมาตรา 164 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

472อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบบุคคล ได้แก ่1. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามมาตรา 206 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2. กรรมการการเลือกตั้งตาม 
มาตรา 231 (4) และ (5) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามมาตรา 243 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  4. กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา 246 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 5. กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 252 วรรคสาม 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 6. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 
256 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 7. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา 251 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ส่วนองค์กรตุลาการท าหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีโดยอาศัยหลักกฎหมายที่เกิดจากการใช้อ านาจ
ในการตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ในทางกลับกันองค์กรตุลาการก็มีอ านาจในการตรวจสอบการ
ด าเนินพันธกิจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน 473 อาทิ การวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ตรา
โดยฝ่ายนิติบัญญัติขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม4่74 หรือแม้แต่การพิจารณาคดีของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง475 หรือแม้แต่การที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการให้มีอ านาจใน
การวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือไม4่76 เป็นต้น 

จากบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักขององค์กรตามรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร ฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโดยหลักการแบ่งแยกอ านาจและหลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐดังกล่าวภายใต้หลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ย่อมส่งผลไปถึงการ
วางบทบาทและการก าหนดอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ทั้งของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการในฐานะที่มีบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ที่แตกต่างกัน  

ด้วยเหตุที่รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักซึ่งมีบทบาทและอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินนโยบายและเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในความตกลงระหว่างประเทศที่อยู่
ในรูปของความตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม โดยหลักการแล้วการ
ท าความตกลงระหว่างประเทศท้ังหลายย่อมเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารเพียงล าพัง  

แต่กระนั้นก็ตาม การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภท ก็หาได้เป็นอ านาจและ
หน้าที่ของฝ่ายบริหารเพียงล าพังฝ่ายเดียวแต่อย่างใดไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การที่รัฐธรรมนูญได้วาง
บทบาทและอ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น จึงจะถือได้ว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักนิติธรรมและหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การวางบทบาทตามกรอบกฎหมายภายใน

                                                           

พ.ศ. 2550 8. อัยการสูงสุดตามมาตรา 255 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 นอกจากนั้นยังมีอ านาจในการพิจารณาเลือกบุคคล ได้แก่ 1. กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คนตามมาตรา 221 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2. 
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ตามมาตรา 226 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งยังมีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมบุคคลของวุฒิสภาตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

473Donald E. Glover Award, Polybius and the Founding Fathers: The Separation 
of Powers, Introduction, para. 1-2 and Chapter 3, para. 3, Retrieved August 28, 2015 from 
http://mlloyd.org/mdl-indx/polybius/intro.htm 

474มาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
475มาตรา 219 วรรคสี่ และวรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
476มาตรา 190 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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ดังกล่าวจึงปรากฏให้เห็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจในตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจร่วมกับฝ่ายบริหารในหลายเรื่อง ซึ่ง
หมายความรวมถึงการใช้อ านาจร่วมกับฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบาง
ประเภทด้วยเช่นกัน 

อนึ่ง การใช้อ านาจดังกล่าวรัฐธรรมนูญวางดุลอ านาจไว้ด้วยเช่นกันในลักษณะของการวาง
บทบาทและอ านาจหน้าที่ทั้งในการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศจากการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารไว้ โดยรัฐธรรมนูญก าหนดให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
บางประเภทเท่านั้น ที่ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติต้องเข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเพ่ือ
ท าการตรวจสอบและถ่วงดุลและมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญยังได้วางดุลอ านาจในลักษณะของการก าหนดบทบาท
และอ านาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการให้มีเขตอ านาจในการวินิจฉัยข้อขัดแย้ง ซึ่งเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างฝ่ายบริหารกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติต่อการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายภายในของรัฐ
ต่างประเทศที่ผ่านมาและข้อค้นพบของผู้เขียนนั้น ผู้เขียนจะท าการก าหนดประเด็นในการศึกษาโดย
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้  

ประการแรก ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ประการที่สอง ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรรองซึ่งมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศเฉพาะที่มีความส าคัญ  
ประการที่สาม ฝ่ายตุลาการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือ

สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ 
 

3.2.1  รัฐบาลเป็นองค์กรหลักซึ่งเป็นผู้ใช้พระราชอ านาจขององค์พระมหากษัตริย์ในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ผู้เขียนค้นพบว่าจากการศึกษาในเชิงหลักการที่ผ่านมาย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าฝ่ายบริหารเป็น
องค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งในมิติของระบอบกฎหมายภายใน
และระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศ  

แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือพิสูจน์ถึงนิติฐานะของฝ่ายบริหารว่าเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ผู้เขียนจึงได้ตั้งประเด็นค าถามเพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์ต่อไปว่า 
ส าหรับประเทศไทยฝ่ายบริหารอาศัยหลักการทางกฎหมายในเรื่องใดเป็นฐานสนับสนุนว่าฝ่ายบริหาร
เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

จากการศึกษาผู้เขียนค้นพบว่า การที่ฝ่ายบริหารมีนิติฐานะเป็นองค์กรหลักซึ่งมีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไดอ้าศัยเหตุผลใน 2 ประการดังนี้  

ประการแรก เหตุผลที่มาจากบทบาทและการใช้อ านาจของรัฐบาลถูกรับรองไว้โดย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายใน และ 
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ประการที่สอง กระบวนการและแนวทางปฏิบัติรองรับบทบาทและอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร  

3.2.1.1  บทบาทและการใช้อ านาจของรัฐบาลถูกรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายภายใน  

ผู้เขียนค้นพบว่าฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ด้วยเหตุที่กฎหมายได้รองรับให้ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยอาศัยฐานอ านาจที่มาจากบทบัญญัติของกฎหมายทั้งในส่วน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบส านักนายกและมติคณะรัฐมนตรีที่มี
สถานะทางกฎหมาย ซึ่งก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการท าความตกลงระหว่างประเทศ 

จากการศึกษาพบว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการก าหนดการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศยังคงมั่นคงในเชิงหลักการว่า อ านาจดังกล่าวเป็น
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยตรง ซึ่งหลักการดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นประจักษ์ในการ
วางดุลอ านาจไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ในอดีตจวบจนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันอย่างไม่ผิดเพี้ยนแต่อย่างใด   

เป็นที่ประจักษ์ว่าจากพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 
พุทธศักราช 2475 จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน477 
เป็นฐานทางกฎหมายหลักที่ส าคัญที่สุดซึ่งรองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ โดยหลักการดังกล่าวยังคงก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศว่าเป็นยังคงเป็นของฝ่ายบริหารเฉกเช่นเดิม แม้ในรัฐธรรมนูญจะได้ก าหนดไว้ในเชิง
หลักการว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้
อ านาจนั้นผ่านทางคณะรัฐมนตรี แม้พระองค์จะทรงมิได้ใช้พระราชอ านาจดังกล่าวด้วยพระองค์เองก็
ตาม แต่พระองค์ก็ทรงใช้พระราชอ านาจดังกล่าวด้วยการทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ท าหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันและตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งการใช้
พระราชอ านาจดังกล่าวผ่านคณะรัฐมนตรียังหมายความรวมถึงพระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศกับนานาอารยประเทศด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ใน
เชิงหลักการว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ” 

ในมิติของการศึกษาข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์จะพบว่า หลักการดังกล่าวได้ปรากฏ
ให้เห็นการพัฒนาการตั้งแต่ครั้งในอดีตจวบจนกระทั่งในปัจจุบัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญได้วาง
ดุลอ านาจไว้อย่างมั่นคงภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลให้ฝ่ายบริหารเป็น

                                                           
477โปรดดูรายละเอียดการศึกษาในตารางเปรียบเทียบองค์กรหลักและการใช้อ านาจอธิปไตย

ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการถ่วงดุลตรวจสอบภายใต้หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยในอดีตถึงปัจจุบัน ในบทที่ 3 ข้อ 3.2.2.1 บทบาทน าไปสู่การก าหนดฐานทาง
กฎหมายที่ให้อ านาจกับฝ่ายนิติบัญญัติและปรากฏการณ์ที่ท าให้ฐานทางกฎหมายและความเชื่อมโยง
อ านาจขององค์กรต้องแปรเปลี่ยนไป หน้า 181  
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องค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แม้หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศบางประเภทจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติบางก็ตาม แต่นิติฐานะและความ
เป็นองค์การหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ก็ยังคงเป็นบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเฉกเช่นเดิม 

ตามหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหนึ่ง
ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ให้เป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจในทาง
บริหารราชการแผ่นดิน478 รัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐโดยฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการ
ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน479 เนื่องจากรัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นหลักการ
โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีหน้าที่ต้องท าการ
ชี้แจงต่อรัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติให้ชัดแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะด าเนินการอย่าง
ใดบ้าง และภายในระยะเวลาเท่าใด เพ่ือบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ480  

นอกจากนั้นแล้ว คณะรัฐมนตรียังมีหน้าที่จะต้องจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ481 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการก าหนด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านการต่างประเทศ รัฐโดยฝ่ายบริหารจะต้องท าการส่งเสริมสัมพันธไมตรี
และความร่วมมือกับนานาประเทศ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและตาม
พันธกรณีท่ีประเทศไทยได้กระท าไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ482  

จะเห็นได้ว่าหลักการในที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ฝ่ายบริหารได้ถูกก าหนด
บทบาทและหน้าที่หลักในพันธกิจที่ต้องท าการก าหนดนโยบายของรัฐในกิจการต่างประเทศ และยังมี
หน้าที่หลักที่จะต้องน านโยบายด้านการต่างประเทศที่ซึ่งได้ท าการแถลงไว้ต่อฝ่ายนิติบัญญัติน าไป
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม483 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบรรลุ
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีแต่เพียงหน้าที่ในการรับฟังการแถลงนโยบายและการ
ควบคุมก ากับให้เป็นไปตามนโยบายด้านการต่างประเทศที่แถลงไว้กับฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น484 และ
ท้ายที่สุดนโยบายด้านการต่างประเทศที่บรรลุข้อตกลงจนน าไปสู่การท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศบางประเภทที่ท าโดยฝ่ายบริหารเท่านั้น ที่ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดบทบาทหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ในการให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ท าขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ในฐานะที่
เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารแต่เพียงเท่านั้น 

                                                           
478มาตรา 171 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
479มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
480มาตรา 75 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
481มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
482มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
483มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
484มาตรา 136 (12) ประกอบกับมาตรา 176 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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ยิ่งไปกว่านั้น ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวยังมีกฎหมายภายใน
ล าดับรองนอกเหนือไปจากรัฐธรรมนูญที่ซึ่งได้ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลในฐานะที่
เป็นฝ่ายบริหารให้มีอ านาจตามกรอบกฎหมายภายใน ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ด้วยเช่นกัน  

จากการศึกษาพบว่า นอกจากหลักการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะได้ถูก
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว กฎหมายล าดับรองที่ เกี่ยวกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยยังปรากฏว่า มีทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) 
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
ประกอบกับระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. 2548 และมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศตามกรอบของกฎหมายภายในซึ่งอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
โดยตรงด้วยเช่นกัน  

เป็นที่ประจักษ์ว่า ภายใต้ระบอบของกฎหมายภายในของประเทศไทยซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาลไว้ แต่หาได้มีบทบัญญัติใดซึ่ง
ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้แต่อย่างใดไม่ ด้วยเหตุจากเนื้อหาสาระของกฎหมายซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 ซึ่งได้ก าหนดว่า “ ‘การ
เสนอเรื่อง’ ต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ . . . (7) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย” ทั้งนี้ ในการท า
ความตกลงะหว่างประเทศนอกจากจะด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ในทางปฏิบัติ
หน่วยงานของรัฐก็มีความสามารถในการท าความตกลงกับรัฐต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้
จากระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องมีหน้าที่ต้องท าการส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมเอกสาร 
ตามวิธีการ จ านวนและระยะเวลาที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวเปิด
ช่องให้กรมเจ้าท่าสามารถท าการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการทางเทคโนโลยีอ่ืนก็ได้485 โดยการ
เสนอเรื่องเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ระเบียบฉบับนี้ก าหนดให้ต้องท าการเสนอใน

                                                           
485ข้อ 7 ของหมวด 1 ว่าด้วยเรื่องการส่งเรื่อง แห่งระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ

เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548; ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, แนวทางการปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2549), หน้า 44.  
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รูปแบบของเรื่องทั่วไปและการเสนอร่างกฎหมายที่ต้องออกเพ่ืออนุวัติการต่อการท าความตกลง
ระหว่างประเทศโดยหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร486 

หลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า กฎหมายทั้ง
สามฉบับดังกล่าวเป็นฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในกิจการต่างประเทศ 
แม้บทกฎหมายดังกล่าวจะมีนิติฐานะเป็นกฎหมายล าดับรองจากรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่กฎหมาย
ดังกล่าวก็เป็นบทบัญญัติที่ซึ่งก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอ านาจในการ
พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับ
รัฐบาลไทยโดยตรง ดังนั้น บทบัญญัติกฎหมายทั้งสองดังกล่าวจึงเป็นฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย 

ในขณะที่มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
หรือสนธิสัญญา ซึ่งเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารที่มีการก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล
ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารให้มีอ านาจตามกรอบกฎหมายภายใน ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เช่นกัน ซึ่งปรากฏหลักการรับรองการใช้อ านาจ
ของฝ่ายบริหารไว้ในมติคณะรัฐมนตรี487  

เป็นที่น่าสังเกตว่า เหตุผลสนับสนุนในด้านบทบัญญัติของกฎหมายที่มาจากมติ
คณะรัฐมนตรีในการก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการท าความตกลงระหว่างประเทศนั้น ยังแสดงให้เห็นบทบาทและอ านาจหน้าที่
ของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ซึ่งแสดงให้ประจักษ์ด้วยการก าหนดการใช้อ านาจด้วยสถานะทางกฎหมายที่เป็น  “กฎ” ซึ่งก าหนด
แนวปฏิบัติให้กับฝ่ายบริหารในการด าเนินการแต่มิได้มีผลบังคับต่อประชาชนแต่อย่างใดไม่488 ดังนั้น 
เมื่อสถานะของมติคณะรัฐมนตรีมีสถานะทางกฎหมายเป็นกฎแล้ว มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงเป็น

                                                           
486ข้อ 13 ของหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอเรื่องทั่วไป และข้อ 14 วรรคหนึ่ง ของหมวด 4 ว่า

ด้วยการเสนอร่างกฎหมาย แห่งระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
2548; เรื่องเดียวกัน, หน้า 52-54, 58.; กรมชลประทาน, แนวทางการจัดท าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี, 
หน้า 5-6, ค้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 จาก http://irrigation.rid.go.th/rid10/const2/work/book 
construction210/book01_1/example/book011 _22.pdf  

487มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เรื่อง “การท าความตกลงกับต่างประเทศ” มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง “การท าความตกลงกับต่างประเทศ” มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 
2546 เรื่อง “การท าความตกลงกับต่างประเทศของหน่วยงานเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน”และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง “การท าความตกลงกับต่างประเทศ”เป็นต้น 

488นันทวัฒน์ บรมานันท์, “สถานะของมติคณะรัฐมนตรี,” Public Law Net (ธันวาคม 2547): 
1, ค้นวันที่ 9 สิงหาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=640 
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ฐานทางกฎหมายที่รองรับการการปฏิบัติและการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารให้การด าเนินการเพ่ือท า
ความตกลงระหว่างประเทศตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

จากการศึกษาพบว่ามติคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการรับรองการใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า เป็นอ านาจของฝ่ายบริหารโดยตรงไว้ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็น
ได้จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ท าหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี 489 โดยขอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท า
ความตกลงรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศของอาเซียนแทนคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า
ความตกลงอาเซียนนั้นจะต้องไม่มีบทบัญญัติให้ประเทศไทยต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไป
ตามความตกลงระหว่างประเทศแต่อย่างใด โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2527 มี
มติว่า “ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าความตกลงรับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศของอาเซียนแทนคณะรัฐมนตรี โดยมีเงื่อนไขว่าความตกลงอาเซียนนั้นไม่มีบทบัญญัติให้
ไทยต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามความตกลง”490  

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดย
การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศของอาเซียนดังกล่าว  ย่อมเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวหาจ าต้องด าเนินการอย่างใด  ๆ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น อ านาจในการท าความตกลงรับ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศของอาเซียน จึงเป็นการด าเนินการภายใต้อ านาจอธิปไตยของฝ่าย
บริหารด้วยเหตุที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ดังกล่าวหาจ าต้องออกกฎหมายอนุวัติการเพ่ือการ
เป็นไปตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวจึง ไม่
จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยแต่อย่างใด 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของรัฐบาลในฐานะที่เป็น
ฝ่ายบริหารในการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ประกอบกับระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  

หลักการในบทบัญญัติและอนุบัญญัติต่าง ๆ ต่างเป็นฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารแต่เพียงองค์กรเดียว หลักการทาง
กฎหมายดังกล่าวหาได้รองรับการใช้อ านาจดังกล่าวโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญอ่ืนใดแต่อย่างใดไม่  

                                                           
489กระทรวงการต่างประเทศ , หนังสือเลขที่ กต. 0903/55877, 3 กันยายน 2527 เรื่อง 

ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้
ท าความตกลงรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศของอาเซียนแทนคณะรัฐมนตรี. 

490ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , หนังสือเลขที่ นร. 0202/13604, 2 ตุลาคม 2527 
เรื่อง การลงนามในความตกลงเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่อาเซียนได้รับจากต่างประเทศ . 
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การพิสูจน์ถึงฐานทางกฎหมายที่รองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารดังกล่าวจึงเป็นฐานที่สามารถ
น าไปสู่การพิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกระบวนการในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่าประเทศท่ีถูกต้องต่อไป 

3.2.1.2  กระบวนการและแนวทางปฏิบัติรองรับบทบาทและอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร 

นอกจากฐานทางกฎหมายที่สนับสนุนการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว ผู้เขียนยังค้นพบว่า
กระบวนการและแนวทางปฏิบัติก็ยังเป็นฐานซึ่งรองรับบทบาทและอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน 

จากการศึกษาหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญจะพบว่า ภายใต้หลักการแบ่งแยก
อ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลนั้น รัฐธรรมนูญได้วางดุลอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายตุลาการ โดยก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศตลอดจนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติดังกล่าวได้
ปรากฏให้เห็นว่าการใช้อ านาจตามขั้นตอนและกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ก็ยังคงยืนยันได้ว่าเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักของฝ่ายบริหาร 

ประเด็นการศึกษาที่ส าคัญในการพิสูจน์ข้อค้นพบในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
ตามขั้นตอนและกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า เป็นบทบาทและอ านาจ
หน้าที่หลักของฝ่ายบริหารนั้น สามารถแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 

ประการแรก การใช้อ านาจตามขั้นตอนและกระบวนการตามรัฐธรรมนูญเป็นบทบาท
และอ านาจหน้าที่หลักของฝ่ายบริหาร และ  

ประการที่สอง แนวปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทย
รองรับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารให้มีอ านาจตามกรอบกฎหมาย
ภายในซึ่งเป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ด้วยเช่นกัน  

1) ส าหรับข้อค้นพบประการแรกคือ การใช้อ านาจตามขั้นตอนและ
กระบวนการตามรัฐธรรมนูญยังคงเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักของฝ่ายบริหาร  

จากการศึกษาในเรื่องขั้นตอนและกระบวนการในการท าความตกลงผูกพัน
ในรูปของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการในทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือของ
กระทรวงการต่างประเทศพบว่า ขั้นตอนและกระบวนการในการท าความตกลงระหว่างประเทศมี
ลักษณะที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎหมายระหว่างประเทศทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบอบกฎหมายภายในก าหนดการใช้อ านาจตาม
ขั้นตอนและกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ว่า เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่
หลักของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารโดยตรง เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ก าหนดหลักการไว้ดัง
ปรากฏอยู่ในมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่สอง) พุทธศักราช 2554 ซึ่งเป็นขั้นตอนใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ประกอบกับในทางปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
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ประเทศนั้น กฎหมายภายในก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักและความรับผิดชอบให้เป็นอ านาจ
ของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ซึ่งมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐ
ต่างประเทศโดยตรง โดยกระทรวงการต่างประเทศก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกระบวนการใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยเริ่มตั้งแต่การทาบทามผ่านช่องทางทางการทูต การเสนอ
ร่างความตกลงมาตรฐาน การพิจารณาร่างความตกในระดับนโยบาย การจัดท าร่างโต้ตอบ การเจรจา 
การยืนยันความถูกต้องของตัวบท การเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การแสดงเจตนาให้มี
ผลผูกพันเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญได้วางดุลอ านาจให้เป็นของฝ่ายบริหารทั้งสิ้น  

จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนและกระบวนการในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบกับแนวปฏิบัติโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามกรอบของ
กฎหมายภายใน ท าให้ยืนยันข้อค้นพบของผู้เขียนได้ว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็น
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยตรงในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลัก ดังนี้491  

1. กระบวนการและขั้นตอนแรก การทาบทามผ่านช่องทางทางการทูตหรือ
การเจรจาโดยตรงผ่านหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าว ซึ่งในกระบวนการริเริ่มโดยการ
ทาบทามดังกล่าวกย็ืนยันได้ว่ายังคงเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการด าเนินการทั้งสิ้น 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยการด าเนินการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก หรือแม้แต่จะเป็น
การเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็
ตาม492 แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวต่างก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใน
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ที่มีความสามารถในการใช้อ านาจเพ่ือด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในนิติฐานะท่ีเป็นฝ่ายบริหารได้เช่นกัน  

2. กระบวนการและขั้นตอนที่สอง การเสนอร่างความตกลงมาตรฐาน 
(Standard Text) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการเจรจา เพ่ือความสะดวกในการก าหนดกรอบการเจรจาที่

                                                           
491บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ

วิหารกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ, หน้า 2-3.; กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย, กระบวนการจัดท าสนธิสัญญาหรือความตกลงไทย , ค้นวันที่ 11 สิงหาคม 2557 จาก 
http://test.mfa.go.th/treaty/handbook/index.html; บรรหาร ก าลา, “บทบาทของรัฐสภาใน
กระบวนการท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศ,” วารสารจุลนิติ 6, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552): 56-57. 

492นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งต่อ
คณะรัฐมนตรีว่า ในทางปฏิบัติกระทรวง ทบวง กรมยังได้ท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศในระดับหน่วยงานกับหน่วยงานด้วยเช่นกัน ซึ่งในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว
การท าความตกลงในระดับหน่วยงานกับหน่วยงานดังกล่าวอาจส่งผลผูกพันต่อรัฐบาลและก่อให้เกิด
สิทธิและหน้าที่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกันกับความตกลงที่ท าขึ้นระหว่ าง
รัฐกับรัฐหรือรัฐบาลกับรัฐบาล ; กระทรวงการต่างประเทศ , กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย , กอง
สนธิส ัญญา , หนังสือเลขที ่ นร. 0605/853, 19 กันยายน 2545 เรื ่อง การท าความตกลงกับ
ต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ. 
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แน่นอน ในขั้นตอนของการเสนอร่างความตกลงมาตรฐานนี้ เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก หรือแม้แต่จะเป็นการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ตาม ขั้นตอนในการเสนอร่างความตกลงมาตรฐานดังกล่าวนี้
ก็ยังคงเป็นบทบาทและเป็นการใช้อ านาจหน้าที่โดยฝ่ายบริหารในการด าเนินการด้วยเช่นกัน  

3. กระบวนการและขั้นตอนที่สาม ก่อนการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูล และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนลงนามตาม
มาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่สอง) พุทธศักราช 2554493  

จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนดังกล่าวที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญก็มีแต่เฉพาะ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่สอง) พุทธศักราช 2554 ที่ซึ่งก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการตามกฎหมายภายในที่คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติซึ่งก็คือ การเสนอกรอบการเจรจา
ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบก็ดี หรือแม้แต่การที่คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ต้องให้ข้อมูลและต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ดี  

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้วางดุลอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติให้มีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ในการเข้ามาตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในช่วงระยะเวลาก่อน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลและต้องจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน และยังก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องท าการเสนอกรอบการเจรจาต่อที่
ประชุมร่วมของรัฐสภา อาจกล่าวได้ว่าบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ขั้นตอนก่อนการท าสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนี้ ก็ยังคงเป็นบทบาทและเป็นการใช้อ านาจหน้าที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติโดยฝ่ายบริหารในการด าเนินการด้วยเช่นกัน  

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้การด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือที่จะขอความเห็นชอบก็ตาม แต่ในขั้นตอน
ดังกล่าวรัฐธรรมนูญก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือขอความ
เห็นชอบตามกฎหมาย ก็เพ่ือเป็นการวางดุลอ านาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้อ านาจในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารและมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศบางประเภทเท่านั้น ในขั้นตอนดังกล่าวนี้หาได้เป็นการวางดุลอ านาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติมี
บทบาทและอ านาจและหน้าที่ใน “การท า” หนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศแต่อย่าง

                                                           
493แม้จากการศึกษาจะพบว่ามาตรา 23 วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 

จะหาได้มีบทบัญญัติที่ซึ่งได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะต้องด าเนินการ
เสนอกรอบการเจรจาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ตาม แต่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวในขณะที่
ท าการศึกษาอยู่นี้เป็นบทบัญญัติชั่วคราวในระหว่างที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเป็นช่วงเวลาที่
มีใช้อ านาจในสถานการณ์พิเศษโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) 
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ใดไม่494 ซึ่งในท้ายที่สุดหากมีการให้ความเห็นชอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ฝ่ายบริหารก็สามารถ
ด าเนินการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมาย
ได้ต่อไป ดังนั้น ในขั้นตอนก่อนการท าสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนี้ ก็ยังคงเป็นบทบาทและเป็นการ
ใช้อ านาจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติโดยฝ่ายบริหารในการด าเนินการด้วยเช่นกัน 

4. กระบวนการและขั้นตอนที่สี่  การพิจารณาร่างความตกลงในระดับ
นโยบายว่า เรื่องที่ เสนอเพ่ือพิจารณานั้นมีความเหมาะสมและสมควรที่จะท าความตกลงหรือไม่ 
โดยเฉพาะการพิจารณาในนโยบายที่จะต้องค านึงถึงในประเด็นเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อพิจารณา
ทางด้านความมั่นคง ข้อพิจารณาทางการเมือง  ข้อพิจารณาทางการทูต หรือแม้แต่ข้อพิจารณาทาง
กฎหมายกต็าม495  

จากการศึกษาพบว่าในทางปฏิบัติของหน่วยราชการไทย การพิจารณาร่าง
ความตกลงระหว่างประเทศอาจท าได้ใน 2 ลักษณะ ประการแรก การพิจารณาโดยคณะกรรมการที่
จัดตั้งในลักษณะของคณะกรรมการถาวร และประการที่สอง การพิจารณาโดยคณะท างานหรือโดยที่
ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะรายความตกลงไป ทั้งนี้ ในข้อพิจารณาในการศึกษาข้อ
บทของความตกลงจะประกอบด้วยโครงสร้างที่ส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นอารัมภบท ส่วนที่เป็น
สาระส าคัญ ส่วนที่เป็นบทบัญญัติทั่วไป และส่วนที่เป็นบทลงท้ายหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จะ
เห็นได้ว่าในขั้นตอนของการพิจารณาร่างความตกลงในระดับนโยบายว่าสมควรจะท าความตกลง
หรือไม่ดังกล่าวนี้ เป็นขั้นตอนการพิจารณาในประเด็นส าคัญด้านนโยบาย496  

                                                           
494แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในการท า

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีสองแนวคิด โดยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ เห็นว่าฝ่ายนิติ
บัญญัติเข้ามามีส่วนร่วม (Participate) ในการท าสัญญาระหว่างประเทศหาได้เป็นการเข้ามาเพ่ือ
ควบคุม (Control) หรือเพ่ือท าการตรวจสอบหรือถ่วงดุล (Check and Balance) แต่อย่างใดไม่ 
ในขณะที่อีกแนวคิดหนึ่ง ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร เห็นว่าอ านาจในการท าหนังสือสัญญาดังกล่าวเป็น
การเข้ามาเพ่ือควบคุม (Control) ให้เกิดดุลภาพแห่งการใช้อ านาจหรือเพ่ือท าการตรวจสอบหรือ
ถ่วงดุลภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจที่มีต่อการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ดีหรือแม้แต่แนว
ปฏิบัติของรัฐต่างประเทศก็ดี อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็ย่อมเป็น
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยตรง ไม่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาบทบาทและอ านาจหน้าที่
ในฐานะที่เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมหรือแม้แต่เพ่ือการควบคุมตรวจสอบในการท าหนังสื อสัญญา
ระหว่างประเทศก็ตาม; อรุณ ภาณุพงศ์, หลักการตีความกฎหมายมหาชน, หน้า 21.; สมบูรณ์ เสงี่ยม
บุตร, เรื่องเดิม, หน้า 226-227. 

495นพนิธิ สุริยะ, เรื่องเดิม, หน้า 89-90.; กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย, กองสนธิสัญญา, คู่มือการท าสนธิสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ (กรุงเทพมหานคร: กรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ, 2547), หน้า 3. 

496กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา, คู่มือการท าสนธิ 
สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ, หน้า 4-5.  
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จากการศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่า บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
ที่ส าคัญก่อนที่จะเข้ามาท าการบริหารราชการแผ่นดินนั้น รัฐธรรมนูญได้ก าหนดบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารว่ามีหน้าที่จะต้องท าการก าหนดนโยบายและท าการแถลง
นโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา497 ดังนั้น ในขั้นตอนการพิจารณาร่างความตกลงในระดับนโยบายว่า
สมควรจะท าความตกลงหรือไม่ดังกล่าวนี้ จึงเป็นการพิจารณาในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารที่ซึ่งเป็นผู้
ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน และการน าไปปฏิบัติในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศว่า เป็นไปตามนโยบายที่ได้ท าการแถลงไว้ต่อที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่ ดังนั้น บทบาท
และอ านาจหน้าที่ในขั้นตอนของการพิจารณาร่างความตกลงในระดับนโยบายว่าสมควรจะท าความตก
ลงระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศหรือไม่นี้ จึงยังคงเป็นบทบาทและเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติโดยฝ่ายบริหารในการด าเนินการด้วยเช่นกัน 

5. กระบวนการและขั้นตอนที่ห้า การจัดท าร่างโต้ตอบในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส่วนใหญ่จะถูกด าเนินการเมื่อรัฐบาลไทยเป็น
ฝ่ายถูกทาบทาม และเป็นการด าเนินการภายหลังจากกรณีที่ได้รับร่างความตกลงจากคู่เจรจาแล้ว 
นอกจากนี้ ในขั้นตอนของการจัดท าร่างโต้ตอบดังกล่าวก็ยังขึ้นอยู่กับประเด็นของความตกลงในร่าง
ความตกลงว่ามีหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของเรื่องเพียงหน่วยเดียว  หรือมีความเกี่ยวพันกับ
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ด้วยหรือไม่498 จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการจัดท าร่างโต้ตอบการเสนอร่างความ
ตกลงมาตรฐานดังกล่าวนี้  ก็ยังคงเป็นบทบาทและเป็นการใช้อ านาจหน้าที่โดยฝ่ายบริหารในการ
ด าเนินการด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ และ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในฐานะที่เป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหารที่จะต้องท าการปฏิบัติ 

6. กระบวนการและขั้นตอนที่หก การเจรจาในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศแบบทวิภาคีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ได้มีการแลกเปลี่ยนร่างความตกลงระหว่างคู่เจรจาโดยปกติ
เมื่อการเจรจาในแต่ละรอบเสร็จสิ้นจะมีการจัดท าบันทึกการเจรจา (Agreed Minutes) ซึ่งจะระบุ
ผลส าเร็จหรือความคืบหน้าในการเจรจาและมีการลงนามโดยหัวหน้าคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่าย จะ
เห็นได้ว่าขั้นตอนการเจรจาภายหลังการแลกเปลี่ยนร่างความตกลงระหว่างคู่เจรจาดังกล่าวนี้  ก็ยังคง
เป็นบทบาทและเป็นการใช้อ านาจหน้าที่โดยฝ่ายบริหารในการด าเนินการด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็น
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนการเจรจาฝ่ายไทยที่ต้องมีการ
ด าเนินการจนน าไปสู่การจัดท าบันทึกการเจรจาตามหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ499 การด าเนินการดังกล่าวของคณะผู้แทนการเจรจาฝ่ายไทย จึงมีนิติฐานะเป็นการกระท าใน
นามของหน่วยงานของฝ่ายบริหาร 

7. กระบวนการและขั้นตอนที่เจ็ด การรับตัวบท (Adoption) และการ
ยืนยันความถูกต้องของตัวบท (Authentication) มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี อาทิ การลงนามย่อ (Initial) 

                                                           
497มาตรา 176 ประกอบกับมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
498กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา, คู่มือการท าสนธิ 

สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ, หน้า 5. 
499เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 
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การลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องน ากลับไปพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง (Signature Ad Referendum) หรือ
แม้แต่การลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่ง (Signature Subject to 
Ratification) ขั้นตอนในการด าเนินการยืนยันความถูกต้องของตัวบทและการรับตัวบทดังกล่าวอาจ
เป็นการด าเนินการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจา500 
จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนของการรับตัวบทและการยืนยันความถูกต้องของตัวบทเป็นขั้นตอนที่เกิดข้ึนและ
ต้องมีการลงนามรับรองในลักษณะต่าง ๆ โดยผู้แทนรับซึ่งอาจเป็นการด าเนินการโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ หรือหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจา หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการ
ต่างประเทศหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวจึงยังคงเป็นบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีนิติฐานะเป็นผู้แทนรัฐที่เป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน 

8. กระบวนการและขั้นตอนที่แปด การเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารและจากที่ประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ส าหรับประเทศไทย
นั้นโดยหลักการแล้วการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกือบทุกประเภทรัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็น
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารตามมาตรา 190 วรรคหนึ่ ง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ดังนั้น ฝ่ายบริหารโดยอาศัยอ านาจตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้
ความเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าว จึงเป็นองค์กรหลักที่มีทั้งอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ และยังมีอ านาจที่จะให้ความเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าวกับรัฐ
ต่างประเทศได้โดยตรง ภายหลังที่มีการพิจารณาร่างความตกลงในระดับนโยบายว่า สมควรจะท า
ความตกลงดังกล่าวกับรัฐต่างประเทศหรือไม่501  

แต่กระนั้นก็ตาม ในกรณีที่เป็นการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่ง
เป็นหนังสือสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งโดยผลของบทบัญญัติดังกล่าว เมื่อมีการเจรจาเสร็จสิ้น
โดยผู้แทนรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหารแล้ว และก่อนจะท าให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวมีผลใช้
บังคับได้นั้น รัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องเสนอความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา โดยต้องเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและ

                                                           
500หากเป็นการท าสนธิสัญญาทวิภาคีโดยผู้แทนรัฐซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศอาจท าการลงนามโดยมีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของการรับข้อ
บท การยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อบทหรือแม้แต่การแสดงเจตนาเพ่ือการยินยอมผูกพันได้
ภายในขั้นตอนและครั้งเดียว ในขณะที่การท าสนธิสัญญาพหุภาคีซึ่งมีผู้แทนรัฐเป็นจ านวนมากที่เข้า
ร่วมเจรจาดังกล่าว การลงนามในขั้นตอนของการรับข้อบทมักเป็นการด าเนินการลงนามโดยผู้แทนรัฐ
ในระดับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ส่วนการรับรองความถูกต้องแท้จริงของตัวบทมักเป็นการด าเนินโดยระดับ
รัฐมนตรีหรือหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการเจรจา; นพนิธิ สุริยะ, เรื่องเดิม, หน้า 90-91.; เรื่อง
เดียวกัน, หน้า 6-7. 

501กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา, คู่มือการท าสนธิ 
สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ, หน้า 7-8. 
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วุฒิสภาเพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมของรัฐสภา โดยรัฐสภามีหน้าที่จะต้องท าการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการไว้  

โดยผลของบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อมีการเจรจาเสร็จสิ้นและก่อนจะท าให้
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะมีผลใช้บังคับได้นั้น รัฐบาลจะต้องเสนอความตกลงดังกล่าวเข้าสู่การ
พิจารณาจากที่ประชุมรัฐสภา ขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่อยู่ภายใต้บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบและถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
เฉพาะหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทเท่านั้น หลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ย่อมหมายถึงฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทอ านาจและหน้าที่เฉพาะในการให้ความเห็นชอบกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทเท่านั้น หาได้มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศร่วมกับฝ่ายบริหารในทุกกรณแีต่อย่างใดไม ่

ในทางกลับกัน ขั้นตอนของการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา
ดังกล่าวนั้น รัฐธรรมนูญได้ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารไว้ให้เป็นองค์กรหลักที่มี
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าประเทศตั้งแต่การริเริ่ม จวบจนกระทั่งขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาจึงมีบทบาทในฐานะที่เป็นองค์กร
หลักที่มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารและมีส่วนร่วมกับ
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทเท่านั้น ด้วยการพิจารณาในเนื้อหาสาระแห่งความ
ตกลงและประการที่ส าคัญฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจตามรัฐธรรมนูญที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศดังกล่าวโดยฝ่ายบริหาร502 ด้วยเหตุที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรก็ดี ต้องออกกฎหมายอนุวัติการก็ดี หรือแม้แต่เป็นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและภาคประชาชนโดยตรง จึงมีความจ าเป็นต้อง
อาศัยการดุลอ านาจโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลและ
มีส่วนร่วมบางประการในการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด  

ดังนั้น ในขั้นตอนของการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก็ดี หรือแม้แต่
การขอความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาก็ดี ก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการโดยฝ่ายบริหารใน
ลักษณะที่เป็นเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือที่จะสามารถด าเนินการแสดงเจตนายินยอมผูกพันได้ตาม
กระบวนการของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศได้ต่อไป 

                                                           
502บทบาทและอ านาจหน้าที่หลักประการหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติคือ อ านาจในการให้ความ

เห็นชอบในเรื่องที่มีความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ อ านาจในการรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ อ านาจในการให้ความ
เห็นชอบกับบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี อ านาจในการให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 
รวมถึงอ านาจในการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากการด าเนินการโดยฝ่าย
บริหาร โปรดดูหัวข้อ 2.2.1 บทบาทขององค์กรเป็นฐานการวางดุลอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจและตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด หน้า 21 
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9. กระบวนการและขั้นตอนที่เก้า เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามมาตรา 
190 วรรคสองแล้ว แต่ก่อนที่จะมีการแสดงเจตนายินยอมเพ่ือให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีผล
ผูกพันกับประเทศไทยนั้น คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวและจะต้องด าเนินการแก้ไข เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม ขั้นตอนดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นที่
ประจักษ์ชัดว่ารัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุที่ความตก
ลงดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบนโยบายที่รัฐบาลได้
ก าหนดไว้ การด าเนินการดังกล่าวเมื่อก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับภาคประชาชน ภาคประชาชนใน
ฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จึงเป็นผู้ที่มีสิทธิที่จะได้
รับรู้ถึงเนื้อหาสาระของความตกลงที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้น ที่อาจเกิดความเสียหายซึ่งน าไปสู่การใช้
อ านาจในการบริหารรัฐกิจเพ่ือการเยียวยาและชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการท าความตก
ลงระหว่างประเทศดังกล่าว ในฐานะที่เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินที่
ต้องมีความรับผิดชอบต่อความผาสุขประชาชนภายในรัฐโดยตรง 

10. กระบวนการและขั้นตอนที่สิบ การแสดงเจตนาเพ่ือยินยอมผูกพันตาม
หลักการในกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศ การแสดงเจตนา
ยินยอมเพ่ือผูกพันในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น อาจด าเนินการได้ทั้งในรูปแบบของการลงนาม
ก็ดี การให้สัตยาบันก็ดี การภาคยานุวัติ การให้ความเห็นชอบซึ่งขึ้นอยู่กับการก าหนดวิธีการแสดง
เจตนาเพ่ือยินยอมผูกพันตามความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนการแสดง
เจตนาเพ่ือยินยอมผูกพันในวิธีการต่าง ๆ อาทิ การยื่นสัตยาบันสาร เป็นต้น เป็นบทบาทและอ านาจ
หน้าที่โดยตรงของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องด าเนินการในนิติฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล
ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ดังนั้น ในขั้นตอนของการแสดงเจตนาเพ่ือยินยอมผูกพันในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนที่อยู่ในบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน503 

กล่าวโดยสรุป ในเรื่องการใช้อ านาจตามขั้นตอนและกระบวนการตาม
รัฐธรรมนูญและแนวปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่หลัก
ของฝ่ายบริหารตั้งแต่การริเริ่มเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จวบจนกระทั่งกระบวนการแสดง
เจตนาเพ่ือยินยอมผูกพันในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว  ซึ่งเป็นหลักและวิธีการปฏิบัติของ
ประเทศไทยที่ผ่านมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ที่ซึ่งก าหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญประกอบกับแนว
ปฏิบัติโดยกระทรวงการต่างประเทศ  

จากการศึกษาในขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าวที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า 
ฝ่ายนิติบัญญัติหาได้เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่
อย่างใดไม่ แม้จากการศึกษาจะพบว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการให้
ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญ และในบางกรณีเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันกับกระบวนการในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบ้างก็ตาม แต่บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าวก็

                                                           
503กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา, คู่มือการท าสนธิ 

สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ, หน้า 9-11. 
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มีลักษณะเป็นเพียงการใช้อ านาจเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมกับการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพียงบางประเภทเท่านั้น  

ดังนั้น จากการศึกษาถึงกระบวนการและขั้นตอนในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่ผ่านมาในเบื้องต้น ผู้เขียนก็ยังคงค้นพบว่า ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉกเช่นเดียวกันกับการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับพัฒนาการ ทฤษฏีและตัวบทกฎหมายที่ก าหนดการใช้อ านาจอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเฉกเช่นเดิม 

ขั้นตอนและกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามกรอบของ
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศต่างมีความสัมพันธ์กันและมิได้ขัดแย้งกัน กล่าวคือ
กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติตามกรอบของความตกลงระหว่างประเทศ 
ในขณะที่ระบบการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับกฎหมายภายใน ในฐานะที่เป็น
ขั้นตอนที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติภายในภายใต้หลักการของอ านาจ
อธิปไตยและรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ แม้ขั้นตอนตามระบอบ (Regime) ของกฎหมายภายในจะ
เป็นเหตุที่ท าให้เกิดความขัดข้องในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตาม ย่อมเป็นไปตาม
หลักอ านาจอธิปไตยและอ านาจตามกรอบกฎหมายภายในของแต่ละรัฐโดยเด็ดขาด นอกจากนั้นแล้ว 
ขั้นตอนหรือกรอบตามกฎหมายภายในจะเป็นอุปสรรคหรือมีความขัดข้องในการด าเนินนโยบายหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรหรือไม่ก็ตาม ก็ย่อมเป็นกระบวนการและระบบที่ต้องด าเนินการ
แก้ไขภายใต้ของกฎหมายภายในเท่านั้น 

2) ส าหรับประเด็นข้อค้นพบประการที่สองคือ แนวปฏิบัติในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทย ยังรองรับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลใน
ฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารให้มีอ านาจตามกรอบกฎหมายภายใน ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตย
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน 

ผู้เขียนค้นพบว่าแนวทางปฏิบัติสามารถอรรถาธิบายได้ถึงบทบาทและ
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติในการด าเนินการ
ตามกรอบนโยบายด้านการต่างประเทศ และการก าหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเจริญ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้การก าหนดนโยบายด้านการต่างประเทศของฝ่ายบริหารที่ท าการ
แถลงไว้กับรัฐสภา  

เป็นที่ประจักษ์ว่า การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐ
ต่างประเทศจนน าไปสู่การท าข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั้น จากการศึกษา
พบว่า ในทางปฏิบัติมักเป็นกรณีที่มีการพบปะเจรจาเพ่ือท าความตกลงร่วมมือให้การช่วยเหลือ หรือ
แม้แต่การรับข้อผูกพันใด ๆ กับผู้น าหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบของภารกิจและการปฏิบัติ ราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องเนื่องในการปฏิบัติราชการในโอกาสต่าง ๆ การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังกล่าว
มีที่มาจากการใช้อ านาจทางการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดิน พันธกิจอย่างหนึ่งของรัฐบาลใน
การเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการใช้อ านาจทางการบริหารในการเมืองระหว่างประเทศ 
จะเห็นได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทส าคัญได้เสนอแนวทางปฏิบัติเพ่ือการบริหารราชการ
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แผ่นดินไปในทิศทางเดียวกันต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
การท าความตกลงระหว่างประเทศของรัฐมนตรี กระทรวงหรือส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาลโดยเฉพาะ ด้วยเหตุที่การด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการใช้อ านาจทางบริหารซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผูกพันในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  

เหตุดังกล่าวน าไปสู่การออกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 
2547 ที่ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานของฝ่ายบริหารท าหน้าที่รับผิดชอบหลัก โดยก าหนดให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ประสาน หารือหรือสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนการ
ด าเนินการใด ๆ ในการท าความตกลงระหว่างประเทศว่า ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวมีความ
จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการท าความตกลงระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศหรือไม่ 504  

การออกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางการใช้
อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยกระทรวงหรือกรม
ต่าง ๆ ในการด าเนินความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศ จากการศึกษายังพบว่า การใช้อ านาจดังกล่าวจึง
เป็นการใช้อ านาจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารตาม
กรอบนโยบายในการต่างประเทศที่ได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมรัฐสภา ประการที่ส าคัญการใช้อ านาจ
ดังกล่าวภายใต้การก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเป็นการยืนยันถึงบทบาท
และอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ 

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยเหตุผลสนับสนุนในทางปฏิบัติในการท าความตกลง
ระหว่างประเทศโดยส่วนราชการอ่ืนใดในฐานะที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรฝ่ายบริหารที่มีอ านาจใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนอกเหนือไปจากบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักโดยกระทรวง
การต่างประเทศ 

 นอกจากรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารซึ่งมีอ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศแล้ว ในทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐนอกเหนือไปจาก

                                                           
504ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือเลขที่ นร 0504/ว 7, 14 มกราคม 2547 เรื่อง การ

ท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ .; เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ ให้ถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เรื่องการติดต่อท าความตกลงกับต่างประเทศ การ
ท าอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เรื่องการท า
ความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 
มกราคม พ.ศ. 2546 เรื่องการท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ 
ซึ่งก าหนดให้กระทรวงหรือกรมเจ้าของเรื่องต้องด าเนินการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศก่อนท า
ความตกลงระหว่างประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ 
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กระทรวงการต่างประเทศ ก็เป็นหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในฝ่ายบริหารก็มีอ านาจ
ท าความตกลงระหว่างประเทศกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของรัฐต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน  

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการทางปฏิบัติอาจเป็นการด าเนินการท า
ความตกลงระหว่างประเทศโดยส่วนราชการเจ้ าของเรื่องหรือด าเนินการผ่านกระทรวงการ
ต่างประเทศก็ได้ ซึ่งส่วนราชการถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่การริเริ่มท าความตกลง
ระหว่างประเทศโดยส่วนราชการกับหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ จวบจนกระทั่งมีการแสดงเจตนา
ยินยอมผูกพันตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ท าขึ้น 505 การท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศโดยหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องย่อมมีนิติฐานะเป็นการด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร 
ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน  

ดังจะเห็นได้จากมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศของส่วนราชการในหลายเรื่อง อาทิ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2535 ซึ่งมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีซึ่งได้เสนอว่า  

 
การท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและ

สนธิสัญญาต่างๆ ที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี ควรถือเป็นหลัก
ปฏิบัติว่าในการติดต่อท าความตกลง อนุสัญญาและสนธิสัญญา
มอบให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าของเรื่องด าเนินการ 
และในกรณีที่ทางต่างประเทศได้ติดต่อทางกระทรวง ทบวง กรม
อ่ืนใดโดยตรงก่อนน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวง ทบวง 
กรมนั้นส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเสนอ
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง
และให้กระทรวง ทบวง กรมถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป506  

 
จากการศึกษาจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวพบว่า หน่วยงานของรัฐอื่นใดก็

มีความสามารถและมีอ านาจที่จะท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน โดยมติ
คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ในกรณีที่เป็นการท าความตกลงระหว่างประเทศซึ่งเป็น
การติดต่อกับกระทรวง ทบวงหรือกรมอ่ืนใดโดยตรงนอกเหนือไปจากการติดต่อกับกระทรวงการ
ต่างประเทศนั้น ก่อนที่จะมีการน าเรื่องเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบนั้น กระทรวง 
ทบวงหรือกรมนั้นมีหน้าที่ต้องถือเป็นหลักปฏิบัติที่จะต้องด าเนินการส่งเรื่องที่เกี่ยวกับการท าความตก

                                                           
505กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา, คู่มือการท าสนธิ 

สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ, หน้า 11-12.  
506ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือเลขที่ นร. 0203/ว 114, 27 กรกฎาคม 2535 

เรื่อง การติดต่อท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ.  
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ลงระหว่างประเทศดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าการพิจารณาและเพ่ือท าการเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยทุกครั้ง 

จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการยืนยันในหลักการ ซึ่งก าหนดบทบาท
และอ านาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการตามกฎหมายภายในเกี่ยวกับการด าเนินการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศว่า เป็นอ านาจและหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ประการหนึ่งของฝ่ายบริหารในเรื่องที่เก่ียวกับการท าความตกลงระหว่างประเทศโดยตรง  

นอกจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 แล้ว 
เพ่ือเป็นการยืนยันในเชิงหลักการว่าฝ่ายบริหาร ซึ่งหมายความรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐด้วยนั้น ก็
เป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็นส่วน
ราชการภายใต้รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารแล้วนั้น จากการศึกษายังพบว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบการท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและ
สนธิสัญญาต่าง ๆ และให้กระทรวง ทบวง กรมถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ507 เนื่องด้วยเหตุที่นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศในสมัยนั้นได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีว่า ในปัจจุบันนอกจากกระทรวงการต่างประเทศจะได้มี
การจัดท าความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ชื่อเรียกต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นการท าความตกลงในระดับ
รัฐต่อรัฐหรือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้ว นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าในทางปฏิบัติกระทรวง 
ทบวง กรมก็ยังได้มีการท าความตกลงระหว่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ในลักษณะ
ของความตกลงระหว่างประเทศในระดับหน่วยงานกับหน่วยงานด้วยเช่นกัน อาทิ ความตกลงทางการ
ศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ508 ความตกลงทางการทหารกับกระทรวงกลาโหม509 ความตกลงบ้านพ่ี
เมืองน้องของจังหวัดภายใต้กระทรวงมหาดไทย510 เป็นต้น 

ในการท าความตกลงระหว่างหน่วยงานดังกล่าวในมิติของกฎหมายระหว่าง
ประเทศแล้ว การด าเนินการท าความตกลงในระดับหน่วยงานกับหน่วยงานดังกล่าวอาจมีผลผูกพันต่อ

                                                           
507ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือเลขที่ นร. 0205/13048, 3 ตุลาคม 2545 เรื่อง การ

ท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ. 
508รูปแบบและแนวทางการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ ; กระทรวงศึกษาธิการ, 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท า
ความตกลงกับต่างประเทศ, ค้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จาก http://www.bic.moe.go.th/new 
th/images/stories/KM/MOU_handbook.pdf 

509รูปแบบและแนวทางการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ; กระทรวงกลาโหม, ส านักนโยบาย 
และแผนกลาโหม, ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์, องค์ความรู้เรื่องการจัดท าความตกลงระหว่าง 
กห. กับ กห.มิตรประเทศ , ค้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จาก http://ddcs.mod.go.th/CMS 
Pages/GetFile.aspx?nodeguid=fd03868f-989d-44ff-b8c6-72637ebaebaa&lang=th-TH  

510รูปแบบและแนวทางการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ; กระทรวงมหาดไทย, ส านักปลัด 
กระทรวงมหาดไทย, กองการต่างประเทศ, คู่มืองานวิเทศสัมพันธ์ (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 
2557), หน้า 67-76. 
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รัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารและก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
ได้เฉกเช่นเดียวกันกับความตกลงที่ท าขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐหรือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลด้วยเช่นกัน 
ปัญหาการท าความตกลงระหว่างประเทศโดยหน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจก่อให้เกิดข้อผูกพันระหว่าง
ประเทศกับรัฐบาล ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ
ดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น จากสภาพปัญหาการท าความตกลงระหว่างประเทศโดยหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ทางปฏิบัติในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ มักจะเก็บความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ได้
ท าขึ้นไว้กับหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบพันธกรณีของประเทศไทยที่มี
ความผูกพันกับรัฐต่างประเทศตามผลผูกพันในความตกลงเช่นว่านั้นโดยตรงด้วยเช่นกัน511  

อนึ่ง จากการศึกษาพบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของกระทรวง
การต่างประเทศเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงข้างต้น โดยมีการ
ก าหนดแนวทางและข้อปฏิบัติใน 4 ประการก็ยังปรากฏให้เห็นในแนวทางปฏิบัติอันเป็นการยืนยันใน
หลักการว่า ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดังต่อไปนี้512  

1. แนวทางและข้อปฏิบัติที่หนึ่งอ านาจในการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศโดยหลักเป็นอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศ 

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดรับรองเพ่ือยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เรื่องการติดต่อท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและ
สนธิสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้เป็นอ านาจและหน้าที่
ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลัก แต่ในกรณีท่ีเป็นการท าความตกลงระหว่างประเทศซึ่งเป็นการ
ติดต่อหน่วยงานของรัฐอื่นใด นอกเหนือไปจากการติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศนั้น ก่อนที่จะมี
การน าเรื่องเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบนั้น หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการส่งเรื่องที่เกี่ยวกับการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศ
เพ่ือท าการพิจารณาและเพ่ือท าการเสนอความเห็น  

ข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการยืนยันการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศกับหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ก็จ าต้องด าเนินการภายใต้ระบบการได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นองค์กรเหนือหน่วยงานและมีหน้าที่ควบคุมก ากับการ
ปฏิบัติของหน่วยงานรัฐเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การปฏิบัติดังกล่าวของหน่วยงาน
ของรัฐจึงเป็นการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นการด าเนินการโดยส่วนราชการของฝ่ายบริหาร 

                                                           
511กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา, คู่มือการท าสนธิ 

สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ,  หน้า 12-13. 
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นร. 0605/853, 19 กันยายน 2545 เรื่อง การท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญาและ
สนธิสัญญาต่าง ๆ. 
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2. แนวทางและข้อปฏิบัติที่สองหน่วยงานภายในอ่ืนใดนอกจากระทรวง
การต่างประเทศจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการทุกครั้ง  

แนวทางปฏิบัติในกรณีที่กระทรวง ทบวงหรือกรมจะจัดท าความตกลงกับ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของรัฐต่างประเทศนั้น ให้หน่วยงานดังกล่าวด าเนินการขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะด าเนินการลงนามในความตกลงระหว่างประเทศทุกครั้ง โดยการขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะต้องท าการระบุตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย  

จะเห็นได้ว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแนวทางและข้อปฏิบัติ
ในการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ในประการที่สองนี้  ย่อมเป็นการยืนยันว่าอ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของฝ่ายบริหาร ที่มีอ านาจรับรองการใช้อ านาจ
ของหน่วยงานรัฐดังกล่าวเกี่ยวกับการเข้าท าความตกลงระหว่างประเทศโดยหน่วยงานของรัฐบาล 
ภายใต้กระบวนการให้ความเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าว ถึงแม้ว่าความตกลงดังกล่าวจะเป็น
การท าความตกลงระหว่างประเทศในระดับหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนั้น บทบาทและอ านาจหน้าที่
หลักและความรับผิดชอบในเนื้อหาสาระและพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศที่ท าโดย
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็ยังอยู่ในขอบอ านาจของฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน   

3. แนวทางและข้อปฏิบัติที่สามผู้ลงนามที่มิใช่บุคคลผู้มีอ านาจโดย
ต าแหน่งจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจเต็มในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

แนวทางปฏิบัติในกรณีที่ผู้ลงนามความตกลงมิใช่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บุคคลผู้ลงนามต้องได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการได้ ด้วย
การได้รับหนังสือมอบอ านาจเต็ม ซึ่งออกให้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภายใต้
หลักเกณฑ์ข้อ 7 ของอนุสัญญาของเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ซึ่งมีสถานะทาง
กฎหมายระหว่างประเทศในฐานะท่ีเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ  

ข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางและข้อปฏิบัติใน
การจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของหน่วยงานอ่ืนใดนอกเหนือไปจากกระทรวงการ
ต่างประเทศดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่ายังคงเป็นการยืนยันถึงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
ซึ่งมีนิติฐานะเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนั งสือสัญญาระหว่างประเทศด้วย 
เนื่องจากในขั้นตอนของการลงนามในความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จ าต้องได้รับมอบอ านาจ
จากรัฐโดยรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเพื่อให้มีนิติฐานะเป็นผู้แทนรัฐด้วยการแสดงให้ปรากฏด้วยหนังสือ
มอบอ านาจเต็ม จะเห็นได้ว่าหนังสือมอบอ านาจเต็มดังกล่าวต้องท าการออกเพ่ือรับรองการเป็นผู้แทน
ของรัฐและรับรองการใช้อ านาจท าหนังสือสัญญาได้ในนามของรัฐและรัฐบาล ได้โดยผ่านกระทรวงการ
ต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารประการหนึ่งอันมีหน้าที่ต้องท าการ
มอบอ านาจในการด าเนินการดังกล่าว 

4. แนวทางและข้อปฏิบัติที่สี่ ต้องส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศมาเก็บรักษาท่ีกระทรวงการต่างประเทศทุกครั้ง  

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งต้นฉบับความตกลงระหว่างประเทศทั้งที่ท า
ระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐบาลกับรัฐบาลหรือกับองค์การระหว่างประเทศมาเก็บรักษาไว้ที่กรมสนธิ สัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าการก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษา
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ต้นฉบับความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว เป็นการด าเนินการโดยฝ่ายบริหารเพ่ือบริหารจัดการและ
ก ากับการน าความตกลงระหว่างประเทศไปปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ได้ด าเนินการมา 513 การ
ก ากับและติดตามการปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ย่อมเป็น
การด าเนินการปฏิบัติตามพันธกรณีโดยฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติกับรัฐต่างประเทศพบว่า ฝ่ายบริหารของ
ประเทศไทยเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉกเช่นแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศที่ศึกษาเปรียบเทียบที่ผ่านมาทั้งในเชิงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือแม้แต่แนวปฏิบัติของรัฐอ่ืนจากการศึกษาเปรียบเทียบในเชิง
รูปแบบก็ตาม โดยเฉพาะฐานอ านาจที่รองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารที่มาจากรัฐธรรมนูญ อาจกล่าว
ได้ว่า ย่อมเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าในเชิงหลักการแล้วรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารย่อมเป็นองค์กรหลักที่
ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และการใช้อ านาจดังกล่าวฝ่ายบริหารย่อมมี “บทบาท
และอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก” ที่จะต้องด าเนินพันธกิจดังกล่าวในเรื่องการใช้อ านาจใน
กิจการและการด าเนินความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศก่อนองค์กรอ่ืนใด 

กล่าวโดยสรุป จากการพิเคราะห์ถึงเหตุผลสนับสนุนการใช้อ านาจอธิปไตย
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะใช้
อ านาจดังกล่าวได้ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศกับรัฐต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ อาศัยฐานซึ่งสนับสนุนหลักการดังกล่าวด้วย
เหตุผลทางทฤษฎีกฎหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย บทบัญญัติของกฎหมาย 
นโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของส่วนราชการและของฝ่ายบริหารในทางปฏิบัติในการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนราชการอ่ืนใดในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารที่มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศย่อมเป็นที่ประจักษ์ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย (Legal Reasoning) ว่าฝ่ายบริหารมีนิติ
ฐานะเป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ประกอบกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินให้
เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อท่ีประชุมรัฐสภา 

เป็นที่ประจักษ์ในเหตุผลที่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่า กระบวนการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติหาได้มีบทบาทโดยตรงเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ เว้นแต่จะเป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศบางประเภทเท่านั้น ที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลและมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ดังนั้น ด้วยเหตุผลทางกฎหมายที่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่าฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายตุลาการหาได้มีบทบาทและอ านาจหน้าที่โดยตรงในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศแต่อย่างใดไม่ ในทางกลับกัน แม้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการจะมีบทบาทและอ านาจ

                                                           
513กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา, คู่มือการท าสนธิ 

สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ, หน้า 12-13. 
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หน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักด้วยเช่นกันก็ตาม แต่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการกลับมีนิติฐานะ
เป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยเฉพาะเพ่ือการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศภายใต้หลักการ
แบ่งแยกอ านาจที่ด าเนินการไปอย่างสมดุลและไม่ผิดเพ้ียนแต่อย่างใด 

 
3.2.2  รัฐสภาเป็นองค์กรรองที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศเฉพาะที่มีความส าคัญ 
จากการศึกษาในหัวข้อที่ผ่านมาจะพบว่าฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยใน

การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายทั้งในด้านทฤษฎีกฎหมาย ด้าน
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ด้านบทบัญญัติของกฎหมาย ด้านแนวปฏิบัติขององค์การในหลาย
ประการ ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์รอง514 ส่วนฝ่ายตุลาการท าหน้าที่เป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาด
การชัดกันแห่งอ านาจระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรองเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยที่เกี่ยวกับการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการจึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ในลักษณะที่สัมพันธ์กับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยตรง โดยเฉพาะในด้านการ
ก าหนดและการด าเนินนโยบายต่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดในบริบทของการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบอ านาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติกับสภาวการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย กับกฎหมายและแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศ และเพ่ือเป็นการพิสูจน์ข้อค้นพบของผู้เขียนว่าฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรรองซึ่งมีส่วน
ร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉพาะที่มีความส าคัญ ผู้เขียนจึงได้ท าการวิเคราะห์ให้
เห็นถึงท่ีมาข้อปัญหาและข้อค้นพบในการศึกษาโดยแบ่งแยกออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้  

                                                           
514ในการศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนมิได้ก าหนดประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่

ของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น “องค์กรสนับสนุน” ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่
อย่างใด แต่ผู้เขียนเลือกที่จะใช้ถ้อยค าว่า “องค์กรรอง” ในการวางบทและเนื้อหาการศึกษา ด้วยเหตุ
ที่แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายซึ่งก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติให้มี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งใช้อ านาจผสมผสานร่วมกันในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลและหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ซึ่งถูก
ใช้อรรถาธิบายบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทั้งสองหลักการ   

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้บทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติจะดูประหนึ่งว่า  เป็น
องค์กรสนับสนุนในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารได้ก็ตาม แต่บทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการเองหาได้มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรสนับสนุนใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยแต่อย่างใดไม่ ในทางกลับกันฝ่ายตุลาการเองกลับมีบทบาท
และอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ที่ปรากฏขึ้นซึ่งข้อขัดข้องเก่ียวกับการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารใน
เรื่องการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
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ประการแรก บทบาทน าไปสู่การก าหนดฐานทางกฎหมายที่ให้อ านาจกับฝ่ายนิติบัญญัติและ
ปรากฏการณ์ที่ท าให้ฐานทางกฎหมายและความเชื่อมโยงอ านาจขององค์กรต้องแปรเปลี่ยนไป 

ประการที่สอง การบัญญัติถ้อยค าเกี่ยวกับประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก่อให้เกิด
ข้อโต้แย้งการใช้อ านาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ประการที่สาม กระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่บัญญัติขึ้นใหม่สร้าง
ความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติ 

3.2.2.1  บทบาทน าไปสู่การก าหนดฐานทางกฎหมายที่ให้อ านาจกับฝ่ายนิติบัญญัติ
และปรากฏการณ์ที่ท าให้ฐานทางกฎหมายและความเชื่อมโยงอ านาจขององค์กรต้องแปรเปลี่ยนไป 

จากการศึกษาพบว่าฐานทางกฎหมายที่ให้อ านาจกับฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจใน
การให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารคือ บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญซึ่งก าหนดไว้ในเชิงหลักการ ความเชื่อมโยงในมิติของการใช้อ านาจระหว่างองค์กรหลัก
และองค์กรรองเกี่ยวกับใช้อ านาจอธิปไตยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว 
อาศัยฐานทางกฎหมายมาจากการวางบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายตุลาการไว้ในเชิงหลักการและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ท าข้ึนนั้น หาได้มีผล
ใช้บังคับต่อเอกชนได้โดยตรงโดยปราศจากการอนุวัติการความตกลงระหว่างประเทศ  โดย
กระบวนการทางนิติบัญญัติมาเป็นกฎหมายภายในภายใต้หลักทวินิยมได้แต่อย่างใดไม่ อาจกล่าวได้ว่า
การอนุวัติการความตกลงระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายภายในเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่หลัก
ของฝ่ายนิติบัญญัติในมิติของอ านาจที่มาจากการตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับในประเทศไทย  

ด้วยเหตุดังกล่าวความตกลงระหว่างประเทศใด ๆ จึงมิอาจมีผลใช้บังคับต่อปัจเจกชน
ได้โดยปราศจากการพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน จนน าไปสู่การลงมติให้ความเห็นชอบจากฝ่าย
นิติบัญญัติ ซึ่งมีบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักเกี่ยวกับการตรากฎหมาย ในขณะที่ฝ่ายตุลาการถูกวาง
บทบาทและอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาด เพ่ือสร้างดุลอ านาจที่เกิดขึ้นจากการขัดกันในเรื่องการ
ใช้อ านาจอธิปไตยของทั้งองค์กรหลักและองค์กรรองเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ฐานทางกฎหมายที่ ให้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ คือตั้ งแต่
รัฐธรรมนูญฉบับแรกจวบจนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ได้มีการแปรเปลี่ยนไปหลายลักษณะด้วยเหตุ
ของข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ผนวกกับสภาพปัญหาและบริบททางกฎหมายและการเมืองซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรองเก่ียวกับการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยในอดีตถึง
ปัจจุบัน จ าต้องท าการพิเคราะห์ถึงการวางบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ  ซึ่งเกี่ยวกับ
การใช้อ านาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ตั้งแต่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
ร่างแก้ไขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช …. เกี่ยวกับ
การใช้อ านาจตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ได้
ด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร โดยผู้เขียนจะท าการพิเคราะห์ผ่านกรอบ 4 ประการดังนี้  
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ประการแรก กรอบของตัวองค์กรหลักและการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ  

ประการที่สอง กรอบของบทบาทและอ านาจตรวจสอบและถ่วงดุลและการมีส่วนร่วม
ในการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ  

ประการที่สาม กรอบของการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดการขัดกันซึ่งการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารโดยองค์กร
ตุลาการ 

ประการที่สี่ กรอบของพิเคราะห์แนวคิดทางกฎหมายและการให้ข้อสังเกตบาง
ประการที่ได้จากการศึกษา  

โดยผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์และน าเสนอผ่านในรูปแบบของตารางก่อนที่จะเขียน
อรรถาธิบายข้อค้นพบและการวิพากษ์สารัตถะของพัฒนาการของการใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

ตารางที่ 3.1  การพิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรองเก่ียวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 

 
รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ

อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

1. พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว 
พุทธศักราช 2475  

1. มาตรา 1 อ านาจสูงสุดของ
ประเทศนั้นเป็นของราษฎร 
2. มาตรา 36 การเจรจาการเมือง
กับต่างประเทศเป็นหน้าที่ของ
กรรมการผู้แทนราษฎร 
3. มาตรา 2 กษัตริย์และ
คณะกรรมการราษฎรเป็นผู้ใช้
อ านาจแทนราษฎร  

ไม่มีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน แต่อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาเป็นของฝ่ายบริหาร โดย
คณะกรรมการราษฎรในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการ
ท าหนังสือสัญญาดังกล่าว 
2. สภาผู้แทน ราษฎรไม่มีอ านาจในการ
ให้ความเห็นชอบในการท าหนังสือ
สัญญาแต่อย่างใด 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

2. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช 2475 

1. มาตรา 2 อ านาจอธิปไตยมา
จากปวงชนชาวสยาม
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจนั้น 
2. มาตรา 54 พระมหากษัตริย์มี
พระราชอ านาจในการประกาศ
สงคราม ท าหนังสือสัญญา
สันติภาพสงบศึก และท าหนังสือ
สัญญาอ่ืนกับนานาประเทศ 
3.  มาตรา 46 พระมหากษัตริย์ต้ัง
คณะรัฐมนตรีขึ้นเพ่ือให้มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดิน 
 

มาตรา 54  วรรคสาม หนังสือ
สัญญาใด ๆ มีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตต์สยามหรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การ
เป็นไปตามสัญญาไซร้ ท่านว่า
ต้องได้รับความเห็นชอบของ
สภาผู้แทนราษฎร 

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน แต่พระมหา กษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศผ่านฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการ
ท าหนังสือสัญญาดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจให้ความเห็นชอบแก่
หนังสือสัญญา 2 ประเภทเท่านั้น 

3. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489 

1. มาตรา 2 อ านาจอธิปไตยมา
จากปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ใช้อ านาจนั้นโดย
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
2. มาตรา 76 พระมหากษัตริย์มี
พระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพสงบศึกและท า

1. มาตรา 76 หนังสือสัญญาที่มี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตต์ไทย
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา 
ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาตามมาตรา 62 (8)  

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจากปวงชน
ชาวไทย แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจให้ความเห็นชอบแก่
หนังสือสัญญา 2 ประเภทเท่านั้น 



 
 

185 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

หนังสือสัญญาอ่ืนกับนานา
ประเทศ 
3. มาตรา 66 พระมหากษัตริย์
ทรงมีพระราชอ านาจในการตั้ง
คณะรัฐมนตรีขึ้นมา               
4. มาตรา 67 ก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดิน 

4. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉะบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2490 

1. มาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ 
อ านาจอธิปไตยมาจากปวงชน
ชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้เป็น
ประมุขทรงใช้อ านาจนั้นแต่โดย
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
2. มาตรา 84 พระมหากษัตริย์
ทรงมีพระราชอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาสงบศึกและท า
หนังสือสัญญาอ่ืนกับนานา
ประเทศ 
3. มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรง

1. ไม่มีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไว้เป็นการเฉพาะ 
2. มาตรา 70 (6) รัฐสภา
ประชุมร่วมกันในการให้ความ
เห็นชอบแก่หนังสือสัญญาตาม
มาตรา 84 

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจากปวงชน
ชาวไทย แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจและหน้าที่ในการให้
ความเห็นชอบแก่หนังสือสัญญาทุก
ประเภท 



 
 

186 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

ใช้พระราชอ านาจบริหารราชการ
แผ่นดินผ่านทางคณะรัฐมนตรี  
 

5. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2492 

1. มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยมา
จากปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจนั้น
แต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
2. มาตรา 154 วรรคหนึ่ง 
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระ
ราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพสงบศึกและท า
หนังสือสัญญาอ่ืนกับนานา
ประเทศ 
3. มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรง
ใช้อ านาจบริหารทาง
คณะรัฐมนตรี 
 
 
 

มาตรา 154 หนังสือสัญญาที่มี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตต์ไทย
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ 
เพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา
ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาตามมาตรา 137 (8)   

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจากปวงชน
ชาวไทย แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบแก่หนังสือสัญญา 2 ประเภท
เท่านั้น 



 
 

187 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

6. รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2475 แก้ไข
เพ่ิมเติม พุทธศักราช 
2495 

1. มาตรา 2 อ านาจอธิปไตยมา
จากปวงชนชาวสยาม 
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจนั้น
แต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
นี้ 
2. มาตรา 92 วรรคหนึ่ง 
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระ
ราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพสงบศึก และท า
หนังสือสัญญาอ่ืนกับนานา
ประเทศ 
3. มาตรา 46 พระมหากษัตริย์
ทรงตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดิน 
 
 
 
 
 

1. มาตรา 92 หนังสือสัญญาที่มี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา
ต้องได้รับความเห็นชอบของ
สภาผู้แทนราษฎร 

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน แต่อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาเป็นของพระมหา กษัตริย์ที่ทรงใช้
ผ่านฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการ
ราษฎรในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. สภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจในการให้
ความเห็นชอบในการท าหนังสือสัญญา 2 
ประเภทเท่านั้น 



 
 

188 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

7. รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2511 

1. มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยมา
จากปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขทรง
ใช้อ านาจโดยบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
2. มาตรา 150 พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาสันติภาพสงบ
ศึก และท าหนังสือสัญญาอ่ืนกับ
นานาประเทศ 
3. มาตรา 8 พระมหากษัตริย์ทรง
ใช้อ านาจบริหารผ่านทาง
คณะรัฐมนตรี 
 

มาตรา 150 หนังสือสัญญาที่มี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา 
ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา ตามมาตรา 134 (9)  

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบแก่หนังสือสัญญา 2 ประเภท
เท่านั้น 



 
 

189 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

8. รัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2517 
 

1. มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขทรง
ใช้อ านาจโดยบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
2. มาตรา 195 พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาสันติภาพสงบ
ศึก และท าหนังสือสัญญาอ่ืนกับ
นานาประเทศ หรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ 
3. มาตรา 11 พระมหากษัตริย์
ทรงใช้อ านาจบริหารทาง
คณะรัฐมนตรี 
 
 

มาตรา 195 หนังสือสัญญาใดมี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
หรือเขตอธิปไตยแห่งชาติหรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา 
หรือสนธิสัญญาพันธมิตรทาง
ทหารต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตามมาตรา 165 
(14)  

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบแก่หนังสือสัญญา 4 ประเภท
เท่านั้น 



 
 

190 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

9. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2521 

1. มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยมา
จากปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจนั้น
ทางคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
2. มาตรา 162 พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับ
นานาประเทศหรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ 
3. มาตรา 146 พระมหากษัตริย์
ทรงตั้งคณะรัฐมนตรีให้มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดิน 
 

มาตรา 162 หนังสือสัญญาที่มี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
หรือเขตอธิปไตยแห่งชาติ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา 
ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาตามมาตรา 143 (12) 

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบแก่หนังสือสัญญา 3 ประเภท
เท่านั้น 



 
 

191 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

10. รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2534 และ
รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
พุทธศักราช 2538 

1. มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยมา
จากปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อ านาจนั้นทาง 
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
2. มาตรา 178 พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึกและสัญญาอ่ืนกับ
นานาประเทศหรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ 
3. มาตรา 159 และมาตรา 163 
พระมหากษัตริย์ทรงคณะรัฐ 
มนตรีให้มีหน้าที่บริหารราชการ
แผ่นดิน 
 

มาตรา 178 หนังสือสัญญาที่มี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตอ านาจแห่งรัฐหรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา
ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาตามมาตรา 156 (12) 
และมาตรา 160 (12) 
 

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบแก่หนังสือสัญญา 3 ประเภท
เท่านั้น 



 
 

192 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

11. รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 

1. มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อ านาจนั้นทาง
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
2. มาตรา 224 พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับ
นานาประเทศหรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ 
3. มาตรา 201 พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีให้มี
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 
 

มาตรา 224 หนังสือสัญญาที่มี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
หรือเขตอ านาจแห่งรัฐ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา
ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาตามมาตรา 193 (15) 

ไม่มีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบแก่หนังสือสัญญา 3 ประเภท
เท่านั้น 



 
 

193 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

12. รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  
และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2554 

1. มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อ านาจนั้นทาง
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
2. มาตรา 190 พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึกและสัญญาอ่ืนกับ
นานาประเทศหรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ 
3. มาตรา 171 พระมหากษัตริย์
ทรงแต่ งตั้ งคณะรัฐมนตรีให้มี
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตาม
หลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

มาตรา 190 หนังสือสัญญาที่มี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือ
มีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพ่ือให้การ
เป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมี
ผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน 
หรืองบประมาณของประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
มาตรา 136 (15) 

มาตรา 190 มี
ก าหนดให้ศาล
รัฐ ธรรมนูญมี
อ านาจในการ
ตรวจสอบ
หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ
ในลักษณะที่
เป็นการวินิจฉัย
ชี้ขาดว่าหนังสือ
สัญญาระหว่าง
ประเทศ
ดังกล่าวมี
ลักษณะต้อง
ตามรัฐธรรมนูญ
ที่จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบ
จากรัฐสภาก่อน
หรือไม่ 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตยดังกล่าว 
2. รัฐสภามีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบแก่หนังสือสัญญา 8 ประเภท
เท่านั้น 
3. มีการก าหนดขั้นตอนรายละเอียด
ขั้นตอนการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ทั้งก่อนและหลังท าสัญญา 
รวมทั้งก าหนดองค์กรตรวจสอบหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกเพ่ือ
ใช้ควบคุมการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่าย
บริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศจนเป็นการสร้างความขัดข้องใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
เป็นอย่างมากท้ังในเชิงหลักการและทาง
ปฏิบัต ิ



 
 

194 
ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

รัฐธรรมนูญ องค์กรหลักและการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ 

บทบาทและอ านาจถ่วงดุลโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น

องค์กรรอง 

อ านาจ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตุลาการ 

ข้อสังเกต 

13. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับที่ ....) พุทธศักราช 
....  
 

 

 

 

 

 

 

1. มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ 
2550 อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์
ทรงใช้อ านาจนั้นทาง
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
2. มาตรา 190 พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึกและสัญญาอ่ืนกับ
นานาประเทศหรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ 
3. มาตรา 171 พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินตามหลัก
ความรับผิดชอบร่วมกัน  

1. มาตรา 190 หนังสือสัญญาที่
มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือ
มีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศโดยชัดแจ้ง หรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การ
เป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือ
มีบทให้เปิดเสรีด้านด้านการค้า 
หรือการลงทุน ต้องได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา 

มาตรา 190 
ยังคงก าหนดให้
ศาลรัฐ 
ธรรมนูญมี
อ านาจวินิจฉัยชี้
ขาดว่าหนังสือ
สัญญาดังกล่าว
มีลักษณะ 
ที่จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบ
จากรัฐสภาก่อน
หรือไม่ 
โดยก าหนด
ระยะเวลาใน
การด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง 

1. แนวคิดอ านาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน แต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาผ่านฝ่าย
บริหารในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักที่ใช้
อ านาจอธิปไตย 
 2. รัฐสภามีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบแก่หนังสือสัญญา 5 ประเภท
เท่านั้น 
3. ไม่มีการก าหนดขั้นตอนรายละเอียด
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ทั้งก่อนและหลังท าสัญญา  
4. ยังคงก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น
องค์กรตรวจสอบการขัดกันเกี่ยวกับการ
ใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติในการท าหนังสือสัญญา แต่
ก าหนดเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องท า
การวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความขัดข้องในการหนังสือสัญญา 
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จากตารางที่ 3.1 พิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรหลักและ
องค์กรรองเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยในอดีตถึงปัจจุบันดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญก าหนดความเชื่อมโยงใน
การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติไว้เพ่ือท าการถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้  

เป็นที่ประจักษ์ว่า ตั้งแต่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 
พุทธศักราช 2475 ฉบับแรกรับรองว่า ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมิ
แปรเปลี่ยนประการใด จวบจนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แม้ใน
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งมีนิติฐานะเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยจะใช้ถ้อยค าว่า “กรรมการผู้แทนราษฎร” จะมีอ านาจในการ
เจรจาการเมืองกับต่างประเทศก็ตาม515 แต่รัฐธรรมนูญก็ได้ก าหนดให้กษัตริย์และคณะกรรมการ
ราษฎรซึ่งมีนิติฐานะเป็นฝ่ายบริหารเป็นผู้ใช้อ านาจแทนราษฎรผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 516 ด้วย
เหตุที่ ในขณะนั้นอยู่ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านอ านาจจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร์ แต่ภายหลังแต่นั้นเป็นต้นมาปรากฏชัดว่า ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 จวบจนกระท้ังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 รัฐธรรมนูญรับรองการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารว่า เป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ ทั้งด้วยบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายระหว่างประเทศ  

จากการศึกษาพบว่า แนวคิดอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนยังคงมั่นในเชิง
หลักการตั้งแต่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
2475 จวบจนกระทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของฝ่ายบริหาร แม้จะปรากฏว่าตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 จะก าหนดให้คณะกรรมการราษฎรมีฐานะที่เป็น
องค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็ตาม แต่ภายหลัง
จากนั้นรัฐธรรมนูญได้ก าหนดรับรองการใช้อ านาจว่าเป็นของฝ่ายบริหาร และแม้จะเป็นการก าหนดไว้
ในเชิงหลักการว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม แต่ก็
เป็นการใช้พระราชอ านาจผ่านฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาดังกล่าว 

ในขณะที่อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งรัฐธรรมนูญได้วางดุลอ านาจ เพ่ือท าการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภท ดังปรากฏใน
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 จวบจนกระทั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แม้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 จะหาได้ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติ

                                                           
515มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 
516มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 
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บัญญัติไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นที่ประจักษ์ว่า ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 
เป็นต้นมา จวบจนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญได้รับรอง
การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติไว้ในเรื่องหลักซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงใน 2 ประการ ประการแรก 
หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตต์ไทย และประการที่สอง หนังสือสัญญาที่จะต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา  

จาการศึกษาพบว่าหนังสือสัญญาทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยเหตุที่ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเรื่องอาณาเขตของ
ประเทศไทยเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง และในขณะที่การอนุวัติการกฎหมายเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้
ความตกลงระหว่างประเทศมีผลใช้บังคับได้ภายในประเทศด้วยหลักการและแนวคิดทวินิยม ประเภท
ของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งสองเรื่องจึงยังปรากฏในรัฐธรรมนูญจวบจนปัจจุบัน  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2490 มิได้ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็นการเฉพาะ โดยบทบัญญัติดังกล่าว
มีผลท าให้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทุกประเภทต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ
ทั้งหมด ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐสภาต้องประชุมร่วมกันในการให้ความเห็นชอบแก่
หนังสือสัญญาตามมาตรา 84517 ซึ่งมีผลท าให้การท าหนังสือทั้งสัญญาสงบศึกและหนังสือสัญญาอ่ืนๆ 
กับนานาประเทศโดยพระราชอ านาจองค์พระมหากษัตริย์จะต้องได้รับความเห็นชอบไปด้วย 518 ด้วย
เหตุที่รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนผ่านอ านาจที่มาจากการรัฐประหาร519 

ความเปลี่ยนแปลงเริ่มปรากฏให้ เห็นในรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2517 นอกจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติจะมี 2 ประเภทดังกล่าวแล้ว ยังปรากฏว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
ได้ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาเพ่ิมเติมเป็น 4 ประเภทจากเดิมที่ก าหนดไว้แต่เพียง 2 ประเภท

                                                           
517มาตรา 70 (6) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 
518มาตรา 84 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 
519การก่อการรัฐประหารเกิดขึ้นโดยพลโทผิน ชุณหะวัณ นาวาเอกกาจ กาจสงครามและพล

ต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ พันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต พันเอกถนอม กิตติขจร พันโทประภาส จารุเสถียร 
ร้อยเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 โดยยึดอ านาจจากรัฐบาลของพลเรือตรี
ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ซึ่งเป็นรัฐบาลซึ่งสืบทอดอ านาจต่อมาจากรัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค์ ด้วย
เหตุที่รัฐบาลไมสามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งและปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ ที่
เกิดขึ้นได้ ภายหลังจากนั้นนายควง อภัยวงศ ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรค
ฝ่ายค้านในขณะนั้นขึ้นด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
กบฏการเมืองและการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทย, หน้า 2-3, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก 
http://social.obec.go.th/library/document/curriculum/2/3/3.3.pdf; สถาบันพระปกเกล้า, 
ประวัติการเมืองการปกครองไทย, หน้า 6, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก http://www.senate.go 
.th/km/data/political.doc 
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ได้แก่ ประการแรก หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง “เขตอธิปไตยแห่งชาติ” และประการที่สอง 
หนังสือสัญญา “พันธมิตรทางทหาร” ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาด้วยเช่นกัน520  

ด้วยเหตุที่สนธิสัญญาทางพันธมิตรทางทหารเป็นการท าความตกลงที่อยู่ในช่วงยุค
หลังสงครามเย็น และสงครามเวียดนามและด้วยความหวาดกลัวภัยที่มาจากลัทธิคอมมิวนิสต์เป็น
สาเหตุหลักที่ส าคัญประการหนึ่ง ดังนั้น ในการท าความตกลงในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาทางพันธมิตร
ทางทหารจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ521 ประกอบกับการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศดังกล่าวย่อมส่งผลต่อความผูกพันต่อประเทศไทย หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจึง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ในขณะที่สนธิสัญญาสันติภาพและสนธิสัญญาสงบศึกหา
จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยแต่ประการใดไม่  

เป็นที่น่าสังเกตว่า หนังสือสัญญาพันธมิตรทางทหารไม่ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ522 อีกต่อไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2521 เนื่องมาจากหมดยุคสงครามเย็นและสิ้นสุดสงครามเวียดนาม อีกทั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกัน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Treaty Organization: SEATO) ได้ถูกยกเลิก523 และ
ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นในการท าหนังสือสัญญาพันธมิตรทางการทหารอีกต่อไป ดังนั้น 
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจึงกลับมาเป็นอ านาจเฉพาะของฝ่ายบริหาร
อีกครั้ง ดั่งเช่นทีไ่ดก้ าหนดไว้ในเชิงหลักการเฉกเช่นครั้งในอดีตที่ผ่านมา 

ปรากฏการณ์ครั้งแรกของประเภทของหนังสือสัญญาที่มีความส าคัญยิ่งประการหนึ่ง 
ซึ่งปรากฏให้เห็นในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 2 ฉบับได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2517 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งได้ก าหนดประเภท
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศใหม่ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก็คือ หนังสือ
สัญญามีบทเปลี่ยนแปลง “เขตอธิปไตยแห่งชาติ” ด้วยเหตุที่เกิดสภาพการณ์ของประเทศไทยที่อยู่
ในช่วงประกาศอ้างสิทธิเหนือเขตทางทะเลต่าง ๆ นอกเหนือไปจากทะเลอาณาเขตอันเกี่ยวกับการใช้
สิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) เหนือเขตทางทะเล อาทิ การประกาศอ้างสิทธิเหนือเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะของประเทศไทย524  

                                                           
520มาตรา 195 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
521มธุภาณี ไทยภักดี, “ประเทศไทยกับการเป็นประชาคมอาเซียน: โอกาสและความเสี่ยง,” 

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก 30, 3 (มิถุนายน- กันยายน 2555): 113. 
522มาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 
523องค์ การสนธิสัญ ญ าป้ องกั น เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้  (South East Asia Treaty 

Organization: SEATO) ได้ถูกหยิบยกพิจารณาเรื่องการยกเลิกอย่างเป็นทางการในครั้งการประชุมของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 
2518 และภายหลังการประชุมได้ตกลงให้มีการยกเลิกองค์การซีโต้ไปตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2520; 
มธุภาณี ไทยภักดี, เรื่องเดิม, หน้า 113-114. 

524พระบรมราชโองการประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2524 ต่อมาภายหลังมีการประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจักรไทยในด้านอ่าว
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เป็นที่น่าสังเกตว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตอธิปไตย
แห่งชาติ” เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นใหม่จากหลักการดั้งเดิมที่ก าหนดไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 จวบจนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2511 ที่ซึ่งก าหนดประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้แต่เฉพาะหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง “อาณาเขตต์ไทย” เฉพาะในมิติเรื่องของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางภูมิศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยแต่เพียง
เท่านั้น  

ด้วยเหตุแห่งถ้อยค าที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  ซึ่งได้ก าหนดประเภทหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมี
บทเปลี่ยนแปลง “เขตอธิปไตยแห่งชาติ” แม้จะมีปัญหาในเชิงหลักการเกี่ยวกับถ้อยค าและ
ความหมายในทางกฎหมายว่า เขตอธิปไตยแห่งชาติมีความหมายเช่นไรในระบอบของกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลก็ตาม ด้วยเหตุที่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะเป็นเขตที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตย 
(Sovereign Right) หาได้อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยแต่อย่างใดไม่ ถ้อยค าดังกล่าวส่งผลต่อความ
คลาดเคลื่อนในสารัตถะของความหมายของถ้อยค าว่า”เขตอธิปไตยแห่งชาติ” หมายถึงเขตที่อยู่
ภายใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐหรือไม่ อย่างไร525  

สภาพการณ์ปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ เห็นอีกค รั้งใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แม้
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติจะยังคงมี 3 ประเภท

                                                           

ไทยประชิดกับเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของมาเลเซีย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 และการประกาศเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจักรไทยด้านทะเลอันดามัน ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2531  

525ท่านศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ในฐานะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2517 ได้เคยอรรถาธิบายที่ไปที่มาว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงของการยกร่าง
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในช่วง
ของการพัฒนาหลักการใหม่ในกฎหมายทะเลเกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยเหนือเขตทางทะเล ประกอบกับอยู่
ในช่วงการเจรจาแบ่งเขตไหล่กับประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี 
พ.ศ. 2516 ในกรณีที่สามารถตกลงกับประเทศใดได้ก็ตามให้ท าเป็นสนธิสัญญาที่เรียกว่า “หนังสือ
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตอธิปไตยแห่งชาติ” ซึ่งในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่าบริบทของ
สภาพการณ์ดังกล่าวและหลักการใหม่ที่เกิดขึ้นยังไม่เป็นที่เข้าใจโดยชัดแจ้งอาจเป็นเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจได้ว่าเขตเศรษฐกิจจ าเพาะหรือเขตไหล่ทวีปเป็น “เขตท่ีสามารถใช้สิทธิอธิปไตย”ของรัฐได้
ซึ่งอาจเป็นเหตุที่น าไปสู่การก าหนดถ้อยค าที่สั้นลงเป็น “เขตอธิปไตยแห่งชาติ”; เกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง, 
“หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ: เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา 224 วรรค
สองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,” Public Law Net (มกราคม 2549): 
1, ค้นวันที ่17 มีนาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=859 
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เช่นเดิมก็ตาม แต่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว หาได้ปรากฏซึ่งประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตอธิปไตยแห่งชาติ” แต่อย่างใดไม่  

ในทางกลับกันข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลักการในรัฐธรรมนูญดังกล่าวกลับปรากฏ
ประเภทหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตอ านาจแห่งรัฐ” แทนในฐานะที่เป็นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา526 ด้วยเหตุที่หลักการในอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้พัฒนาการจนเกิดความเข้าใจที่ประจักษ์ชัดเกี่ยวกับสิทธิของรัฐ
ชายฝั่งเหนือเขตและเป็นการใช้เขตอ านาจรัฐ (State Jurisdiction) เหนือบริเวณเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะและเขตไหล่ทวีป   

ภายหลังจากปี พ.ศ. 2540 ความเปลี่ยนแปลงในเชิงหลักการเกี่ยวกับประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ซึ่งเป็นการก าหนดประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจาก
เดิม 3 ประเภทเป็น 8 ประเภท527 ในขณะที่ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบท
เปลี่ยนแปลง “เขตอ านาจแห่งรัฐ” กลับกลายเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ได้สร้างปัญหาเกี่ยวกับการ
ตีความโดยฝ่ายตุลาการ ซึ่งได้ปรากฏขึ้นเมื่อครั้งปี พ.ศ. 2543528 ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นหนังสือสัญญา
ที่มี “เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ” โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือขจัดปัญหาความขัดข้องในเชิงหลักการที่เกิดขึ้น
จากการตีความประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นว่าอยู่ภายใต้
ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่  

แต่กระนั้นก็ตาม ภายหลังสภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศนอกจากจะมิได้จางหายไปแล้ว กลับยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยเหตุที่ความ
ขัดข้องในการตีความการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเหนื อหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นถึง 5 ประเภทที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว 
ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ยังถูกน าไปใช้เป็นเหตุที่สนับสนุนในการก าหนด

                                                           
526มาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 
527 ประเภทที่หนึ่ง หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ประเภทที่สอง หนังสือ

สัญญาที่มีเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประเภทที่สาม หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้
การเป็นไปตามหนังสือสัญญา ประเภทที่สี่ หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
อย่างกว้างขวาง ประเภทที่ห้า หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
ประเภทที่หก หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้าอย่างมีนัยส าคัญ ประเภทที่เจ็ด หนังสือสัญญาที่
มีผลผูกพันด้านการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ประเภทที่แปด หนังสือสัญญาทีมี่ผลผูกพันด้านงบประมาณ
ของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ เป็นหนังสือที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา; มาตรา 190 วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

528ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543   
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บทบาทและการวางกลยุทธ์ทางการเมืองเกี่ยวกับการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ ายนิติบัญญัติ
หลากหลายครั้ง ดังจะเห็นได้จากหลักการตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังถูกน าไปใช้ในทาง
การเมืองในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อน ในขณะที่รัฐบาลเห็นว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวหาได้
เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้แต่อย่างใดไม่  และเพ่ือป้องกันการ
รับผิดชอบทางการเมืองของฝ่ายบริหารต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้น าไปสู่การเสนอเรื่อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือท าการวินิจฉัยชี้ขาดจากการขัดกันแห่งการใช้อ านาจอธิปไตยเกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว เป็นที่
ประจักษ์ว่าเป็นผลพวงที่มาจากความไม่แน่ชัดในเชิงหลักการประการหนึ่งเกี่ยวกับถ้อยค า ใน
รัฐธรรมนูญว่า “กว้างขวางหรืออย่างมีนัยส าคัญ” จะมีความหมายเฉกเช่นใด ต่อการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
หรือเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ นอกเหนือไปจากการพิจารณาสภาพของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า มีนิติฐานะเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้หรือไม่ ดังจะเห็นได้จากกรณีของร่างสุดท้าย
ของความตกลงว่าด้วยการยอมรับรายสาขาของอาเซียน ส าหรับการตรวจผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิต (GMP)529 หรือแม้แต่กรณีองค์การนาซ่า (NASA) ของ
สหรัฐอเมริกาท าข้อเสนอขอใช้พ้ืนที่สนามบินอู่ตะเภาเพ่ือท าการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยเหตุที่กรณีดังกล่าวมีประเด็นถกเถียง
กันในเชิงหลักการว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความม่ันคงของประเทศ เป็นเหตุให้การด าเนินการตามความตกลงดังกล่าวได้ยุติไปในที่สุด530  

                                                           
529แม้กระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นต่อ

กระทรวงสาธารณสุขว่า ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ตามหลักการในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่อย่างใดก็
ตาม แต่คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารก็ยังคงน าเรื่องดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่ง
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและความรับผิดชอบในทางการเมืองและกฎหมายต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือแม้แต่กรณีของค าแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาซึ่งเป็นกรณีที่ฝ่ายบริหารมีบทเรียน
ที่สร้างความหวาดกลัวต่อความผิดพลาดและความรับผิดชอบทางการเมืองและทางกฎหมายที่จะ
เกิดขึ้นอันเป็นผลพวงที่มาจากการตีความหลักการในกฎหมายที่คลาดเคลื่อนไปโดยฝ่ายตุลาการ 
ในทางปฏิบัติหน่วยงานเจ้าของเรื่องมักเสนอเรื่องต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือขอความ
เห็นชอบก่อนทุกครั้งไป; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 5-12-5-14. 

530รัฐบาลไทยในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร
กลับไม่กล้าด าเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความผูกพันจากความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง
ประเทศเช่นว่านั้น ถึงแม้ว่าสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Geo-Informatics and Space Technology Development 
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 อนึ่ง หลักการใหม่ที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติที่เห็นได้ประจักษ์ก็คือ การปรากฏขึ้นซึ่งหลักการใหม่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นครั้งแรกนับแต่มีรัฐธรรมนูญในประเทศไทย 
หลักการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้  ประการแรก ขั้นตอนที่เกี่ยวกับรัฐสภาในฐานะที่เป็น
ตัวแทนของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องการก าหนดเรื่องขั้นตอนเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นการก าหนดขั้นตอนก่อนท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เรื่องการ
เสนอกรอบในการเจรจา และขั้นตอนภายหลังการลงนามคือการขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ 
ประการที่สอง ขั้นตอนที่เกี่ยวกับภาคประชาชน ทั้งในส่วนของขั้นตอนก่อนท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งขั้นตอนภายหลังจากที่ลงนามแล้วแต่การที่จะ
แสดงเจตนาผูกพันเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
หรือแม้แต่การก าหนดหลักการและวิธีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของรัฐบาลก็ตาม  

หลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนด
กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับฝ่ายนิติบัญญัติไว้
มากมายหลายขั้นตอน จนกลายเป็นอุปสรรคในการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหารมากกว่าที่จะเป็นการถ่วงดุลอ านาจตามหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญ  

หลักการที่ ป รากฏขึ้นดั งกล่ าวมี เหตุที่ มาจากความไม่ ไว้วางใจ รัฐบาลอดีต
นายกรัฐมนตรีพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งถูกพลเอกสนธิ บุญยรัตกริน ท าการรัฐประหารเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ในนามของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ด้วยเหตุที่รัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร เป็นฉนวนเหตุที่ท าให้ประชาชนในบ้านเมืองเกิดความแตกแยก และด้วยความที่เป็นรัฐบาลที่มี
ความเข้มแข็งในระบบสภาจนดูประหนึ่งว่า เป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐสภาที่มีการใช้อ านาจเพ่ือท าการ
แทรกแซงองค์กรอิสระ ประการที่ส าคัญคือ รัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
ใช้อ านาจที่มีท าการทุจริตเชิงนโยบายและกอบโกยทุจริตและมีผลประโยชนทับซ้อนในการบริหารรัฐ
กิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการใช้อ านาจในการท าความตกลงเขตการค้า
เสรีกับนานาอารยประเทศเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกพ้องในลักษณะที่สร้างผลผูกพันด้าน
การค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ531 ความหวาดระแวงในการกอบโกยผลประโยชน์

                                                           

Agency (Public Organization): GISTDA) จะได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมกับนาซา ตั้งแต่วันที่  28 
กันยายน พ.ศ. 2553 แล้วก็ตาม จวบจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาได้ขอยกเลิกการใช้สนามบินอู่ตะเภา 
เนื่องจากหมดความจ าเป็นที่จะศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ต่อไป อันเป็นเหตุให้ประเทศไทยเสียโอกาสใน
การได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
จากองค์การนาซ่าไปในที่สุด; “นาซ่าขู่ถอนส ารวจเมฆปึ้งดันอู่ตะเภาเข้า ครม.,” มติชนออนไลน์ (22 
มิถุนายน 2555): ย่อหน้าที่ 1-5, ค้นวันที่ 15 สิ่งหาคม 2558 จาก http://www.matichon.co.th/ 
news_detail.php?newsid=1340331256 

531ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
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ดังกล่าวประกอบกับการมีฐานการเมืองสนับสนุนที่เข้มแข้งจึงเป็นที่มาของการก าหนดรายละเอียด
และข้ันตอนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว  

นอกจากนั้นแล้ว หลักการใหม่ที่ปรากฏขึ้น เป็นครั้งแรกใน รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้วยการให้อ านาจทางการเมืองกับภาคประชาชนในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการถ่วงดุลการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะ
เป็นการที่ต้องให้ข้อมูลแก่ภาคประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนหรือแม้แต่การ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าหลักการดังกล่าวอาศัยฐานในแนวคิดทางการเมืองที่
เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ทุกมิติโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งและระบบตรวจสอบโดย
อาศัยการเมืองภาคประชาชนมากขึ้น  

ข้อดีของการก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศก็คือ เหตุผลจากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อม
ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนโดยตรง การรับรู้และการมีส่วนแสดงความคิดเห็นย่อมก่อให้เกิดผลดี
กับสิทธิของประชาชนโดยตรงที่จะยินยอมพร้อมกับผู้แทนของปวงชนในการเข้าผูกพันต่อความตกลง
ระหว่างประเทศ แต่กระนั้นก็ตาม ข้อเสียของการก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็คือ กระบวนการดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ข้อขัดข้องในกระบวนการตามกรอบกฎหมายภายในและอาจไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศแต่อย่างใด 

  เป็นที่ประจักษ์ว่า ความขัดข้องในการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้นในหลายกรณีที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย532 เหตุดังกล่าวได้น าไปสู่การปรับและ

                                                           
532ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่กรณีของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ต้องน ากฎ

บัตรอาเซียนและปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องเข้าสู่การพิจาณาโดย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้ท าความตกลงดังกล่าวไว้ต้นปี 2550 ต่อมาหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลใช้บังคับ ท าให้ต้องเริ่มด าเนินการตามขั้นตอนการท าหนังสือ
สัญญาใหม่อีกครั้งตั้งแต่การเสนอกรอบการเจรจา รวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาถึง
ผลกระทบจากการลงนามในร่างของปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดังกล่าว ท าให้เกิดความล่าช้าในการลงนามในความปฏิญญาดังกล่าว เป็นเหตุให้ประเทศไทยไม่ได้รับการ
ลดภาษีจากประเทศสมาชิกอาเซียนและเสียเปรียบและเสียโอกาสในการค้ากับประเทศสมาชิกอ่ืน หรือ
แม้แต่ในกรณีที่การท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุน (Bilateral Investment 
Treaties: BITs) ที่ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับรัฐต่างประเทศอีกกว่า 54 ประเทศ ความล่าช้า
ดังกล่าวเป็นผลมาจากกระบวนการที่จ าต้องมีการเสนอกรอบเจรจาและการแถลงต่อรัฐสภาในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักการในรัฐธรรมนูญ หรือแม้แต่กรณีความล่าช้าเกี่ยวกับขั้นตอนใน
การเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-เกาหลี หรือ
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น หรือความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย หรือความตกลง
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ท าการแก้ไขความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยการเสนอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช …. ในสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
เป็นนายกรัฐมนตรี การเสนอร่างแก้ไขดังกล่าวได้ตัดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติจากเดิม 8 ประเภทเหลือเพียง 5 ประเภท533 โดยที่ปรากฏ
ความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือการก าหนดถ้อยค า
เพ่ิมเติมค าว่า “โดยชัดแจ้ง” เข้ามาในประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  

นอกจากนั้น ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช 
….. ยังตัดประเภทของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง ออกไปจากตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช 
…. ในขณะที่ประเภทของหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ได้ถูกแก้ไขโดยให้ความส าคัญเฉพาะกับกรณีท่ีเป็นการเปิดเสรีเป็นหลักไม่ว่า
จะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทให้เปิดเสรีด้านการค้าหรือการลงทุน ซึ่งเป็นหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา แต่ในขณะที่หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการผูกพันงบประมาณนั้น กลับบไม่ปรากฏอยู่ ในร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศกัราช …. แต่อย่างใด  

การแก้ไขดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ว่า มีข้อดีอยู่ที่การท าหนังสือสัญญาจะต้องมีความ
ชัดเจนและแน่นอนว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ในกรณีที่ “อาจก่อให้เกิดผล” ดังที่เคยปรากฏในการ
ตีความโดยศาลรัฐธรรมนูญในคดีของค าแถลงการณ์ร่วมในการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารฝ่าย
เดียวของประเทศกัมพูชา หาได้อยู่ในอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใดไม่ แต่กระนั้นก็ตาม ข้อเสีย
ของการก าหนดหลักการดังกล่าวก็อาจมีผลท าให้ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ก่อให้เกิดข้อ
ผูกพันจนเป็นเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจได้โดยปราศจากการถ่วงดุลอ านาจโดยฝ่ายนิติบัญญัติได้เช่นกัน 

                                                           

เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์; กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ, เรื่องเดิม.; กรมการค้าต่างประเทศ, เรื่องเดิม, หน้า 8-21.; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, 
เรื่องเดิม, หน้า 5-10, 5-11. 

533ประเภทแรก หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยโดยชัดแจ้ง ประเภทที่สอง 
หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยชัดแจ้ง ประเภทที่สาม หนังสือสัญญา
ที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา ประเภทที่สี่ หนังสือสัญญาที่มีบท
ให้เปิดเสรีด้านการค้า ประเภทที่ห้า หนังสือสัญญาที่มีบทเปิดเสรีด้านการลงทุน เป็นหนังสือสัญญาที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
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กล่าวโดยสรุปแล้ว รัฐธรรมนูญนอกจากจะเป็นฐานทางกฎหมายหลักที่ส าคัญที่สุด
แล้ว รัฐธรรมนูญยังเป็นหลักที่ก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรองเกี่ยวกับการ
ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏชัดตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยในอดีตถึงปัจจุบัน ความเชื่อมโยงในเชิงหลักการดังกล่าวเห็นได้จากทั้งแนวคิดของ
การตรวจสอบถ่วงดุลและแนวคิดการมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมของภาคประชาชน การศึกษา
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่ผ่านมาท าให้เห็นได้ว่า หลักการที่ก าหนดความเชื่อมโยงการใช้อ านาจ
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์การหลักและองค์กรรองก็ดี มีวิวัฒนาการที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาฐานทางกฎหมายไปตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพการบริหารรัฐกิจภายในและ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศ  

คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าความเชื่อมโยงในการใช้อ านาจดังกล่าว มีฐานทางกฎหมายมา
จากการวางดุลอ านาจในรัฐธรรมนูญเป็นหลัก และอาจกล่าวได้ว่าหลักการดังกล่าวตั้งแต่ครั้งในอดีต
จวบจนปัจจุบัน ก็ยังมั่นคงในเชิงหลักการว่า อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ยังคงเป็นของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลัก ในขณะที่ฝ่ ายนิติบัญญัติมีบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ในการเข้ามาเกี่ยวข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ได้แต่เฉพาะการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภท ที่ถูกก าหนดความเชื่อมโยงบทบาทและอ านาจหน้าที่ไว้ใน
รัฐธรรมนูญเพียงเท่านั้น  

ฉันใดก็ฉันนั้น หากความตกลงระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศประเภทใดประเภทหนึ่งก็ตาม ที่รัฐธรรมนูญหาได้ก าหนดความเชื่อมโยงการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างฝ่ายบริหารซึ่งเป็นองค์กรหลักและฝ่ายนิติ
บัญญัติกับซึ่งเป็นองค์กรรองไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว
ย่อมเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่โดยล าพัง ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการหาได้มี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการโดย
ฝ่ายบริหารโดยที่อาศัยความเชื่อมโยงที่มาจากรัฐธรรมนูญได้แต่อย่างใด  

3.2.2.2  การบัญญัติถ้อยค าเกี่ยวกับประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก่อให้เกิด
ข้อโต้แย้งการใช้อ านาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนั้น
เป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง หรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติบ่อยครั้ง โดยหลักการแล้ว รัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงเป็น
องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่สามารถใช้อ านาจเพ่ือท าการถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ แต่ด้วยช่วงสถานการณ์
พิเศษนี้ จากการศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
ก าหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติในห้วงเวลาพิเศษที่  ดังนั้น ใน
สถานการณ์ปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงมีนิติฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภท  
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จากการศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จะได้ก าหนดว่าอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
จะยังคงก าหนดให้เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศเฉกเช่นเดิมก็ตาม534  แต่
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก็ยังคง
ก าหนดการตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมโดยฝ่ายนิติบัญญัติเฉกเช่นหลักการดั้งเดิมไว้ด้วย
เช่นกัน เพียงแต่อ านาจดังกล่าวถูกก าหนดไว้ไปอยู่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีนิติฐานะเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติในห้วงเวลาสถานการณ์พิเศษ เพ่ือท าหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญได้ท าการวางดุลอ านาจเชื่อมโยง
การใช้อ านาจระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรองเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศไว้ 5 ประเภท535  

แม้จากการศึกษาจะพบว่าในปัจจุบันซึ่งเป็นห้วงเวลาในสถานการณ์พิเศษชั่วคราวนี้ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะมีอ านาจให้ความเห็นชอบในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเพียง 5 ประเภทเท่านั้นก็ตาม แต่ในการศึกษาถึงหลักการเกี่ยวกับอ านาจให้ความ
เห็นชอบในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทของฝ่ายนิติบัญญัติ จ าต้องพิจารณาถึง
ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ปรากฏใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่สอง) พุทธศักราช 
2554 เป็นหลักเพ่ือน าไปสู่การพิเคราะห์ปัญหาความขัดข้องในเชิงหลักการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ดังกล่าว รวมทั้งศึกษาถึงหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและวางดุลอ านาจ
ไว้เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเหล่านี้ว่า มีหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่เพียง
บางประเภทเท่านั้น ที่หาได้เป็นอ านาจแต่เพียงล าพังและเด็ดขาดของฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายเดียวในการ
ท าความตกลงระหว่างประเทศไม่ 

                                                           
534มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ” 

535ประเภทแรก หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ประเภทที่สอง หนังสือสัญญา
ใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประเภทที่สาม หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา ประเภทที่สี่ หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง ประเภทที่ห้า หนังสือสัญญาที่กระทบต่อสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้ให้บทอรรถาธิบาย
หนังสือสัญญาประเภทที่สี่และประเภทที่ห้า ซึ่งเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางตามนัยวรรคสองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่
ว่าจะเป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีก็ดี หนังสือสัญญาเกี่ยวกับเขตศุลกากรร่วมก็ดี หรือหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ดี หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการท าให้ประเทศต้องสูญเสีย
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนก็ด ีหรือแม้แต่การอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ด ี
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อนึ่ง หากพิเคราะห์กระบวนการและขั้นตอนตามที่ได้มีการก าหนดไว้ในบทบัญญัติใน
วรรคสอง ของมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2554 แล้ว จะพบว่า
รัฐธรรมนูญก าหนดขั้นตอนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ใน 2 ลักษณะที่ฝ่ายบริหารต้อง
ด าเนินการตามหลักการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดใน 2 ขั้นตอนดังนี้  

ประการแรก ขั้นตอนก่อนการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนตามที่ได้มีการก าหนดไว้ในบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2554 และ 

ประการที่สอง ขั้นตอนในระหว่างที่มีการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนตามที่ได้มีการก าหนดไว้ในบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พุทธศักราช 2554  

แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่  …. ) 
พุทธศักราช …. ในสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ท าการเสนอแก้ไขร่าง
รัฐธรรมนูญด้วยการตัดขั้นตอนการด าเนินการใน 2 ขั้นตอนออกไป การตัดหลักการดังกล่าวก็มีเหตุ
ที่มาจากสภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แต่แม้จะด้วยเหตุผลทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลท าให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 
…. ) พุทธศักราช …. ตกไปก็ตาม แต่ความพยายามแก้ไขหลักการที่ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญได้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดข้องในการ
ใช้อ านาจกับความพยายามในการปฏิรูปและการแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงกับการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารโดยตรง 

จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวสามารถแยกประเทศของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยจากกรณีต่าง ๆ มีที่มา
จากปัญหาของถ้อยค าในตัวบทในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ถ้อยค าในบทบัญญัติดังกล่าวเป็นต้นเหตุแห่ง
ความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มาจากข้อโต้แย้งในเชิงหลักการว่า การท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง หรือเป็นหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศท่ีจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ  

ในการพิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพิสูจน์ข้อค้นพบของผู้เขียนเกี่ยวกับประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่า เป็นการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารโดยล าพัง หรือเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัตินั้น ผู้เขียนจะ
จัดกลุ่มประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประเภทหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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1)  หนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ราชอาณาจักร536 และเขตพ้ืนที่นอก
ราชอาณาจักรของประเทศไทย537 

ถ้อยค าที่ ป รากฏในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่
ราชอาณาจักรไทยและเขตพ้ืนที่นอกราชอาณาจักร อนุสนธิจากการแก้ไขปัญหาที่มาจากการตีความ
และการอรรถาธิบายความถ้อยค าว่า “เขตอ านาจแห่งรัฐ” ในมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้แปรเปลี่ยนเป็น “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ”  

อันที่จริงถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องแล้วก็อาจกล่าวได้ว่า ประโยคดังกล่าวมีที่มา
จากวลีที่ว่า “เขตอธิปไตยแห่งชาติ” ในมาตรา 195 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2517 และมาตรา 162 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2521 และได้แปรเปลี่ยนไปเป็นถ้อยค าว่า “เขตอ านาจแห่งรัฐ” ในมาตรา 178 วรรคสอง ของ

                                                           
536หนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทแรกที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ต้องน าเข้าสู่การ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาได้แก่ หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ซึ่ง
เป็นการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลเป็นอันเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขตดินแดนหรือ
ขอบเขตดินแดนทางบกแห่งราชอาณาจักรของประเทศไทย อาทิ หนังสือสัญญาซึ่งเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งประเทศไทยมีอาณาเขตทางบกติดต่อกันกับประเทศ
มาเลเซีย กัมพูชา ลาว พม่า ซึ่งปัญหาในเรื่องการปักปันเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ยังไม่เป็นข้อยุตินั้น หากการเจรจาใด ๆ กับประเทศเพ่ือนบ้านมีผลเป็นการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการที่เพ่ิมมากข้ึนหรือลดน้อยลงไปก็
ตาม การท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวจ าต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก
รัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือท าการตรวจสอบและร่วมท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ให้เป็นไปโดยถูกต้องและไม่เสียประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน  

537หนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทที่สองที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ต้องน าเข้าสู่การ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แก่ หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง
เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึงการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลเป็นอันเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ ใด ๆ ก็ตามที่อยู่ภายนอกอาณาเขตหรือเขตดินแดนหรือขอบเขตดินแดนทางบกแห่ง
ราชอาณาจักรของประเทศไทย อาทิ เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ หรือเขตไหล่ทวีปซึ่งเป็นเขตแดนทางทะเล
ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) หรือมีเขตอ านาจ (Jurisdiction) ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยทะเล ค.ศ.1982 ในฐานะที่เป็นหนังสือสัญญาหรือตามอนุสัญญาอ่ืนใดในฐานะที่
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ อันท าให้ความตกลงดังกล่าวอยู่ในความหมายของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่จ าต้องด าเนินการตามข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องน าเข้าสู่การ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยเช่นกัน 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และในมาตรา 224 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามล าดับ 

จากบทเรียน ในเชิ งประวัติศาสตร์ ดั งกล่ าว ผู้ เขียนค้นพบว่าผู้ ร่าง
รัฐธรรมนูญ538 มีบทเรียนจากการตีความของศาลรัฐธรรมนูญในคดีการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 539 เกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ถ้อยค าว่า “เขตอ านาจแห่งรัฐ” ที่การตีความหาได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแต่อย่างใดไม่  

ภายหลังจากรัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลใช้บังคับ หลักการใหม่ได้ปรากฏ
ขึ้นมาโดยก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ” ขึ้นมาแทนถ้อยค าว่า หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตอ านาจแห่งรัฐ”ตามที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ท า
การตีความในคดีการท าค าแถลงการณ์ร่วม ซึ่งเป็นการตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” ว่า
รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหมายไปถึงกับกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ไม่จ าต้องมี
บทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตโดยชัดแจ้งอันปรากฏในความตกลงระหว่างประเทศที่ได้ท า
ขึ้นแต่เพียงเท่านั้น แม้การพิเคราะห์จะท าให้เห็นได้ว่า ความตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ท าขึ้น
นั้น “อาจ” มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ….  เกิดขึ้นได้ก็ตาม ก็ย่อมอยู่ในอ านาจที่ศาล
รัฐธรรมนูญจะท าการวินิจฉัยชี้ขาดได้ว่า การท าความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นเดียวกัน 

การให้เหตุผลในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับถ้อยค าโดยการ
อรรถาธิบายความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้น าไปสู่การน าเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช …. ในสมัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตรเป็นนายกรัฐมนตรี การแก้ไขดังกล่าวก าหนดถ้อยค าว่า “โดยชัดแจ้ง” เพ่ิมเติมเข้าไปใน “หนังสือ
สัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ”  

การขอแก้ไขหลักการดังกล่าวในรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดข้อถกเถียงในเชิง
หลักการหลากหลายประการ โดยเฉพาะการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวต้องปรากฏว่า
เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องปรากฏว่า มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของ

                                                           
538ความเห็นของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550;  

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 37/2550  
(เป็นพิเศษ), วันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน 2550 ณ ตึกรัฐสภา, หน้า 174, ค้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2558 จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ca/r062950.pdf  

539ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543 
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ประเทศไทยโดยชัดแจ้ง หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตของประเทศไทยโดยชัดแจ้งเท่านั้น ที่จ าต้อง
น าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ในทางกลับกันหากการท าความตกลง
ระหว่างประเทศดังกล่าวหาได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแต่อย่างใดไม่แล้ว การท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าวหาจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแตอย่างใดไม่ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า การแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวน าไปสู่การ
วิพากษ์ในเชิงหลักการอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการรวบอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งดูประหนึ่งว่าฝ่ายบริหารต้องการที่ตัดการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของ
ฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาชนออกไป ให้เหลือแต่เฉพาะกรณีที่มีการท าหนั งสือสัญญาระหว่าง
ประเทศอันมีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยอย่างชัดแจ้งเท่านั้น ทั้งนี้ แม้ข้อดีของการแก้ไขดังกล่าว
อาจท าให้เกิดความคล่องตัวในการท าความตกลงระหว่างประเทศก็ตาม แต่ในทางกลับกันข้อเสียก็มี
ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่การแก้ไขดังกล่าวน าไปสู่การลดทอนอ านาจในการตัดการตรวจสอบและถ่วงดุล
ของฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชนลดลงไป ทั้งที่การท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว เป็นเรื่องที่
มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรและประชาชนโดยตรง  

จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเสียดินแดนก็ดี การสละดินแดนก็
ดี การแลกเปลี่ยนดินแดนก็ดี หรือแม้แต่การควบดินแดนรวมกันก็ดี มีลักษณะที่ตรงกับประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และตรงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐแอลจีเรีย สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียและรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่ง
ก าหนดให้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวกับเขตแดนหรือดินแดนของอาณาจักร ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการสละดินแดนก็ดี การแลกเปลี่ยนดินแดนก็ดี หรือ
แม้แต่การควบดินแดนก็ตาม ซึ่งเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน  

แต่กระนั้นก็ตาม การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง 
“เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต” ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศของประเทศไทย จะหาได้มีลักษณะที่ตรงกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศรัฐ
ใดรัฐหนึ่งที่ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบที่ผ่านมาแต่อย่างใดไม่ก็ตาม แต่ก็อาจจะกล่าวได้ว่าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศประเภทดังกล่าวเกิดขึ้นจากบริบทและสภาพปัญหาอันเป็นพัฒนาการในการ
แก้ไขปัญหาที่มาจากถ้อยค าว่า “เขตอธิปไตยแห่งชาติ” ที่มีความแปรเปลี่ยนไปสู่ถ้อยค าว่า “เขต
อ านาจแห่งรัฐ” ด้วยการตราเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประการหนึ่งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยเป็นการเฉพาะ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว หนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเทศที่ เกี่ยวกับ
หนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ราชอาณาจักรไทยและเขตพ้ืนที่นอกราชอาณาจักร  เป็นหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศประเภทหนึ่งที่น าไปสู่ปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยประการหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากปัญหาที่มาจากหลักการที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากถ้อยค าว่า “เขตอธิปไตยแห่งชาติ” ได้แปรเปลี่ยนไปสู่ถ้อยค าว่า “เขตอ านาจ
แห่งรัฐ” และในท้ายที่สุดถ้อยค าดังกล่าวก็ได้น าไปสู่การปรากฏให้เห็นเป็นถ้อยค าว่า “เขตพ้ืนที่นอก
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อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ” ขึ้นมาเฉกเช่นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน 

แต่กรณีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในถ้อยค าดังกล่าวคง
มิได้หมายความว่าจะท าให้สภาพปัญหาความขัดข้องในเชิงหลักการดังกล่าวจะหมดสิ้นไปแต่อย่างใด 
หากการใช้และการตีความด้วยถ้อยค าดังกล่าว ยังปรากฏด้วยเหตุผลทางการเมืองที่จะใช้ประโยชน์
จากการตีความถ้อยค าดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญ   

2)  หนังสือสัญญาซึ่งต้องออกกฎหมาย หรือต้องท าการปรับปรุงกฎหมาย 
หรือต้องท าการแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับต่อการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ540 

แม้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องมีการออกกฎหมายอนุวัติการตาม
ความตกลงระหว่างประเทศจะมิได้มีปัญหาโดยตรงเฉกเช่นกรณีที่ฝ่ายบริหารได้ท าค าแถลงการณ์ร่วม
ก็ตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารกับ
ฝ่ายนิติบัญญัติในกรณีนี้ก็คือ ความตกลงเช่นว่านี้จะเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้
โดยตรงกับปัจเจกชนหรือไม่ หากเป็นกรณีที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก่อให้เกิดผลบังคับ
เหนือปัจเจกชนแล้ว หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็จ าต้องมีการออกกฎหมายอนุวัติการให้
เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้นด้วยเช่นกัน หากไม่มีการตรากฎหมายรองรับความ
ตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ความตกลงเช่นว่านั้นก็หาได้มีผลใช้บังคับได้ด้วยโดยตรง หรือด้วยตัว
ของความตกลงระหว่างประเทศเองแต่อย่างใดไม่541  

จากการศึกษาพบว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องมีการออก
กฎหมายอนุวัติการรองรับเป็นหนังสือสัญญาประเภทหนึ่งที่ยังคงมั่นคงในเชิงหลักการมิแปรเปลี่ยนนับ
แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 จวบจนกระทั่งรัฐธรรมนูญปัจจุบัน แม้

                                                           
540หนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทที่สามที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ต้องน าเข้าสู่การ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แก่ หนังสือสัญญาที่จะต้องออก
พระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หมายถึง หนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศใดก็ตามที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐภาคีสมาชิกมีพันธกรณีตามความผูกพันระหว่าง
ประเทศต้องปฏิบัติตามการแสดงเจตจ านงที่แสดงออกไปตามกระบวนการในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ อีกทั้งการที่ประเทศไทยถือตามหลักทวินิยม (Dualism) ซึ่งกระบวนการที่จะท าให้ความตก
ลงระหว่างประเทศใดๆ ก็ตามจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในเพ่ือบังคับต่อพลเมืองได้นั้น ต้อง
กระท าตามกระบวนการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภายใน กล่าวคือประเทศไทยต้องท าการออก
กฎหมายเพ่ืออนุวัติการ (Implement) ตามความผูกพันที่มีในกฎหมายระหว่างประเทศก่อนเพ่ือท าให้
ความตกลงระหว่างประเทศมีผลเป็นกฎหมายภายในตามพันธกรณีที่ได้สร้างเอาไว้ หากไม่ออก
กฎหมายอนุวัติการการปฏิบัติตามพันธกรณีก็หาอาจท าได้ไม่ ; นพนิธิ สุริยะ, “รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับหนังสือสัญญาความเข้าใจมาตรา 190,” ใน หนังสือรวม
บทความ อาจารย์นพ 65 จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 65 ปี รศ.นพนิธิ สุริยะ (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2553), หน้า 234.  

541สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 226. 
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ปัญหาเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่า เป็นการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารหรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติด้วยหรือไม่นี้ จะหาได้เกิดจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาแต่ประการใดไม่ก็ตาม  

แต่พึงต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า ความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับหา
จ าต้องออกกฎหมายอนุวัติการทุกครั้งไปแต่อย่างใดไม่ หากความตกลงระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหาร
ได้ท าขึ้นนั้น มิได้มีความเกี่ยวข้องหรือน าไปสู่ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนโดยตรงก็ดี 
หรือเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการ
เฉพาะก็ดี หรือแม้แต่จะเป็นในกรณีที่มีกฎหมายภายในรองรับในพันธกรณีตามความตกลงระหว่าง
ประเทศดังกล่าวใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วก็ดี542  ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวหา
จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแต่ประการใดไม่ 

นัยทางกฎหมายของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องมีการออก
กฎหมายอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จึงหมายถึงหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ท าโดยฝ่ายบริหารนั้น จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการตรากฎหมายรองรับเพ่ือใช้บังคับต่อปัจเจกชนโดยตรง นอกจากนี้ ใน
สหรัฐอเมริกาเองก็ยังปรากฏหลักการนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าสนธิสัญญาที่ไม่มีผลบังคับใช้ได้ด้วย
ตัวเอง (Non-Self Executing Treaties) จนกว่าจะมีการตรากฎหมายออกมารองรับโดยสภาครอง  
เกรส (Congress) ในขณะที่สนธิสัญญาที่มีผลบังคับใช้ได้ด้วยตัวเอง (Self-Executing Treaties) หา
จ าต้องตรากฎหมายรองรับโดยสภาครองเกรสแต่อย่างใดไม่543  

เป็นที่น่าสังเกตว่า การเข้าผูกพันในฐานะที่เป็นรัฐภาคีในความตกลง
ระหว่างประเทศใด ๆ ก็ตาม แต่ประเทศไทยมิได้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้ความตกลง
ระหว่างประเทศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้เป็นกฎหมายภายในด้วยวิธีการออกกฎหมายอนุวัติการตาม
ความผูกพันที่มีอยู่นั้น ย่อมมีลักษณะเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดความรับ
ผิดของรัฐ (State Responsibility) ได้ตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ544 ด้วยเหตุดังกล่าวจึง
เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ท าให้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทย ซึ่งเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศอันก่อให้เกิดพันธกรณีที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จะต้องท าการ
ออกกฎหมายก็ดี หรือท าการปรับปรุงกฎหมายก็ดี หรือท าแม้แต่การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับความ

                                                           
542เรื่องเดียวกัน, หน้า 226-227.; จตุรตน์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 74-75. 
543Curtis A. Bradley, “Intent, Presumptions, and Non Self-Executing Treaties,” 

The American Journal of International Law 102 (2008): 540, Retrieved October 10, 
2015 from http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2599&context= 
faculty_scholarship 

544จตุรตน์ ถิระวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 501.; ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, การใช้กฎหมายระหว่าง
ประเทศตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย: ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ, ใน เอกสารประกอบการบรรยาย
ในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, หน้า 209. 
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ตกลงระหว่างประเทศก็ดี จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วย ในฐานะที่เป็นองค์กร
หลักที่มีพันธกรณีที่จะต้องตรากฎหมายเพ่ือให้มีผลใช้บังคับได้ภายในประเทศภายใต้ข้อผูกพันที่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ประเด็นพิเคราะห์ที่ส าคัญยิ่งจึงอยู่ที่ประเภทและลักษณะของหนังสือ
สัญญาที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นว่า เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับได้โดยตัวเอง หรือ
เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องมีการออกกฎหมายอนุวัติการรองรับต่อพันธกรณีระหว่าง
ประเทศหรือไม่ ดังนั้น ประเภทและลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว จึงอาจน ามา
ซึ่งข้อโต้แย้งว่าเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารหรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติได้เช่นกัน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศพบว่า การ
ก าหนดให้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งจะต้องท าการตรากฎหมายภายในเพ่ือรองรับหรือ
อนุวัติการนั้น เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัตินั้น 
มีลักษณะที่ตรงกับแนวปฏิบัติของสหราชาอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งใช้ระบบทวินิยมเฉก
เช่นเดียวกันกับประเทศไทย นอกจากนั้นแล้ว ประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวยังตรง
กับแนวปฏิบัติของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐ
อิตาลี ประเทศญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งก าหนดหลักการเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าวว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น การก าหนดให้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทนี้จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก็ด้วยเหตุที่ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับ
คนชาติภายในรัฐ อีกทั้งความจ าเป็นในการแปลงรูปกฎหมายภายในให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้วยการตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับภายในรัฐนั้น ยังมีความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายนิติบัญญัติที่จ าต้องรับรู้ถึง
กฎหมายที่ต้องตราเพ่ือใช้บังคับภายในรัฐ ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจ าต้องก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติรับรู้
และให้ความยินยอมก่อนที่จะใช้อ านาจในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับใน
ดินแดนของรัฐต่อไป 

กล่าวโดยสรุป การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทนี้ เป็นแนว
ปฏิบัติที่รัฐต่างประเทศส่วนใหญ่ก าหนดไว้ในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญว่าต้องได้รับความยินยอม
จากฝ่ายนิติบัญญัติ ในขณะที่หนังสือสัญญาประเภทนี้ยังคงมั่นคงในเชิงหลักการตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการ
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าประเภทของหนังสือสัญญานี้หาได้มี
ปัญหาในทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดข้องในเชิงหลักการของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยแต่อย่างใดไม่ 

3)  หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบหรือก่อผลผูกพันกับประเทศไทย  
หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง

กว้างขวางเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทที่สี่  ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดให้ต้องน าเข้าสู่การ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จากการศึกษาพบว่า หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวางสามารถ
อรรถาธิบายได้ว่า เป็นหนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศใด ๆ ก็ตามที่มีผลอย่างใดอย่าง
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หนึ่งต่อประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐภาคีหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในมิติของความมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจหรืองานอันเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภค การใช้สอยสิ่งต่าง ๆ 
ของชุมชน545 ต่อกลุ่มชนหรือภาคประชาชนอย่างมากมายในสังคม อาทิ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าและหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน546 หรือแม้แต่
กรอบการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วย ความสมัครใจ (Voluntary Partnership 
Agreement: VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศ
ไทยกับสหภาพยุโรป (EU)547 เป็นต้น ซึ่งอยู่ในลักษณะที่เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จ าต้อง
ด าเนินการตามข้อยกเว้นซึ่งถูกก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในอันที่
จะต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยเช่นกัน 

ในขณะที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ถูกอรรถาธิบายว่าส่งผลอย่าง
ใดอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมหรือความ
เป็นอยู่หรือสถานะในการด ารงชีวิตตามปกติของประชาชน ชุมชน หรือส่งผลต่อกลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่
มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน หรือมีผลกระทบต่อ
สมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง548 อาทิ อนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ า ค.ศ. 2001 ก็ดี 
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003549 หรือแม้แต่อนุสัญญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on the Elimination of All Forms 
Discrimination Against Woman 1979) ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องดูแลมิให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติใด ๆ ต่อสตรีอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ค าน าหน้านาม การจ ากัดการประกอบ

                                                           
545ความหมายของค าว่า “เศรษฐกิจ” ; ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราช 

บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2559 จาก http://www.royin.go.th/dictionary/ 
546รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นก าเนิด

สินค้า และหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน ครั้งที่ 1, วันอังคารที่ 29 มกราคม 
2556, ค้นวันที่  8 กันยายน 2559 จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ 
sapa/dspa012956-03.pdf 

547รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง กรอบการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็น
หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA) ในการบังคับใช้
กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1, 
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2559 จาก http://library2.parliament.go.th/ 
giventake/content_sapa/dspa012956-08.pdf 

548ความหมายค าว่า “สังคม”; ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
549รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวน

รักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage) ครั้งที่ 12, วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2559 จาก http:// 
library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-05.pdf 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-05.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-05.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-05.pdf
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อาชีพ หรือแม้แต่กรณีท่ีเคยเกิดขึ้นกับการนมัสการพระธาตุทางภาคเหนือของสุภาพสตรี เป็นต้น550 ก็
เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จ าต้องด าเนินการตามข้อยกเว้นของการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
ในการท าความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในอันที่
จะต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยเช่นกัน 

เป็นที่น่าสังเกตว่า จากการศึกษาถึงประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลใน 
5 ประเภทที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 นั้น ผู้เขียนมีข้อสังเกตดังนี้ 

ประการแรก ไม่ว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะเป็นหนังสือ
สัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้าอย่างมีนัยส าคัญก็ดี หรือหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันการลงทุนของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญก็ดี หรือแม้แต่หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส าคัญก็ดี ต่างก็เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 190 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ที่ซึ่งก าหนดให้ต้องน าเข้าสู่การ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบจากรัฐสภานั้น แต่อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวหาได้ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ด้วยแต่อย่างใดไม่ 

แต่เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดและความจ าเป็นว่า การบัญญัติประเภท
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในรัฐธรรมนูญจ าต้องให้ความส าคัญกับประเภทหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวด้วยหรือไม่ ผู้เขียนจะอรรถาธิบายลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและ
ตัวอย่างในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการท าความตกลงระหว่างประเทศโดยฝ่ายบริหารว่า การท า
ความกตลงระหว่างประเทศที่ผ่านมามีความเกี่ยวพันกับความจ าเป็นในการตราถ้อยค าดังกล่าวไว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า ถ้อยค าว่า “การค้า” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้าและบริการ551 ดังนั้น “หนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้าของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” จึง
หมายถึง หนังสือสัญญาที่มีผลต่อระบบการประกอบธุรกิจการค้าทั้งในด้านสินค้าและการบริการ ซึ่งมี
จุดเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับการค้าทั้งในมิติของการค้าภายในและระหว่างประเทศ อาทิ ความตกลงใน
ระบบขององค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) หรือกรอบการเจรจาความ
ตกลงการค้าบริการอาเซียน552 เป็นต้น ในขณะที่ถ้อยค าว่า “การลงทุน” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการน าเงิน

                                                           
550นพนิธิ สุริยะ, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับหนังสือสัญญา

ความเข้าใจมาตรา 190,” ใน หนังสือรวมบทความ อาจารย์นพ 65 จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 65 
ปี รศ.นพนิธิ สุริยะ, หน้า 237-238. 

551ความหมายค าว่า “ค้า”; ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
552รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง  กรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการ

อาเซียน ครั้งที่ 16, วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2559 จาก http://ibrary2. 
parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa110556-01.pdf 
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หรือทรัพย์สินเป็นทุนเพื่อประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง553 ดังนั้น หนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการ
ลงทุนของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ หมายถึง หนังสือสัญญาที่มีผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้งในด้าน
การลงทุนภายในและระหว่างประเทศของประเทศไทย และไม่ว่าประเทศไทยจะอยู่ในฐานะของ
ประเทศผู้ลงทุนหรือประเทศผู้รับการลงทุนก็ตาม  

ส าหรับหนังสือสัญญาที่มีผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้งในด้านการลงทุน
ภายในประเทศการเปิดให้ประเทศจีนหรือรัฐต่างประเทศอ่ืนใดเข้ามาลงทุนในกิจการรถไฟความเร็วสูง
ที่มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านบาท หรือแม้แต่ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งคูเวตเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ที่มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองนักลงทุนไทยใน
ประเทศคูเวตและการคุ้มครองนักลงทุนคูเวตในประเทศไทย554 ในขณะที่หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อระบบการลงทุนระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มกันเขตอ านาจรัฐและ
ทรัพย์สินของรัฐ หรือ United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and 
Their Property New York, 2 December 2004 เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟ้องคดีพิพาทของรัฐและข้อต่อสู้คดีในเรื่องการท าสัญญาหรือการลงทุนของรัฐ หรือแม้แต่อนุสัญญาที่
เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ หรือ Convention on the 
Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States-
International Centre for Settlement of Investment Disputes, Washington 1965 เป็นต้น  

ส่วนหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบด้านงบประมาณของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญนั้น ค าว่า “งบประมาณ” เป็นเรื่องเกี่ยวกับประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่าย ซึ่งเป็นเงินที่ก าหนดแผนการใช้จ่ายหรือที่สามารถใช้จ่ายได้555 ดังนั้น หนังสือ
สัญญาที่มีผลต่อด้านงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญจึงหมายถึง หนังสือสัญญาที่ ก่อให้เกิด
พันธะหรือข้อผูกมัดต่องบประมาณแผ่นดินของประเทศที่ต้องจัดท าไว้ต่อเนื่องหลายปีที่เรียกว่า “งบ
ผูกพัน” จากการศึกษาพบว่าตัวอย่างของหนังสือสัญญาที่มีผลต่อด้านงบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส าคัญได้แก่ ความตกลงทวิภาคีกับประเทศสวีเดนในการท าสัญญาซื้อขายเครื่องบินรบกริพเพน 
(Gripen) ของกองทัพอากาศที่มีผลผูกพันด้านงบประมาณในการป้องกันประเทศหลายปีตามโครงการ 
“ซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพ่ือเข้าแทนที่ฝูงบิน F-5E ของกองทัพอากาศไทยซึ่งเป็นเครื่องบินรบของ
สวีเดนจ านวน 6 ล าแรกซึ่งเป็น Gripen C ที่นั่งเดียว และ Gripen D สองที่นั่ง ก็ส่งมอบให้ไทยใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2553 พร้อมสัญญาซ่อมบ ารุง ชิ้นส่วนอะไหล่ กับการสนับสนุนด้านต่างๆ เป็นเวลา 
2 ปี อีก 6 ล ามีก าหนดส่งมอบปี 2556 โดยการซื้อเครื่องบินรบกริพเพนของไทยยังพ่วงเข้ากับระบบ
เตือนการณ์ล่วงหน้าทางอากาศ (Aerial Early Warning System) ซึ่งประเทศไทยมีโครงการที่อาจจะ

                                                           
553ความหมายค าว่า “ลงทุน”; ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
554รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งคูเวตเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ปีท่ี 3 (สมัยสามัญนิติ
บัญญัติ) ครั้งท่ี 2, วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2559 จาก http://library2. 
parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa020556-01.pdf 

555ความหมายค าว่า “งบประมาณ”; ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
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ท าการจัดซื้อเครื่องบินรบกริพเพนถึง 40 ล าในอนาคต”556 หรือร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพ่ือ
ความร่วมมื อด้ านภาษี อากรระหว่างประเทศและการปฏิ บั ติ ตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา557 หรือแม้แต่
การทบทวนแหล่งเงินกู้ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะที่ 3 จากรัฐบาล
ญี่ปุ่น558 เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวใน
เบื้องต้นนั้น ต่างก็เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีจ าต้องด าเนินการตามข้อยกเว้นซึ่งถูกก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในอันที่จ าต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก
รัฐสภาตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ด้วยเช่นกัน 

แต่กระนั้นก็ตาม แม้หลักการที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จะมิได้ปรากฏประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า 
“หนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” 
ไว้ด้วยก็ตาม แต่ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้
ขอบเขตแห่งความหมายของถ้อยค าว่า “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง”ตามนัยที่ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ด้วยเช่นกัน เนื่องจากในระบอบของการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบความตก
ลงด้านการค้าของ WTO หรือ ASEAN หรือแม้แต่ในเรื่องการลงทุนของรัฐต่างประเทศก็ดี หรือการ
กู้ยืมเงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐก็ดี ต่างมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างกว้างขวางอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น แม้การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จะมิได้ก าหนดหลักการในประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับ “หนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ

                                                           
556“กริพเพน ไทยไม่เหงา สวีเดนเล็งขายรุ่นใหม่ 300 ล า,” ผู้จัดการออนไลน์ (18 กันยายน 

2557): ย่อหน้าที่ 1-7, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2559 จาก http://www.manager.co.th/indochina/ 
viewnews.aspx?NewsID=9550000114857 

557รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความ
ร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ปีที่ 3 (สมัยสามัญท่ัวไป) 
ครั้งที่ 12, วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2559 จาก http://library2.parliament. 
go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-10.pdf 

558รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง รับทราบการทบทวนแหล่งเงินกู้ส าหรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะที่ 3 ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ 12, วันพุธ
ที่ 2 ตุลาคม 2556, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2559 จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/ 
content_sapa/dspa100256-01.pdf 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-10.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-10.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-10.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-01.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-01.pdf
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อย่างมีนัยส าคัญ” ไว้ด้วยก็ตาม แต่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็ถูกควบรวมอยู่กับ
“หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง” ตามนัยของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ด้วยเช่นกัน  

ประการที่สอง จากการศึกษาพบว่า มาตรา 23 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ซึ่งได้ก าหนดบทขยายความประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยถ้อยค าว่า “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวางตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคสอง” ซึ่งบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ

สังคมของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุ ลกากรร่วม หรือการให้ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติหรือท าให้ประเทศต้องสูญ เสียสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติทั้ งหมดหรือบางส่วน หรือการอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้า

หรือการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 นั้น ถ้อยค าว่า “การค้าและการ
ลงทุน” ย่อมมีความหมายถึง “หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมในมิติของถ้อยค าว่า 
“การค้า” หรือแม้แต่ในเรื่องของ “การให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน” ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระบบการให้สัมปทานใน
ปิโตรเลียม เป็นต้น ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว
ต่างก็อยู่ในมิติของค าว่า “การลงทุน” ด้วยเช่นกันนั้น การท าความตกลงระหว่างประเทศในเรื่อง
ดังกล่าว จึงอยู่ภายใต้ประเภทของ“หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง” ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 อย่างมิต้องสงสัยแต่ประการใด  

การบัญญัติถ้อยค าว่า “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง” ดังกล่าว ผู้เขียนจึงเห็นว่าเป็นการบัญญัติที่ครอบคลุมไปถึง
การก าหนดประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักการเดิมที่เคยก าหนดไว้ 
ดังนั้น หนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว ก็ยังคงต้องตกอยู่ภายใต้หลักการ
แบ่งแยกอ านาจและหลักตรวจสอบและถ่วงดุลตามหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2554 เดิมด้วยเช่นกัน แม้จะมิได้ถูกก าหนดไว้เป็นหลักการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ด้วยก็ตาม 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศพบว่า หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ มีลักษณะที่ตรงกับประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐต่าง ๆ ที่ได้ท าการศึกษา
เปรียบเทียบในเชิงคุณภาพที่ผ่านมาว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากฝ่ายนิติบัญญัติเฉกเช่นประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก็ดี สหราช
อาณาจักรก็ดี หรือแม้แต่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเองก็ตาม  

นอกจากนั้นแล้ว ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการ
ผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญของประเทศไทยดังกล่าวนี้ 
ยังตรงกับแนวปฏิบัติและรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศอ่ืนที่ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงรูปแบบ
ไว้ด้วยเช่นกัน อาทิ ในขณะที่สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียซึ่งได้ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศไว้ว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวพันกับการคลังของสาธารณรัฐ และ
ยังมีลักษณะที่สอดคล้องกับสาธารณรัฐอิตาลีที่ซึ่งก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
มีผลเป็นการก่อให้เกิดภาระผูกพันทางการคลังด้วยเช่นกัน ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ก าหนดว่าเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งจะมีผลผูกพันทางด้านการคลังของประเทศหรือประชาชน ส่วน
สาธารณรัฐบราซิลก าหนดว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ซึ่งมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับภาระ
ผูกพันหรือข้อผูกพันในพันธะสัญญาต่อทรัพย์สมบัติของชาติ และสาธารณรัฐแอลจีเรียก าหนดว่าจะต้อง
เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินที่ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในงบประมาณ
แผ่นดินของรัฐ เป็นต้น 

ในขณะที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวางของประเทศไทยนั้น มีลักษณะที่ตรงกับแนวปฏิบัติ
ของรัฐต่างประเทศอ่ืนทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติและรัฐธรรมนูญทั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็ดี 
สหราชอาณาจักรก็ดี หรือแม้แต่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเองก็ตาม และยังตรงกับแนวปฏิบัติและ
รัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศอ่ืนอีก อาทิ ประเทศออสเตรเลียก าหนดว่าจะต้องเป็นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุน  ส่วนสาธารณรัฐเช็กได้ก าหนดว่าเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียได้ก าหนดว่าเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศทางการค้าก็ดี ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้ก าหนดไว้ว่า ต้องเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าหรือการคมนาคม เป็นต้น 

แต่กระนั้นก็ตาม จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศที่
ผ่านมานั้น อาจกล่าวได้ว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมของ
ประเทศอย่างกว้างขวางของประเทศไทยนั้น หาไดม้ีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของรัฐใดรัฐหนึ่งก าหนดไว้
เฉกเช่นในกฎหมายไทยแต่อย่างใดไม่ ผู้เขียนเห็นว่าประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว
เกิดขึ้นก็แต่ด้วยเหตุแห่งสภาพปัญหาและเป็นบริบทของประเทศไทยเป็นการเฉพาะจึงท าให้ประเทศ
ไทยมีการบัญญัติประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มิได้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศแต่อย่างใด 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติประเภทนี้ ซึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน 
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หรืองบประมาณของประเทศ เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่น าไปสู่ปัญหาความขัดข้องในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทย นอกจากจะด้วยเหตุที่ถ้อยค าในบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วก็ยังมีปัญหาในเชิงหลักการและการปรับใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งปัญหาจาก
การตีความและอรรถาธิบายความหมายของถ้อยค าดังกล่าวว่า มีความหมายครอบคลุมไปถึงการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในลักษณะใดบ้าง  

ในขณะที่ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
การค้าการลงทุน หรืองบประมาณของประเทศเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่ง โดยส่วนใหญ่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ โดยเฉพาะการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งใน
เรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน หรือแม้แต่ภาระผูกพันทางด้านการคลังหรืองบประมาณ
แผ่นดิน  

แต่กระนั้นก็ตาม หนังสือสัญญาประเภทที่มีผลกระทบต่อสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวางของประเทศไทยนั้น มีลักษณะเฉพาะอันเกิดจากพัฒนาการของประเทศไทย จึงหาได้มี
ลักษณะที่ตรงกับประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของรัฐอ่ืนแต่
อย่างใดไม ่

3.2.2.3  กระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่บัญญัติขึ้นใหม่สร้าง
ความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติ 

ผู้เขียนค้นพบว่ากระบวนการในการท าหนังสือสัญญาที่ปรากฏขึ้นใหม่สร้างความ
ขัดข้องในการน าไปปฏิบัติเกิดข้ึนจากเหตุ 2 ประการ ดังนี้  

ประการแรก กระบวนการที่ต้องด าเนินการก่อนลงนามในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศเป็นหลักการที่ยังขาดความชัดเจนในหลักการน าไปปฏิบัติ และ 

ประการที่สอง กระบวนการที่ต้องด าเนินการภายหลังลงนามในหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศแต่ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันเป็นหลักการที่ยังขาดความชัดเจนในหลักการ
น าไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน 

1)  กระบวนการที่ต้องด าเนินการก่อนลงนามในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศเป็นหลักการที่ยังขาดความชัดเจนในหลักการน าไปปฏิบัติ 

จากการศึกษาพบว่าความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมี
ที่มาจากกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาที่ปรากฏขึ้นใหม่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติใน 
2 ลักษณะดังนี้  

ประการแรก สภาพปัญหาความขัดข้องที่มาจากกระบวนการเกี่ยวกับการ
เสนอกรอบเจรจาและการชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลักการที่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติ
ในลักษณะของรูปแบบทีเ่กี่ยวกับการเสนอเอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบกับกรอบเจรจา
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากฝ่ายนิติบัญญัติ  

ประการที่สอง สภาพปัญหาความขัดข้องที่มาจากหลักการเกี่ยวกับการให้
ข้อมูลและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แม้จะมีหลักการที่ก าหนดการปฏิบัติไว้ แต่
การประเมินประสิทธิผลยังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน 
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พึงต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า การเจรจาเป็นการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่าย
บริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่ก็ตาม ในขณะ
ที่การเสนอกรอบเจรจาตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ใช้เฉพาะกรณีท่ีการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศบางประเภทเท่านั้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กร
รอง และเป็นการใช้อ านาจผสมผสานกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหาร  

เพ่ือแก้ปัญหาในอดีตที่ปรากฏตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.
2550) และเพ่ือแก้ไขปัญหาจากการที่ฝ่ายบริหารไม่ก าหนดแผนและแนวทางการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ559 ในทางปฏิบัติหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ก าหนดแนว
ทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยไว้ใช้ในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 เพื่อรองรับ
ต่อกระบวนการและขั้นตอนในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ560 
ด้วยเหตุที่ระดับการเจรจาการค้าของประเทศไทยที่ผ่านมา มักจะด าเนินการในหลายรูปแบบตาม
ความจ าเป็นต่อสภาวการณ์ที่เหมาะสมในการเจรจาเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ561 ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงส่งผลให้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเสนอกรอบเจรจาเพ่ือท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ จึงมีความแตกต่างกันจนน าไปสู่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเสนอกรอบเจรจาและการชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นหลักการที่ก าหนดกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร  

1. ส าหรับประเด็นเรื่องความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มาจากหลักการใหม่ประการแรกได้แก่ สภาพปัญหาความขัดข้องที่มาจากกระบวนการ
เกี่ยวกับการเสนอกรอบเจรจาและการชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นหลักการที่สร้างความขัดข้องในการ

                                                           
559ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 

33/2550, วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ณ ตึกรัฐสภา, หน้า 95, ค้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_meeting/062950.html 

560การเจรจาแบบทวิภาคีหรือการเจรจาแบบสองฝ่าย (Bilateral Treaty) และการเจรจา
แบบพหุภาคีหรือการเจรจาแบบหลายฝ่าย (Multilateral Treaty) ซึ่งการเจรจามีทั้งการเจรจาใน
ระดับเวทีโลกและในระดับภูมิภาค ; กระทรวงพาณิชย์, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, แนว
ทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2552-56, หน้า 2-3, ค้นวันที่ 10 ธันวาคม 2556 จาก http:// 
www.thaifta.com/trade/nego_52-56.pdf  

561รูปแบบการเจรจาเพ่ือท าความตกลงระหว่างประเทศ อาจด าเนินการโดยการเจรจาโดยตรงกับ
การเจรจาผ่านคนกลาง การเจรจาโดยเปิดเผยกับการเจรจาลับ การเจรจาแบบทวิภาคีกับการเจรจาแบบ
พหุภาคี หรือแม้แต่การเจรจาแบบเต็มคณะกับการเจรจาแบบคณะย่อย ; ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.), พื้นฐานการเจรจาต่อรอง, หน้า 3-8, ค้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จาก 
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/CSTI/ASEANUNIT/DirectASEAN/D2File1.pdf 
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น าไปปฏิบัติในลักษณะของรูปแบบที่เก่ียวกับการเสนอเอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบกับ
กรอบเจรจาในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากฝ่ายนิติบัญญัตินั้น 

เพ่ือสนับสนุนข้อวิพากษ์รูปแบบของการเสนอกรอบการเจรจาเพ่ือพิจารณา
ในเชิงประจักษ์ และเพ่ือน าไปสู่การพิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนและรูปแบบในการ
เสนอกรอบเจรจาและการชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นหลักการที่สร้างความขัดข้องในการน าไป
ปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร จ าต้องท าการศึกษาจากฐานข้อมูลที่
เป็นเอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) (ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 23 
สิงหาคม 2554) และเอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
จนถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) พบว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ตลอด 2 ปี (ครั้งที่ 17 วันพุธที่ 13 และพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556)  

จากการศึกษาผู้เขียนพบว่า การเสนอกรอบการเจรจาสามารถแบ่งได้  2 
ลักษณะดังนี้ ประการแรก การเสนอกรอบการเจรจาแบบทวิภาคี562 ประการที่สอง การเสนอกรอบ
การเจรจาแบบพหุภาคี563 เป็นที่น่าสังเกตว่า โดยส่วนใหญ่ในการเสนอกรอบการเจรจามักจะ

                                                           
562อาทิ ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป , กรอบการ

เจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิ
บาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU), ร่างกรอบการเจรจาความตกลง
เพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา, ร่างกรอบการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ,กรอบเจรจาเพ่ือจัดท าบันทึกความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางบกระหว่างไทย -มาเลเซีย, กรอบการเจรจากู้เงินจาก
ต่างประเทศส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะท่ี 3, รา่งกรอบการเจรจาความ
ตกลงการค้าเสรี ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู, กรอบการเจรจา
ต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
(JTEPA)  

563อาทิ ร่างกรอบการเจรจาเพ่ือการยกระดับส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+3 (AMRO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ, กรอบเจรจาภายใต้ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาล
ไทยกับส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ 
(CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่  16 และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ 63 และครั้งที่ 64, 
กรอบการเจรจาของประเทศไทยส าหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 และกรอบการเจรจาของประเทศไทยส าหรับการประชุมรัฐ
ภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8, กรอบการเจรจาของประเทศไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจา
ระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท, กรอบ
การเจรจาการเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี, กรอบการเจรจาเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับองค์การการค้าโลก, กรอบการเจรจาการบินเพ่ือจัดท าความตกลง



222 
 

ด าเนินการโดยการน าเสนอกรอบการเจรจาเป็นเอกสารต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพียงไม่กี่หน้ากระดาษ
เท่านั้น  

ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษายังพบว่า ในการเสนอเอกสารซึ่งเป็นกรอบการ
เจรจาเพ่ือจัดท าความตกลงด้านการขนส่งทางบกระหว่างไทย-ลาว-จีนก็ดี การเสนอกรอบการเจรจา
เกี่ยวกับข้อตกลงในการเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีก็ดี และกรอบ
การเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรร
มาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) กลับมีเอกสารประกอบการ
พิจารณาเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพียง 1 หน้ากระดาษเท่านั้น  

แต่กระนั้นก็ตาม ในการเสนอกรอบการเจรจาในระดับพหุภาคีของประเทศ
ไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอเอกสารซึ่งเป็นกรอบการ
พิจารณาถึง 156 หน้า ในขณะที่กรอบการเจรจาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การการค้าโลก หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอเอกสารซึ่งเป็นกรอบการพิจารณาจ านวน 34 หน้า 
ส่วนการเสนอกรอบการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนนั้น หน่วยงานที่
รับผิดชอบเสนอเอกสารซึ่งเป็นกรอบการพิจารณาจ านวน 15 หน้า ประกอบกับการเสนอกรอบการ
เจรจาความตกลงด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน
มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน และกรอบการเจรจาความตกลงด้านมาตรฐานและการตรวจสอบ
รับรองรายสาขา รวม 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอเอกสารซึ่งเป็นกรอบการพิจารณา
จ านวน 53 หน้า ในขณะที่การเสนอกรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอเอกสารซึ่งเป็นกรอบ
การพิจารณาจ านวน 35 หน้า 

 จากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาพบว่า แนวปฏิบัติการเสนอ
กรอบเจรจามีการด าเนินการในหลายรูปแบบและมีความแตกต่างกัน แม้กระทรวงการต่างประเทศจะ
ท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในเรื่องการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยก็
ตาม แนวทางการเสนอกรอบเจรจาของประเทศไทยภายใต้หลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกลับไม่มีรูปแบบและแนวทางภายใต้กรอบการเสนออย่างเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
ไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับองค์กรหรือหน่วยงานภายใน หรือแม้แต่ในองค์กรสูงสุดของรัฐบาลที่มีนิติฐานะ
เป็นฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม รูปแบบในการ
เสนอกรอบเจรจาที่ผ่านมาจึงมักด าเนินการที่ ในลักษณะที่จะต้องมีข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย

                                                           

ว่าด้วยบริการเดินอากาศ, กรอบการเจรจาความตกลงด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองภายใต้
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน และกรอบการเจรจาความตกลงด้าน
มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองรายสาขา รวม 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์, กรอบการเจรจาอนุสัญญาหรือ
ความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน, กรอบการเจรจาจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ภูมิภาคอาเซียน, กรอบการเจรจาเพ่ือจัดท าความตกลงด้านการขนส่งทางบกระหว่างไทย-ลาว-จีน 
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วัตถุประสงค์ ความจ าเป็น สาระส าคัญ เป้าหมายในการเจรจา โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือความคาดหวังที่รัฐบาลจะไปด าเนินการเจรจากับคู่เจรจา564  

เพ่ือน าไปสู่ฐานข้อมูลสนับสนุนประเด็นวิพากษ์ดังกล่าวของผู้ เขียนใน
เบื้องต้น ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องต้องกันกับความเห็นของนักกฎหมายที่ปฏิบัติในกระทรวงการ
ต่างประเทศบางท่านได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจว่า “กรอบการเจรจาที่เสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าว
มักจะถูกท าเป็นเพียงเอกสารธรรมดาที่จัดท าขึ้นเพ่ือน ามาชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น”565 ด้วย
ถ้อยค าดังกล่าวได้แสดงนัยทางกฎหมายบ่งบอกถึงการน าหลักการในรัฐธรรมนูญไปปฏิบัติใน
หน่วยงานของฝ่ายบริหาร  

ความแตกต่างในการเสนอกรอบเจราจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความแตกต่าง
กันนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเกิดขึ้นจากความจ าเป็นในทางปฏิบัติในการท าความตกลงระหว่างประเทศแต่ละ
ฉบับไม่เหมือนกัน หากเป็นการท าความตกลงทวิภาคี การเสนอกรอบเจรจาท าได้แต่เพียงการก าหนด
กรอบแนวทางการเจรจาเพ่ือรักษาผลประโยชน์ชาติว่า เรื่องใดสามารถด าเนินการได้ หรือเรื่องใดไม่
สามารถด าเนินการได้ และท าได้แค่ไหนเพียงใดเท่านั้น ที่ส าคัญการเจรจาคงมิสามารถก าหนดไว้เป็นที่
แน่นอนตายตัวได้ว่า ผลการเจรจาจะเป็นไปได้อย่างที่ได้เสนอกรอบเจรจาเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
จากฝ่ายนิติบัญญัติได้แต่อย่างใด การเสนอกรอบเจรจาจึงท าได้แต่เพียงกรอบการเจรจากว้าง ๆ แต่
เพียงเท่านั้น  

แต่ในขณะที่การเสนอกรอบการเจรจากับความตกลงพหุภาคี ในทางปฏิบัติ
กรอบเจรจาที่เสนอเป็นการด าเนินการภายใต้ร่างที่ด าเนินการโดยคณะกรรมาธิการยกร่างขององค์การ
ระหว่างประเทศที่ได้ท าขึ้นเท่านั้น ในทางปฏิบัติจึงไม่มีข้อวิตกกังวลว่าเรื่องใดสามารถด าเนินการได้ 
หรือเรื่องใดไม่สามารถด าเนินการได้ และท าได้แค่ไหนเพียงใด เพราะในเวทีระหว่างประเทศในการ
เจรจาความตกลงพหุภาคีการเจรจาเพ่ือให้เป็นไปตามที่ประเทศชาติต้องการแทบไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในทางปฏิบัติ อย่างดีที่ประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการยกร่างความตกลงระหว่างประเทศจะ
ท าได้ก็ตามการตั้งข้อสงวนในตอนที่มีการยื่นสัตยาบันสารเท่านั้น หรือไม่ก็ไม่เข้าร่วมเป็นภาคีกับความ
ตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวแต่อย่างใด 

                                                           
564รูปแบบและเอกสารการเสนอกรอบการเจรจาโดยฝ่ายบริหาร ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ในสมัยการประชุม ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) และเอกสารประกอบการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 3 (สมัย
สามัญทั่วไป), ค้นวันที่  29 ตุลาคม 2558 จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/ 
sapadoc2554.html; อรรณพ บุราณเศรษฐ, มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลในหลักสูตรนักบริหารการทูต 
สถาบันกระทรวงการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2552), หน้า 15. 

565โปรดดูความเห็นของ อรรณพ บุราณเศรษฐ ผู้อ านวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญา
และกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ; บรรหาร ก าลา, เรื่องเดิม, หน้า 56.  



224 
 

กล่าวโดยสรุปแล้ว คงมิผิดเพ้ียนประการใดหากจะกล่าวว่า รูปแบบการ
เสนอกรอบการเจรจาในทางปฏิบัติเป็นเพียงการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
และเพ่ือมิก่อให้เกิดความรับผิดของหน่วยงานที่รับผิดชอบทางกฎหมายเท่านั้น ส่วนการเกิด
ประสิทธิผลจริงจังจะมีหรือไม่ก็ยังเป็นปัญหาที่จ าต้องขบคิดต่อว่าการเสนอกรอบการเจรจายังจ าเป็นที่
ต้องคงอยู่ในบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญอีกหรือไม่ และการเสนอกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
ดังกล่าว สอดคล้องกับหลักการวางดุลอ านาจและการมีส่วนร่วมขององค์กรหลักและองค์กรรองในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจนเป็นการก้าวล่วง ( Intervene) การใช้อ านาจขององค์การหลัก
หรือไม่ ทั้งที่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาในอดีตท าให้เห็นได้ว่า กระบวนการในการเสนอกรอบ
การเจรจา เป็นหนึ่งในปัจจัยที่น าไปสู่ความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่าย
บริหารซึ่งเป็นองค์กรหลัก  

2. ส าหรับประเด็นปัญหาประการที่สองคือ สภาพปัญหาความขัดข้องที่มา
จากหลักการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แม้จะมี
หลักการที่ก าหนดการปฏิบัติไว้ แต่การประเมินประสิทธิผลยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนั้น  

จากการศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน566 ซึ่งพิเคราะห์การด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้เขียนสรุป
กระบวนการและรูปแบบในการด าเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ ดังนี้567 

                                                           
566โปรดดูรูปแบบและวิธีการให้ข้อมูลและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน

เอกสารเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ
สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA), หน้า 2-3 และร่างความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุน, หน้า 3-4.; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ในสมัยการประชุม ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) และเอกสารประกอบการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 3 (สมัย
สามัญทั่วไป). 

567ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน,  ใน เอกสารแนบระเบียบวาระในการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในสมัยการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ครั้ง
ที่ 2, 5 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 4, ค้นวันที่ 29 ตุลาคม 2558 จาก http://library2.parliament.go.th/ 
giventake/content_sapa/dspa020556-01.pdf; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ร่างกรอบ
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีไทย, ใน เอกสารแนบระเบียบวาระใน
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในสมัยการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
ครั้ งที่  1, 29 มกราคม 2556, หน้ า 9 -10 , ค้ นวันที่  29 ตุ ลาคม 2558 จาก  http://library2. 
parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa012956-07.pdf; กระทรวงพาณิชย์, กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ, กรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
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ประการแรก การจัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม 
นักวิชาการ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  

ประการที่สอง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบรายกลุ่ม (Focus 
Group) 

ประการที่สาม การรับฟังความคิดเห็นโดยรูปแบบของการจัดสัมมนาและ
เวทีสาธารณะทั่วทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงระหว่างประเทศก็ดี การจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับความตกลงแก่ภาคเอกชน หรือ
แม้แต่การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญจากการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือแม้แต่การจัดสัมมนาโต๊ะกลม (Round Table) ให้กับ
นักลงทุนไทยในต่างประเทศ 

ประการที่สี่ การให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนต่อการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารที่เกี่ยวข้องทั้งสื่อโฆษณาต่าง ๆ อาทิ การ
ตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์เพ่ือให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ และให้ข้อมูลข่าวสารในระบบเครือข่ายสากล 
(Internetwork) ในรูปแบบของการบรรจุกรอบการเจรจาเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
ประชาชนไว้ในเว็บไซต์ของกระทรวง568 การจัดท าแผ่นพับเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความ
ตกลงระหว่างประเทศเพ่ือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ในการด าเนินโครงการของรัฐซึ่งหมายความรวมถึง
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จะมีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดวิธีการปฏิบัติในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่ชัดเจนก็ตาม อาทิ ก่อนเริ่มด าเนินการหน่วยงานของรัฐที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้569 ไม่ว่าจะเป็นทั้งในการส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท า
โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลก็ดี การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือ
โทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใดก็ดี การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการก็ดี หรือแม้แต่การสนทนากลุ่มย่อยก็
ดี นอกจากนั้นแล้ว การด าเนินการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังอาจด าเนินการได้โดยการ
ประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการประชาพิจารณ์ก็ดี การอภิปราย

                                                           

ญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) (นนทบุรี: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์, 2554), หน้า 3-4. 

568กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กรอบการเจรจาความตกลงเพื่อ
การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ (ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาเม่ือวันที่ 8 ก.ย. 2553), หน้า 1-6, ค้นวันที่ 29 ตุลาคม 2558 จาก http://www.mfa.go.th/ 
business/contents/files/cooperation-20120412-163748-615271.doc 

569ข้อ 5 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548, ราชกิจจานุเบกษา 122, 55 ง (27 กรกฎาคม 2548): 26. 
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สาธารณะก็ดี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็ดี การประชุมเชิงปฏิบัติการก็ดี การประชุมระดับ
ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เป็นต้น570  

แม้ในการด าเนินการจัดการรับความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวจะมี
ความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนก็ตาม แต่ประเด็นส าคัญกลับอยู่ที่ เรื่องการประเมินประสิทธิผลและความชอบตาม
รัฐธรรมนูญในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่างหาก ด้วย เหตุที่กฎหมายหาได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการประเมินกลุ่มตัวอย่างไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่  

นอกจากนั้นแล้ว หลักการที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดหลักการเกี่ยวกับ
การรับฟังความคิดเห็นของ “ประชาชน” ในขณะที่ถ้อยค าในระเบียบอรรถาธิบายถ้อยค าว่า “ผู้มีส่วน
ได้เสีย” ว่าหมายถึงผู้ซึ่ง “อาจ” ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการด าเนินงาน
ตามโครงการของรัฐแต่เพียงเท่านั้น ถ้อยค าในความหมายดังกล่าวหาได้มีความชัดเจนแต่ประการใดไม่ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศไม่ปรากฏว่ามีรัฐ
ใดก าหนดแนวทางการเสนอกรอบการเจรจาที่ต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเฉกเช่น
ประเทศไทย แม้ในอดีตสหรัฐอเมริกาจะมีแนวปฏิบัติที่วุฒิสภาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบ
การเจรจาร่วมกับฝ่ายบริหารก็ตาม แต่แนวปฏิบัติในปัจจุบันฝ่ายบริหารได้ลดบทบาทของวุฒิสภาใน
เรื่องการเข้ามาก าหนดวัตถุประสงค์และการก าหนดกรอบการเจรจาดังกล่าวออกไป และพยายามใช้
แนวทางการท าข้อตกลงของฝ่ายบริหาร เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศในกรณีท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแต่อย่างใด 

กล่าวโดยสรุป การก าหนดกระบวนการที่ต้องด าเนินการก่อนลงนามใน
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นหลักการที่ยังขาดความชัดเจนในหลักการน าไปปฏิบัติ ส่งผลให้การ
เสนอกรอบการเจรจา การให้ข้อมูลกับประชาชน การรับฟังความเห็นของประชาชนมักเป็นการปฏิบัติ
ในเชิงรูปแบบมากว่า ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ขัดกับหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เพียงเท่านั้น การ
ปฏิบัติดังกล่าวหาได้มีประสิทธิผลแต่อย่างใดไม่ และประการที่ส าคัญคือการก าหนดกระบวนการที่
ต้องด าเนินการก่อนลงนามในหนังสือสัญญายังหาได้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศทั่วไป
แตอ่ย่างใดไม ่ 

2)  กระบวนการที่ต้องด าเนินการภายหลังลงนามในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศแล้ว แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน ยังคงเป็นหลักการที่ยัง
ขาดความชัดเจนในหลักการน าไปปฏิบัติ  

พึงต้องเข้าใจก่อนว่าขั้นตอนภายหลังลงนามในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ แต่ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันก็ยังเป็นหลักการที่ยังขาดความชัดเจนในหลักการ
น าไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการเสนอกรอบเจรจาและการชี้แจงต่อฝ่ายนิติ
บัญญัติเป็นหลักการที่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

                                                           
570ข้อ 9 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 

2548, ราชกิจจานุเบกษา 122, 55 ง (27 กรกฎาคม 2548): 27. 
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ของฝ่ายบริหารก็ดี การให้ข้อมูลและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังขาด
หลักเกณฑ์ในการน าไปปฏิบัติ หมายความถึงแต่เฉพาะกรณีที่มีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการ และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่าย
นิติบัญญัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทเท่านั้น แต่การท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักโดยตรงนั้น หา
จ าต้องด าเนินการเสนอกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ตลอดจนหาจ าต้องด าเนินการอย่างใด  ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่  

อาจกล่าวได้ว่า ขั้นตอนในระหว่างที่มีการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อยู่ในระหว่างที่มี “การลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ไปแล้ว” แต่กระบวนการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอน “ก่อนที่จะมีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน” ตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ การยื่นสัตยาบันสาร การยื่นภาคยานุวัติ
สาร เป็นต้น ขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายภายในดังกล่าวก าหนดไว้ในบทบัญญัติในมาตรา 
190 วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2554 รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีจะต้องด าเนินการใน 2 ล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ล าดับแรก คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของ
หนังสือสัญญานั้น และ 

ล าดับที่สอง คณะรัฐมนตรีจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรมในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลาง หรือแม้แต่
ผู้ประกอบการขนาดย่อมก็ตาม 

1. ส าหรับล าดับขั้นตอนแรกได้แก่ คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น 

จากการศึกษาพบว่า ทั้งการให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศยังขาดความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติก็ดี และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เป็นหลักการใหม่ที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญและยังขาดบทบัญญัติที่
ก าหนดวิธีการปฏิบัติ ทั้งนี้ ก็ด้วยเหตุที่การตรากฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติยังไม่ เคย
แล้วเสร็จแต่อย่างใดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้การด าเนินการ
ดังกล่าวตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญขาดหลักเกณฑ์ที่ประจักษ์ชัดที่สามารถน าไปใช้เป็นฐานในการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า จากการพิเคราะห์ถ้อยค าว่า “ต้องให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญา” จะพบว่าถ้อยค าดังกล่าวใช้ค าว่า “ต้อง” ซึ่งมีอรรถาธิบายความ
ได้ว่า ค าว่าต้องมีสภาพบังคับในตัวเองในฐานะที่เป็นสิ่งที่คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 
ในขณะที่ถ้อยค าว่า “ประชาชน” จะมีความหมายเฉกเช่นใด การตีความถ้อยค าว่าประชาชนจะเป็น
การตคีวามแบบกว้างว่าหมายถึงปวงชาวไทยทุกคน หรือเฉพาะประชาชนที่ได้มีส่วนได้เสีย หรือเฉพาะ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่เพียงเท่านั้น  
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นอกจากนั้นแล้ว ถ้อยค าว่า “สามารถเข้าถึงรายละเอียด” ยังมีนัยที่
สามารถอรรถาธิบายความได้ว่า ต้องเป็นในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานรัฐจะต้องด าเนินการ
ตระเตรียมฐานข้อมูล และจัดท าแหล่งข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะ
เป็นโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า “วิธีการเข้าถึงรายละเอียด ก็เป็นสิ่งที่
ฝ่ายบริหารต้องค านึงถึงวิธีการน าไปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วย
เช่นกัน” 

ยิ่ งไปกว่านั้น ถ้อยค าว่า “รายละเอียด” นั้น นัยทางกฎหมายจะมี
ความหมายเฉกเช่นใดการเสนอหนังสือสัญญาทั้งฉบับก็ดี การสรุปให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ก็ดี 
การสรุปสาระส าคัญในเอกสารที่เข้าถึงยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเช่นกันว่า ถ้อยค าดังกล่าวครอบคลุม
ไปถึงการน าหลักการไปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้แค่ไหนเพียงใด 

แม้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพยายามปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตามนัยทางกฎหมายที่ก าหนดว่า “คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญา” ก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่า ในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารได้
พยายามด าเนินการจัดให้ประชาชนเข้าถึงประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งในการจัดสัมมนาโต๊ะกลมก็ดี การจัดสัมมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงระหว่างประเทศก็ดี การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติก็ดี การจัดท าแผ่นพับเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงระหว่าง
ประเทศก็ดี รวมทั้งการตีพิมพ์บทความเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศก็ดี 
การร่วมมือกับภาคเอกชนจัดสัมมนาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น571  

การด าเนินการดังกล่าวเป็นความพยายามของฝ่ายบริหารที่พยายามปฏิบัติ
ในหลากหลายวิธีเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมากที่สุด แต่ก็โดยปราศจาก
ทิศทางที่แน่ชัดในกฎหมายว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการเช่นใด แต่กระนั้นก็ตาม กรณีดังกล่าวมี
ประเด็นที่ตั้งเป็นข้อสังเกตว่า กรณีอย่างไรบ้างที่จะถือเป็นหลักในการปฏิบัติได้ว่า เป็นการปฏิบัติให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างถ่องแท้ ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญใช้ค าว่า “คณะรัฐมนตรีต้อง
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญา”  

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากฎหมายของสหราชอาณาจักรพบว่า 
ในทางปฏิบัติหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ด าเนินการท าต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศทั้งฉบับในฐานข้อมูลสากล (Website) ของส านักงานกิจการต่างประเทศและ
กิจการทั่วไป (The Foreign and Common Office: FCO) ทั้งหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ยังไม่

                                                           
571ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งคูเวตเพ่ือการส่งเสริมและ

คุ้มครองการลงทุน; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งคูเวตเพื่อ
การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน, ปีที่ 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ครั้งที่ 2, วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2556, ค้นวันที่ 29 ตุลาคม 2558 จาก http://library2.Parliament.go.th/giventake/content_ 
sapa/dspa020556-01.pdf 
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มีผลผูกพัน ด้วยเหตุที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา และหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับสหราชอาณาจักรแล้วในรูปแบบของการตีพิมพ์ชุดเอกสารความตกลง
ระหว่างประเทศ (Series) ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 20 (3) ในบรรพที่ 25 ส่วนที่ 2 ที่ว่าด้วยการให้สัตยาบันหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการปกครอง ค.ศ. 2010  

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารของประเทศ
ไทยที่ผ่านมาพบว่า แม้ฝ่ายบริหารจะได้ด าเนินการทั้งโดยการจัดสัมมนาโต๊ะกลมก็ดี การจัดสัมมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงก็ดี การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
นานาชาติก็ดี การจัดท าแผ่นพับเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงก็ดี รวมทั้งการตีพิมพ์
บทความเพ่ือเผยแพร่ความรู้ก็ดี การร่วมมือกับภาคเอกชนจัดสัมมนาก็ตาม  

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าการจัดสัมมนาจะมีเฉพาะกลุ่มคนที่
เข้าร่วมจ านวนไม่มากเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับค าว่า “ประชาชน” และประการที่ส าคัญจะถือได้หรือไม่
ว่า กลุ่มคนที่เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวเป็นตัวแทนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญจริง ๆ นอกจากนั้น การจัดท าแผ่นพับคงไม่สามารถแสดงถึงรายละเอียดของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศได้ทั้งหมดแต่อย่างใด ในขณะที่การตีพิมพ์บทความเพ่ือเผยแพร่ความรู้ก็คง
จ ากัดเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าถึงบทความดังกล่าวเท่านั้น การด าเนินการทั้งหลายที่ผ่านมาก็ยังไม่อาจ
ประเมินได้ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ และเกิดประสิทธิผลแค่
ไหนเพียงใด 

2. ส าหรับล าดับที่สองเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีจะต้องด าเนินการแก้ไข
หรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรมในกรณีที่การปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลาง หรือแม้แต่
ผู้ประกอบการขนาดย่อมก็ตาม 

จากการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาการตรากฎหมายที่
ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสมและเป็น
ธรรมในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง หรือแม้แต่ผู้ประกอบการขนาดย่อมไม่เคยปรากฏในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม
แต่อย่างใด ดังนั้น การน าหลักการไปปฏิบัติจึงยังเป็นปัญหาที่ฝ่ายบริหารต้องด าเนินการและให้
ความส าคัญด้วยเช่นกัน  

ในทางปฏิบัติในครั้งอดีตที่ผ่านมาการแก้ไขและการเยียวยาฝ่ายบริหาร
มักจะด าเนินการโดย “การจัดตั้งกองทุน”572 ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร โดยที่กองทุนแก้ไขและเยียวยาเช่นว่านั้นได้รับการ
สนับสนุนจากฝ่ายบริหารซึ่งมีที่มาจากเงินภาษีอากรของประชาชนร่วมกัน ประเด็นที่น่าสนใจคือ การ
จัดตั้งกองทุนแก้ไขและเยียวยาดังกล่าวเพียงพอต่อการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร และ

                                                           
572โปรดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์; บรรหาร ก าลา, เรื่องเดิม, หน้า 

58. 
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การเยียวยาดังกล่าวจะมีมาตรการอื่นใดนอกจากวิธีการจัดตั้งกองทุนแก้ไขและเยียวยาหรือไม่ อย่างไร 
ทั้ งนี้  กรณีดังกล่าวยังน ามาซึ่ งประเด็นและข้อวิพากษ์ทั้ งในชั้นของการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และทั้งในภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มีผลใช้บังคับแล้ว เกี่ยวกับการขาดความชัดเจนในการปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ว่า 
การแก้ไขและการเยียวยาดังกล่าวจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร573 การพิสูจน์ความเสียหายและ
การเยียวยาได้สัดส่วนกันหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่พอใจต่อการแก้ไขและ เยียวยาของ
ฝ่ายบริหาร ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือความเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร การ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีความแตกต่างกัน วิธีการเยียวยาจะใช้หลักเกณฑ์ที่เหมือนหรือแตกต่าง
กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบรายอ่ืนหรือไม่ และการด าเนินการที่รัฐธรรมนูญก าหนดว่าต้องรวดเร็ว 
เหมาะสมและเป็นธรรมจะต้องด าเนินการอย่างไร 

นอกจากนี้  จากการศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศพบว่า ไม่มี
รัฐธรรมนูญของรัฐใดที่ก าหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้
ละเอียดเฉกเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ผู้เขียนคงมิอาจกล่าวหาได้ว่า การก าหนด
ดังกล่าวผิดไปจากแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศดังกล่าวจะเป็นผิดในเชิงหลักการแต่อย่างใดไม่ การ
ก าหนดหลักการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นเรื่องอ านาจอธิปไตยภายในของแต่ละรัฐ
ที่มีพัฒนาการและความจ าเป็นในบริบทที่แตกต่างกัน จึงท าให้การออกแบบและการก าหนดหลักการ
ในรัฐธรรมนูญมีความแตกต่างกันได้ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่ากระบวนการที่ต้อง
ด าเนินการภายหลังลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว แต่ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผล
ผูกพัน ยังเป็นหลักการที่ยังขาดความชัดเจนในหลักการน าไปปฏิบัติ อันส่งผลต่อความขัดเจนในการ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนทั้งที่ เกี่ยวกับ การที่
คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น และ
เรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม
และเป็นธรรม ในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลาง หรือแม้แต่ผู้ประกอบการขนาดย่อมก็ตาม  

จะเห็นได้ว่าหลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
โดยมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลไปถึงสองรัฐบาลแล้ว จวบจนกระทั่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ใช้บังคับไปแล้ว กฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติดังกล่าว ก็ยังหาได้ปรากฏขึ้นเพ่ือเป็นหลักและสร้างความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยแต่อย่างใดไม ่

 

                                                           
573โปรดดูความเห็นของนายอัชพร จารุจินดาในฐานะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที ่37/2550 (เป็นพิเศษ), หน้า 172. 
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3.2.3 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ 

คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาในเรื่องความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ นอกจาก
จะเกิดขึ้นจากสารัตถะในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญแล้ว ปัญหาดังกล่าวยังมีเหตุที่มาจากสภาพ
ปัญหาจะเกิดขึ้นจากผลของค าวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีถูกก าหนดไว้
ในมาตรา 190 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554  

แต่กระนั้นก็ตาม สภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ท าโดยฝ่ายบริหารนั้น มิ ได้เกิดแต่เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เท่านั้น แต่สภาพการณ์ดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นเค้าลางตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา  

ในขณะที่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นในการเสนอร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช …. ในสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตรเป็นนายกรัฐมนตรี แม้ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะยังคงธ ารงไว้ซึ่งหลักการ
ที่ว่าด้วยอ านาจและองค์กรในเรื่องการตีความประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็นการ
เฉพาะเฉกเช่นเดิมตามหลักการที่ปรากฏอยู่ ในมาตรา 190 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พุทธศักราช 2554 ก็ตาม  แต่อย่างไรก็ดี  ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) 
พุทธศักราช …. ยังได้ก าหนดหลักการใหม่ในเรื่องกรอบระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องด าเนินการ
วินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ได้รับ เรื่อง574 ในขณะรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กลับก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ575 ซึ่งเป็นหลักการที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในมาตรา 190 วรรค

                                                           
574มาตรา 190 วรรคสี่  ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่  …. ) 

พุทธศักราช ….  บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องเสนอ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง ให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้น า
บทบัญญัติตามมาตรา 154 (1) และ (2) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม 
‘ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง’ ” 

575มาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เมื่อมี
ปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับค าขอ 
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หก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554576 มาก่อนแต่อย่างใด 

คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าฝ่ายตุลาการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ หรือเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นองค์กร
หลักที่สามารถใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้แต่เพียงล าพัง แต่กระนั้นก็ตาม 
ประเด็นหลักที่จะศึกษาคงมิได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในเรื่องของกรอบ
ระยะเวลาที่ศาลต้องท าการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลากี่วัน แต่ประเด็นหลักที่จะท าการศึกษา
อยู่ที่เรื่องของปัญหาการวางบทบาทและการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาด
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วย
หรือไม ่

จากการศึกษาผู้เขียนค้นพบประเด็นในเชิงหลักการเกี่ยวกับการศึกษาว่า  ฝ่ายตุลาการเป็น
องค์กรหลักที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติใน 2 ลักษณะดังนี้  

ประการแรก รัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจศาลเหนือคดีในการวินิจฉัยชี้
ขาดปัญหาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม ่ 

ประการที่สอง การวินิจฉัยชี้ขาดคดีการขัดแย้งในการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติ
บัญญัติที่ผ่านมาน าไปสู่ปัญหาข้อโต้แย้งการใช้อ านาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

3.2.3.1  รัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจเหนือคดี 
เป็นที่ประจักษ์ว่า รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจศาลในการ

วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ577 ศาลรัฐธรรมนูญจึง
มีนิติฐานะเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ในขณะที่หลักการดังกล่าวหาได้มีการก าหนดไว้
ในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศว่า องค์กรใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบประเภทของหนังสือ
สัญญาไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่578 ด้วยเหตุที่หลักการในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของระบอบของ
กฎหมายภายในและอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐเป็นการเฉพาะว่า จะมีการก าหนดหลักการ
ดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่ และถ้าก าหนดตุลาการองค์กรใดจะมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดใน
เรื่องดังกล่าว ส่วนประเด็นในเรื่องการก าหนดหลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

                                                           
576มาตรา 190 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 บัญญัติว่า “ในกรณีที่
มีปัญหาตามวรรคสองให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้น าบทบัญญัติตาม
มาตรา 154 (1) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม” 

577มาตรา 190 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 และมาตรา 23 วรรค
สาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  

578See also 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 
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ไทยจะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศหรือไม่คงต้องท าการพิจารณาในเรื่องของ
การศึกษาเปรียบเทียบต่อไป 

อาจกล่าวได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรตุลาการที่มีอ านาจ
อธิปไตยองค์กรหนึ่งตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดการใช้อ านาจไว้ในลักษณะให้เป็นการตรวจสอบการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หากพิจารณาในมาตรา 23 วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งได้บัญญัติไว้ดังนี้  

“เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ 
คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ”  

จากบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
ดังกล่าวย่อมหมายถึง กรณีที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การตรวจสอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังคงอยู่ภายใต้อ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรตุลาการที่มีอ านาจในการตีความประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศไว้เป็นการเฉพาะเฉกเช่นที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรา 190 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2554 และตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ ….. ) พุทธศักราช …..  

แต่กระนั้นก็ตาม จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในตามมาตรา 190 วรรค
หก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มิได้ก าหนดกรอบเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องด าเนินการ
วินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาเท่าใด ในขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช …. กลับได้ก าหนดกรอบระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องด าเนินการ
วินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องเพ่ิมเติมขึ้นมา แต่หลักการดังกล่าวในร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช …. ก็หาได้บังเกิดผลบังคับใช้ได้แต่
อย่างใดไม่  

แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 23 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กลับได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอเรื่องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องก็ได้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ก าหนดกรอบเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องท าการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีที่เกิดข้อปัญหาว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารต้องการ
ด าเนินการท าขึ้นมานั้น จะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องด้วยบทบัญญัติตามวรรคสองหรือ
วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หรือไม่ อย่างไร 

จากการศึกษาบทบัญญัติในมาตรา 23 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในประเด็นเรื่องการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารโดยองค์กรตุลาการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ผู้เขียนมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 

ประการแรก มาตรา 190 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พุทธศักราช 
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2554 ก าหนดให้เป็นอ านาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา579 ซึ่งมี
ความเห็นว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นไปตามประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามหลักการที่ก าหนดให้อยู่ภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลของรัฐธรรมนูญนั้น 
ให้ท าการเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่
กรณี ภายหลังจากนั้นรัฐธรรมนูญก าหนดให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวมีหน้าที่ส่ง
ความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาด  ในขณะที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กลับก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรี580 ในการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่หาได้เป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแต่อย่างใดไม่ 

ประการที่สอง บทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการตรวจสอบการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นอ านาจขององค์กรตุลาการนั้น ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า มาตรา 23 วรรคสี่ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ใช้ถ้อยค าขึ้นต้นบทมาตรา
ด้วยถ้อยค าว่า “เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม” หรือไม่นั้น 
ผู้เขียนเห็นว่า การใช้อ านาจอธิปไตยที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องการใช้อ านาจอธิปไตยใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารนั้น จะถูกด าเนินการตรวจสอบก็
ต่อเมื่อปรากฏเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในหลักการของรัฐธรรมนูญว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศมีปัญหาเกิดขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งได้แก่ประเด็นปัญหาข้อวินิจฉัยดังต่อไปนี้  

1. ปัญหาตามมาตรา 23 วรรคสองประการแรกคือ ปัญหาในลักษณะหรือประเภท
ของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ท าโดยรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารนั้น มีลักษณะเป็นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ใน 5 ประเภทหรือไม่  

2. ปัญหาตามมาตรา 23 วรรคสองประการที่สองคือ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน
ฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่  

3. ปัญหาตามมาตรา 23 วรรคสองประการที่สามคือ หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่สามารถท าการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมายเป็นอย่างไร กล่าวคือรัฐบาลสามารถด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือเข้าเป็นภาคีตามความตกลงระหว่างประเทศที่มีในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้นได้ทันที
หรือไม ่

ประการที่สาม ในประเด็นเรื่องการใช้อ านาจอธิปไตยในการตรวจสอบการท าและ
ถ่วงดุลการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการนั้น ผู้เขียนยังมีข้อสังเกตอันเป็น

                                                           
579มาตรา 154 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 
580มาตรา 23 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
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ประเด็นที่ควรศึกษาว่า การที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยใน
การตรวจสอบการท าหนังสือสัญญาหรือการควบคุมการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่าย
บริหารนั้น จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญมีสัดส่วนที่เป็นนัก
กฎหมายที่มาจากสายนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ซึ่งท าหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน  

แต่อย่างไรก็ตาม ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ประเด็นปัญหาที่ศาล
รัฐธรรมนูญจ าต้องท าการพิจารณาว่าหนังสือสัญญาดังกล่าวเป็นสนธิสัญญาหรือไม่ เนื่องจากในหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญาได้ก าหนดชื่อเรียกของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มี
ลักษณะที่เป็นสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในลักษณะหลากหลาย กล่าวคือหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศนอกจากจะเรียกว่า สนธิสัญญา (Treaty) แล้ว หนังสือสัญญาตามความหมาย
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็อาจมีชื่อ เรียกหลากหลายชื่อได้เช่นกัน อาทิ  อนุสัญญา 
(Convention) พิ ธี ส าร  (Protocol) ป ฏิ ญ ญ า (Declaration) ข้ อ ต ก ล ง  (Agreement) ก ติ ก า 
(Covenant) หรือแม้แต่ค าว่า กติกา (Pact)581  ได้เช่นกัน ดังนั้น หากศาลรัฐธรรมนูญได้ท าค าวินิจฉัย
ชี้ขาดว่าการแสดงเจตนาของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารที่ได้ท าการโต้ตอบกันตามความสัมพันธ์
ทางการทูตทั่วไปว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว การด าเนินการตามกรอบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งหมายความรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตาม
กระบวนการตามกฎหมายภายในที่เก่ียวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน 

นอกจากนั้นแล้ว หากในกรณีที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นสนธิสัญญา
ตามความหมายในกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว ปัญหาที่จ าต้องศึกษาพิจารณาต่อไปได้แก่ หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเช่นว่านั้น จ าต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ 
จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมามีประเด็นที่จ าต้องพิจารณาและค านึงอย่างยิ่งด้วยเหตุแห่งคดีที่
เกิดขึ้นหลายคดี อาทิ คดีเกี่ยวกับการท าหนังสือแสดงเจตจ านงต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ดี 
การท าหนังสือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้สนามบินอู่ตะเภาก็ดี การท าหนังสือแถลงการณ์ร่วมใน
การขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารก็ดี ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงลักษณะของค าวินิจฉัยว่าหนังสือ
สัญญาใดมีลักษณะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จ าต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบจากรัฐสภา ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากค าวินิจฉัยชี้ขาดถึงลักษณะของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศท่ีด าเนินการโดยนักกฎหมายมหาชนที่อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักการ ทั้งนื้ 
ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม  

อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับลักษณะของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแท้จริงจึงเป็นปัญหาหลักที่
เกิดข้ึนและเป็นปัญหาที่ส าคัญประการแรก ที่เชื่อมโยงและน าไปสู่สภาพปัญหาในทางปฏิบัติที่เก่ียวกับ
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประการอ่ืนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  

                                                           
581บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ

วิหารกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ, หน้า 2-3.  
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ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากปัญหาการท าค าวินิจฉัยชี้ขาดถึงลักษณะของหนังสื อสัญญา
ระหว่างประเทศแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตีความกฎหมายทั้งในลักษณะของถ้อยค าใน
ตัวอักษร เจตนารมณ์ของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือแม้แต่ปัญหาในลักษณะการแสดงเจตนา
ที่ปรากฏออกไปโดยฝ่ายบริหาร อาทิ หนังสือโต้ตอบทางการทูตระหว่างรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งในการ
ตีความดังกล่าวมักปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญหาได้มีความเข้าใจบริบทในลักษณะการด าเนินการตาม
ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างแท้จริงแต่อย่างใดไม่582การตีความดังกล่าวย่อมส่งผลให้การตีความการ
แสดงเจตนาก็ดี การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี ผิดไปจากหลักการในกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหว่างประเทศอย่างทีไ่มค่วรจะเกิดข้ึนด้วยเช่นกัน  

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศพบว่า การศึกษาในเชิง
คุณภาพจะพบว่าไม่ปรากฏว่าแนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสใน
เรื่องขององค์กรวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
แต่อย่างใดไม ่ 

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในเชิงรูปแบบกลับปรากฏว่ารัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐเช็กและรัฐธรรมนูญของประเทศมองโกเลีย ก าหนดให้เป็นบทบาท อ านาจและหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญเฉกเช่นที่ประเทศไทยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  

แต่กระนั้นก็ตาม แม้รัฐธรรมนูญและแนวปฏิบัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมิได้ก าหนด
ไว้ให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญเฉกเช่นประเทศไทยก าหนดไว้ก็ตาม แต่ผู้เขียนเห็นว่าหลักการที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเกี่ยวกับเขตอ านาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใน
การตรวจสอบภายใต้หลักการ “ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามพันธกรณีระหว่างประเทศ” มี
ความส าคัญในลักษณะที่สร้างความชัดเจนในเชิงหลักการ ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอาศัยฐานการ
ใช้อ านาจที่มาจาก “การใช้อ านาจทางการเมือง” ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถใช้ในการอรรถาธิบาย
ความเกี่ยวกับเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองต่อกรณีการใช้อ านาจเหนือการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศว่าจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ในขณะที่รัฐธรรมนูญหาได้
ก าหนดให้ศาลปกครองมีเขตอ านาจเหนือกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม ่ 

ในขณะที่แนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศก็มีน้อยมากที่ก าหนดไว้เป็นหลักการ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับองค์กรและใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ แต่การก าหนดการใช้อ านาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
กลับมีบริบทที่เกี่ยวกับการวางหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการวินิจฉัยที่มีความชัดเจนและ
น่าสนใจในการใช้เป็นฐานในการอรรถาธิบายความในปัญหาที่ว่าด้วยการใช้อ านาจขององค์กรตุลาการ
ในประเทศไทย  

                                                           
582ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 
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นอกจากนั้นแล้ว การที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นนักกฎหมายมหาชนแต่
กลับจ าต้องท าการวินิจฉัยชี้ขาดถึงลักษณะและประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตาม
หลักการที่มีในกฎหมายระหว่างประเทศด้วย ก็เพราะเหตุที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าและการควบคุมการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหารัฐธรรมนูญ ประกอบ
กับการตรวจสอบการท าหนังสือสัญญาดังกล่าวโดยองค์กรตุลาการนั้น  เป็นหลักเกณฑ์ประการหนึ่ง
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
เป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญจ าต้องวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ควรจะมีหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการ
วินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่าย
นิติบัญญัติหรือไม่ โดยองค์กรดังกล่าวควรอยู่ในรูปแบบที่มาจากตัวแทนที่ยึดโยงกับภาคประชาชนใน
ฐานะที่เป็นองค์กรที่ต้องท าหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบอยู่แล้ว ซึ่งประกอบกับองค์กรที่ท าหน้าที่
ในทางปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวปฏิบัติของนานาประเทศ ในฐานะที่เป็น
องค์กรที่ยึดโยงกับภาคประชาชนเพ่ือท าหน้าที่ในเชิงบริหารจัดการก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่
เป็นองค์กรตุลาการจะท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดประเภทหนังสือสัญญา ในกรณีท่ีมปีัญหาและข้อขัดข้องที่
เกิดขึ้นจากการก าหนดประเภทและลักษณะของหนังสือสัญญาที่ฝ่ายบริหารต้องการด าเนินการขอ
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม ่อย่างไร 

3.2.3.2  การวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ผ่านมาน าไปสู่ปัญหาข้อโต้แย้งการใช้อ านาจระหว่าง
องค์กร 

คงมิอาจปฏิเสธได้เลยว่าประสบการณ์ร่วม 18 ปีนับแต่ประเทศไทยก าหนดให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ หลักการดังกล่าวปรากฏอยู่ทั้งใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 583 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 จวบจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งมี
ผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผู้เขียนค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ว่า การตีความ
และการอรรถาธิบายความประเด็นปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดย
องค์กรตุลาการตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมา สร้างความ
ขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้กับฝ่ายบริหารเป็นอย่างยิ่ง 

จากการศึกษาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีต่าง ๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับประเด็นการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศพบว่า ในปี พ.ศ. 2542 คดกีารท าหนังสือแสดงเจตจ านงขอรับความ

                                                           
583การเสนอเรื่องการขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 224 ประกอบกับมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมาตรา 266 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให้องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย” 
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ช่วยเหลือทางวิชาการและทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าไม่มีลักษณะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยเหตุ
ที่หนังสือแสดงเจตจ านงดังกล่าวขาดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งทางภววิสัยใน
ลักษณะของการแจ้งนโยบายของรัฐบาลอันเป็นการกระท าฝ่ายเดียว อีกทั้งการที่รัฐบาลไทยไม่
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตามหนังสือแสดงเจตจ านงได้ก็หาได้ก่อให้เกิดความรับผิดชอบในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศ อันเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ และ
ประการที่ส าคัญคือการขาดลักษณะในทางอัตวิสัยที่เป็นเจตจ านงที่จะมีผลผูกพันแต่อย่างใดไม่ ดัง
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าหนังสือแสดงเจตจ านงดังกล่าว ทั้งรัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ มิได้มีเจตจ านงที่ต้องการก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมายกันแต่อย่างใดไม่  

ในขณะที่ปี พ.ศ. 2543 คดีการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าอนุสัญญา
ฉบับนี้มีบทอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ (Jurisdiction) ในทางนิติบัญญัติใน
ท านองเดียวกันกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ การใช้อ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวหาได้จ ากัดเฉพาะแต่เขตอ านาจแห่งรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐเหนือเขตแดนทางทะเลแต่อย่างเดียวไม่  การท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าวจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายรัฐสภาด้วยเช่นกัน 

ภายหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 ในคดีร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 
(Japan-Thai Economic Partnership Agreement: JTEPA) ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสั่งว่า การใช้
อ านาจของคณะรัฐมนตรีใน “ความสัมพันธ์กับรัฐสภา” ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ดี หรือในการด าเนิน 
“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”ก็ดี เป็นการที่คณะรัฐมนตรี “ใช้อ านาจทางการบริหารตาม
รัฐธรรมนูญ” ในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ แต่คณะรัฐมนตรีหาได้กระท าในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใดไม่ ดังนั้นการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่อยู่ใน
อ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแต่อย่างใด 

แต่กระนั้นก็ตาม ภายหลังจากคดี JATAPA ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2551 ศาลปกครอง
กลางกลับมีค าสั่งไม่สอดคล้องกับค าสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดี JTAPA ที่ผ่านมากล่าวคือ ในคดีค า
แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาเรื่องการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น
มรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวของประเทศกัมพูชาหรือ Joint Communiqué ศาลปกครองกลางกลับมี
ค าสั่งความเห็นว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลงนามในแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นกรณีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและคณะรัฐมนตรีกระท าการ “ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายปกครอง” ที่ใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่อยู่ภายใต้กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ด้วยเหตุดังกล่าวการท า
ค าแถลงการณ์ร่วมที่เกิดขั้นจึงอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองกลางที่มีอ านาจในการรับเรื่องดังกล่าว
ไว้พิจารณา 

นอกจากนั้นแล้ว ในคดีค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาเรื่อง
การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวของประเทศกัมพูชาหรือ Joint 
Communiqué เรื่องเดียวกันนี้ ยังปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาด ค าแถลงการณ์ร่วม



239 
 

เป็นหนังสือสัญญา “ที่อาจมี” บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ ประกอบกับการท าค า
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวยังอาจน าไปสู่การมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวางอีกด้วย ดังนั้น ค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวจึงเป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภาตามทีร่ัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 

อาจกล่าวได้ว่า ผลของค าวินิจฉัยโดยองค์กรตุลาการทั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและศาล
ปกครอง ซึ่งท าการวินิจฉัยคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น มีทั้งคดีที่
วินิจฉัยสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 
จะเห็นได้จากทั้งในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ท าค าวินิจฉัยชี้ขาดในคดีการท าหนังสือแจ้ งความจ านง
ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก็ดี584 การ
วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญในคดีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ก็ดี585 การ
วินิจฉัยคดีของศาลปกครองในคดีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ก็ดี586 หรือแม้แต่คดี
การท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระ
วิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวของประเทศกัมพูชา (Joint Communiqué) ซึ่งปรากฏทั้งในค าวินิจฉัย
ของศาลปกครอง587 และศาลรัฐธรรมนูญ588 เองก็ดี ต่างมีประเด็นที่น าไปสู่การวิพากษ์ในทางวิชาการ
อย่างกว้างขวางในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ของฝ่ายบริหาร ค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงและเชื่อมั่นในเชิงหลักการ
เกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารที่จะท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ อันน าสู่ปัญหา
ความขัดข้องในเชิงหลักการในการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย 

แต่กระนั้นก็ตาม จากการศึกษาเปรียบเทียบที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า แนวปฏิบัติและ
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนดให้ตุลาการรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจในการรับวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีฐานรองรับจาก “การใช้อ านาจทางเมือง” เท่านั้น 
และจะต้องเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาในขณะที่ยังอยู่ใน “กระบวนการการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ” แต่เพียงเท่านั้น ในฐานะที่เป็นการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ “ความชอบด้วย ‘รัฐธรรมนูญ’ 
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ”   

ในขณะที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับแล้ว และเป็นการพิจารณาที่
เกี่ยวกับ “ความชอบด้วย ‘กฎหมาย’ ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ” อาทิ การบังคับใช้กฎหมายที่
รองรับความตกลงระหว่างประเทศ ย่อมอยู่ในการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วยฐานการใช้ 
“อ านาจทางกฎหมาย” 

                                                           
584ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2542  
585ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543   
586ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 178/2550 
587ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 
588ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551  
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อนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่าความชัดเจนในเชิงหลักการและฐานการใช้อ านาจขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าวของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมที่น่าน าไปใช้ก าหนดใน
เชิงหลักการที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจของการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศโดยฝ่ายตุลาการในประเทศไทยได้ต่อไป 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศก็ดี ได้น าไปสู่สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศ
ไทย อันส่งผลต่อปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ดี ประกอบ
กับปัญหาการปรับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งต่อผลทางการเมืองมากกว่าการ
ยึดถือหลักการก็ดี ปัญหาปัญหาเรื่องเขตอ านาจศาลเหนือกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องหลักการที่ต้องใช้ในการตีความโดยองค์กรตุลาการก็ดี ได้น าไปสู่ความ
สั่นคลอนในการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารที่มิกล้าด าเนินการโดยมิได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติแต่อย่างใด ส่งผลให้ในทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันความรับผิดชอบทางการเมืองของฝ่ายบริหาร 
รัฐบาลจึงเลือกท่ีจะส่งหนังสือสัญญาทุกประเภทเพ่ือขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเสมอ ผู้เขียน
เห็นว่า “หลักการ” ที่ว่าด้วยการใช้อ านาจขององค์กรหลักคือฝ่ายบริหารนั้น กลับกลายเป็น 
“ข้อยกเว้น” ที่ฝ่ายบริหารสามารถใช้อ านาจท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้แต่เพียงล าพังบาง
กรณีเท่านั้น  

 
3.3  บทสรุปการศึกษาเปรียบเทียบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศ

ไทยกับรัฐต่างประเทศ 
 

จากการศึกษาถึงหลักการและกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยที่ผ่านมาผู้เขียนค้นพบว่า สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยมีอยู่ 3 ประการได้แก่ ปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ ยวกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ ประการที่สอง ปัญหาที่ว่าด้วยกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ  และประการที่สาม ปัญหาที่ว่าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ  

เป็นที่ประจักษ์ว่า จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักการและกระบวนการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสในเชิงคุณภาพและในเชิง
รูปแบบที่ผ่านมากับหลักการและกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทย จะ
เห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและกฎหมายภายในตลอดจนแนวปฏิบัติในการท าหนังสื อ
สัญญาระหว่างประเทศ ก าหนดการใช้อ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศให้เป็นอ านาจของ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของรัฐต่างประเทศที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน แต่ก็อาจจะ
กล่าวได้ว่าแนวปฏิบัติของประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับแนวปฏิบัติของสหราชอาณาจักรที่
ก าหนดให้อ านาจขององค์พระมหากษัตริย์ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ แต่แม้จะเป็นแต่เพียงการใช้พระราชอ านาจผ่านนายกรัฐมนตรีและ
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คณะรัฐมนตรีก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าในเชิงหลักการของการบัญญัติถ้อยค าซึ่งเป็น “หลัก” ของการใช้
อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในรัฐธรรมนูญ หาได้เป็น
ปัญหาที่สร้างความขัดข้องในการท าความตกลงระหว่างประเทศของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารแต่อย่าง
ใดไม ่

แม้โดยหลักการแล้ว อ านาจในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังกล่าวจะเป็นของ
ฝ่ายบริหารก็ตาม แต่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทก็จ าต้องได้รับการพิจารณาและให้
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน ในฐานะที่เป็นการก าหนดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อ านาจหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าผูกพันตามความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว  ที่ได้
ด าเนินการไปโดยฝ่ายบริหารก่อนที่ฝ่ายบริหารจะได้ท าการให้สัตยาบันกับความตกลงระหว่างประเทศ
ที่ได้ท าข้ึนตามหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ 

อนึ่ง ในการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้น หากพิจารณาในเชิงหลักการการแล้วจะพบว่า หลักการที่ก าหนด
ไว้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศทั้งสิ้น กล่าวคือฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจเพียงแต่
เข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉพาะที่มีความส าคัญกับรัฐเท่านั้น แม้จาก
การศึกษาจะพบว่าประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท าหนังสือสัญญาดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างก็ตาม  

แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบที่ผ่านมาผู้เขียนสรุปได้ว่า การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติเป็น
เพียงแต่ “ข้อยกเว้น” การใช้อ านาจที่อยู่ภายใต้ “หลัก” การใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารใน
ฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น กล่าวคือบทบาท
ของฝ่ายนิติบัญญัติมิได้เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจร่วมกับฝ่ายบริหารในทุกกรณีแต่อย่างใด ในทาง
กลับกันการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าวกลับมีแต่เพียงการใช้อ านาจได้ในบางกรณีเท่านั้น ใน
ฐานะที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดการเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศร่วมกับการ
ใช้อ านาจหลักของฝ่ายบริหารเท่านั้น 

นอกจากนั้นแล้ว อ านาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นระบอบการเมืองการปกครองแบบรัฐสภา แบบประธานาธิบดีหรือ
แบบกึ่งรัฐสภาและกึ่งประธานาธิบดีก็ตาม การก าหนดองค์กรเข้ามาตรวจสอบถ่วงดุลเป็นไปตาม
ระบอบการเมืองและการปกครองภายในของแต่ละประเทศ อาทิ รัฐสภาหรือวุฒิสภา เป็นต้น  

ในขณะที่ประเด็นเรื่องประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น จากการศึกษาในเชิง
รูปแบบของกลุ่มประเทศตัวอย่างในเบื้องต้นพบว่า กฎหมายระหว่างประเทศหาได้ก าหนดไว้เป็น
หลักการสากลว่า หนังสือสัญญาประเภทใดบ้างที่จ าต้องอยู่ภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลหรือ
การมีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไว้เป็นการ
เฉพาะแต่อย่างใดไม่ การก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจึงเป็นไปตามหลักการ
และความจ าเป็นและความส าคัญในบริบททางการเมืองการปกครองและการก าหนดความสัมพันธ์ของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้ตามกรอบของกฎหมายภายในแต่ละรัฐอย่างเป็นเอกเทศ  

อาจกล่าวได้ว่า ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทั้งในเชิง
รูปแบบหรือการศึกษาในเชิงคุณภาพต่างพบว่ามีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่กระนั้นก็ตาม 
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จากการศึกษาพบว่า ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีลักษณะเป็นไปในทิศทางอย่าง
เดียวกัน ที่ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจในการเข้ามามีส่วนร่วมและควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหาร ได้แก่ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับดินแดน เขตแดน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้
ดินแดน การเสียดินแดน หรือแม้แต่การสละดินแดน เป็นต้น หรือเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องมีการตรา
กฎหมาย หรือท าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือแม้แต่เป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ การค้า หรือการลงทุนของประเทศ เป็นต้น  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีของสหรัฐอเมริกาที่ความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าการ
ลงทุนเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารที่ด าเนินการในรูปแบบของ “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร” ก็เพ่ือแก้ไข
สภาพปัญหาความขัดข้องที่สหรัฐอเมริกาเคยประสบมาในอดีต ข้อตกลงของฝ่ายบริหารที่
ประธานาธิบดีในฐานะที่เป็นประมุของฝ่ายบริหารได้ท านั้น หาจ าต้องเสนอและผ่านการพิจารณาให้
ค าแนะน าและความยินยอมจากวุฒิสภาแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ด้วยเหตุผลเฉพาะของระบอบทาง
กฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาดังกล่าว จึงมีผลท าให้บรรดาข้อตกลงของฝ่ายบริหารที่แม้จะมีนิติ
ฐานะเป็นความตกลงระหว่างประเทศตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ก็ตาม 
กลับไม่มีนิติฐานะเป็นสนธิสัญญาแต่อย่างใด แต่กระนั้นก็ตาม ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว
บางประเภทก็อาจจ าต้องได้รับอนุมัติตามกรอบที่สภาครองเกรสก าหนดการใช้อ านาจไว้ก่อนท าความ
ตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

ส่วนประเด็นเรื่องของขั้นตอนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น อาทิ การเสนอกรอบ
เจรจา การให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การท าประชามติ การคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการท าความตกลงระหว่างประเทศ การก าหนดขั้นตอนการเยียวความ
เสียหาย เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หาได้
ก าหนดไว้เป็นหลักการในเรื่องกรอบของการด าเนินการและเข้าผูกกันในระดับสากลไว้แต่อย่ างใดไม่ 
อีกทั้งในเรื่องของขั้นตอนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามกรอบของกฎหมายภายในนั้น 
ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษาซึ่งพบว่า ก็หาได้ท าการก าหนดล าดับขั้นตอนและ
วิธีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ในเรื่องของขั้นตอนการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจึงเป็นไปตามกรอบแห่งอ านาจของรัฏฐาธิปัตย์และตามกรอบแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตามบริบทและความจ าเป็นของแต่ละประเทศ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น จากการศึกษา
เปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศที่ผ่านมาทั้งในเชิงรูปแบบและเชิงคุณภาพจะพบว่า ไม่
ปรากฏว่ามีรัฐธรรมนูญและแนวปฏิบัติของรัฐใดรัฐหนึ่งที่ก าหนดในเรื่องกระบวนการเจรจาก่อนและ
ภายหลังการลงนามไว้ โดยมีรายละเอียดมากมายเฉกเช่นเดียวกันกับหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทย  

แต่กระนั้นก็ตาม ในอดีตทางปฏิบัติสหรัฐอเมริกานั้น วุฒิสภาเคยเข้ามามีส่วนในการ 
“ก าหนดกรอบการเจรจาและวัตถุประสงค์” ในการท าความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะเป็น
การใช้อ านาจควบคุมการใช้อ านาจการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในกระบวนการก่อนที่จะมี
การท าหนังสือสัญญา ซึ่งผิดหลักการและข้ันตอนที่ฝ่ายนิติบัญญัติควรจะเข้ามามีส่วนร่วมเฉพาะในการ
ให้ความเห็นชอบเท่านั้น การเข้ามามีบทบาทดังกล่าวส่งผลให้สหรัฐอเมริกาต้องพัฒนาไปสู่การท า
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ข้อตกลงของฝ่ายบริหารมากขึ้น โดยให้วุฒิสภาเข้ามามีบทบาทน้อยลงเพ่ือลดความขัดข้องในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ผู้เขียนเห็นว่าหลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเรื่องขั้นตอน “ก่อนการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ” โดยเฉพาะในเรื่องการของ “การเสนอกรอบการเจรจาก็ดี การขออนุมัติ
กรอบการเจรจาก็ด”ี รวมทั้งกระบวนการเกี่ยวกับ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ในขั้นตอน
ที่อยู่ในช่วงของก าลังริเริ่มเพ่ือท าความตกลงระหว่างประเทศนี้  ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศแต่อย่างใด ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาปรากฏว่า ความขัดข้องในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยที่ผ่านมาในอดีตก็มิเคยปรากฏมาก่อนเฉกเช่นหลักการ
ใหม่ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

โดยหลักการแล้ว “การมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติ” ในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศต้องด าเนินการภายใต้หลักการ “การตรวจสอบถ่วงดุล” การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารใน
ขั้นตอนที่ควรจะเป็นว่า การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารดังกล่าวนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยเพราะเหตุใด หากเห็นด้วยก็ให้ความเห็นชอบ หากไม่เห็นด้วยก็มิต้องให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด  

ในขณะที่หลักการใหม่ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้อง “เสนอกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติ” ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
มีอ านาจ “พิจารณาและให้ความเห็นชอบ” กับกรอบการเจรจาที่เสนอโดยฝ่ายบริหารดังกล่าว ซึ่งมี
ลักษณะเป็น “องค์กรที่ใช้อ านาจและเป็นองค์กรที่อยู่เหนือกว่าฝ่ายบริหาร” ในลักษณะที่เป็นการใช้
อ านาจควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารที่แสดงออกมาในรูปแบบของการใช้อ านาจที่จะอนุมัติตาม
กรอบการเจรจาที่น าเสนอโดยฝ่ายบริหาร การก าหนดหลักการดังกล่าวจึงมีลักษณะที่ขัดต่อ 
“หลักการแบ่งแยกอ านาจ” และ “หลักการตรวจสอบถ่วงดุล” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

กรณีดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า อ านาจในการ “ให้ความเห็นชอบกับกรอบการเจรจา” ดังกล่าว 
จึงเป็นการใช้อ านาจที่ผิดต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุล กล่าวคือ การใช้อ านาจดังกล่าวกลับมีลักษณะ
เป็นการ “ควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร” จนมีลักษณะเป็น “การแทรกแซง” (Intervene) 
การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารมากกว่าจะเป็นการใช้อ านาจเพ่ือการตรวจสอบและถ่วงดุลและการมี
ส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการและขั้นตอนประการหนึ่งในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ 

แม้จากการศึกษาเปรียบเทียบจะพบว่า วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาจะค่อนข้างมีบทบาทมากก็
ตาม ดังจะเห็นได้จากอ านาจของวุฒิสภาที่จะให้ค าแนะน าและความยินยอมในการท าสนธิสัญญาได้
โดยการก าหนดเงื่อนไขในการให้สัตยาบันหรือแม้แต่การตั้งข้อสงวนใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ฝ่าย
บริหารได้ท าขึ้น แต่การใช้อ านาจของวุฒิสภาในปัจจุบันจ ากัดขอบเขตเฉพาะในลักษณะของการให้
ความเห็นชอบเท่านั้น วุฒิสภามิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาเฉกเช่นในอดีตแต่อย่างใด  

ในขณะที่รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลับก าหนดบทบาทและอ านาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติไว้น้อยมาก กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติหาได้มีอ านาจเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตั้งแต่ในขณะที่มีการริเริ่มเพ่ือท าความตกลงระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ ยิ่งไปกว่า
นั้น ฝ่ายนิติบัญญัติมีแต่เพียงอ านาจในการให้ความเห็นชอบเท่านั้น ในทางกลับกันฝ่ายนิติบัญญัติหา
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ได้มีอ านาจใด ๆ ในการตั้งข้อสงวนเพื่อการให้สัตยาบันหรือแม้แต่การก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ขึ้นมาได้แต่
อย่างใดไม่  

แต่อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้ว จะเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติกลับมี
อ านาจเข้ามามีส่วนร่วมในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตั้งแต่การจัดท ากรอบการเจรจา 
ในขณะที่การให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ฝ่ายบริหารไปท าการให้สัตยาบันนั้น รัฐธรรมนูญก าหนดให้
อ านาจกับฝ่ายนิติบัญญัติในการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารได้แต่เพียงเท่านั้น โดยรัฐธรรมนูญของประเทศไทยหาได้ก าหนดให้
ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบโดยการก าหนดเงื่อนไขในการให้สัตยาบันของฝ่าย
บริหารไดเ้ฉกเช่นเดียวกันกับการใช้อ านาจของวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาได้แต่อย่างใดไม ่

นอกจากนั้นแล้ว ในประเด็นเรื่องการมีส่วนรวมของประชาชนจากการศึกษาพบว่า ไม่ว่าจะ
เป็นระบอบการเมืองการปกครองแบบรัฐสภา แบบประธานาธิบดีหรือแบบกึ่งรัฐสภาและกึ่ง
ประธานาธิบดีก็ตาม การก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกรอบที่ก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะและมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตามความจ าเป็นของบริบททางการเมืองการปกครอง
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศ  

ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาในเชิงรูปแบบจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างการศึกษาซึ่งเป็นประเทศ
ส่วนใหญ่ มิได้มีการก าหนดการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศไว้เฉกเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  

ส่วนในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศโดยองค์กรตุลาการนั้น จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศจะพบว่า 
โดยส่วนใหญ่รัฐธรรมนูญมิได้มกีารก าหนดการใช้อ านาจขององค์กรตุลาการในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการ
เฉพาะเท่าใดนั้น ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก าหนดให้ศาลของสหพันธรัฐมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
กรณีดังกล่าว ส่วนรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศบางประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญของประเทศ
เนเธอร์แลนด์กลับก าหนดไว้เป็นหลักการโดยห้ามมิให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
หรือท าการมิใช้ตัดสินความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้แต่อย่างใด  ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสหราชอาณาจักรที่ศาลสูงได้วางหลักการไว้ว่า การท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเป็นอ านาจเฉพาะของฝ่ายบริหาร องค์กรตุลาการไม่มีอ านาจในการตรวจสอบการใช้
อ านาจดังกล่าวได้แต่อย่างใด  

แตก่ระนั้นก็ตาม จากการศึกษาพบว่ามีรัฐธรรมนูญของบางรัฐที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญเฉกเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทย อาทิ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็ก 
รัฐธรรมนูญของประเทศมองโกเลีย เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจคือแนวปฏิบัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งก าหนดองค์กร
และการใช้อ านาจให้ เป็นอ านาจของตุลาการรัฐธรรมนูญเฉพาะข้อผูกพันระหว่างประเทศ 
(International Commitment) และจ ากัดเฉพาะเป็นการตรวจสอบ “ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ” ที่ยังไม่มีผลบังคับผูกพันในดินแดนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเท่านั้น ในขณะ
ที่การตรวจสอบการใช้อ านาจตามหลัก “ความชอบด้วยกฎหมายตามสนธิสัญญา” (Treaties) อยู่ใน
เขตอ านาจของศาลปกครอง การแบ่งแยกดังกล่าวอาศัยหลักการที่มาจากฐานการใช้อ านาจทาง
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การเมืองที่มาจากรัฐธรรมนูญ และฐานการใช้อ านาจทางกฎหมายระดับรัฐบัญญัติเป็นหลักส าคัญที่
ก าหนดการใช้อ านาจขององค์กรวินิจฉัยชี้ขาด 

หลักการดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า สามารถใช้เป็นหลักในการอรรถาธิบายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
จากปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
และหลักการก าหนดเขตอ านาจศาลที่จะเข้ามามีเขตอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับหนังสือสัญญาโดยองค์กรตุลาการของประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนจะได้ใช้หลักการดังกล่าวเป็น
ฐานสนับสนุนการวิเคราะห์ในบทถัดไป 

ท้ายที่สุดผู้เขียนขอน าเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาด้วยตารางเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์อ านาจขององค์กร กระบวนการและประเภทของหนังสือสัญญาและองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
ขัดแย้งการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยเปรียบเทียบกับรัฐ
ต่างประเทศดังนี้ 

 
  



 
  

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ตารางที่ 3.2  การสรุปการศึกษาเปรียบเทียบอ านาจขององค์กร กระบวนการและประเภทของหนังสือสัญญาและองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อขัดแย้งการใช้อ านาจใน     
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยเปรียบเทียบกับรัฐต่างประเทศ 

 
ประเด็น/
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศไทย ข้อสังเกต 

1. 
หลักการใช้
อ านาจ: 
องค์กร
หลักและ
ฐานทาง
กฎหมายที่
รองรับการ
ใช้อ านาจ 

        ฝ่ายบริหารโดย
ประธานาธิบดีเป็น
องค์กรหลักที่ใช้
อ านาจท าหนังสือ
สัญญา อาศัยอ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาเป็น
ฐานรองรับการใช้
อ านาจตาม Article 
II, Section II, 
Clause II และแนว
ค าวินิจฉัยของศาลสูง
ของสหรัฐอเมริกา 

        ฝ่ายบริหารโดย
รัฐบาลเป็นองค์กรหลัก 
ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจของ
สถาบันพระมหา กษัตริย์
ในการท าหนังสือสัญญา 
โดยอาศัยอ านาจจาก
รัฐธรรมนูญของสหราช
อาณาจักรที่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และแนว
ค าวินิจฉัยของศาลสูง
ของสหราชอาณา จักร
รับรองการใช้อ านาจ 

         ฝ่ายบริหารโดย
ประธานาธิบดีเป็น
องค์กรหลักที่ใช้อ านาจ
ท าหนังสือสัญญา อาศัย
อ านาจตามรัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
1958 ตาม Article 52 , 
Paragraph 1 

         ฝ่ายบริหารโดย
รัฐบาลเป็นองค์กรหลักท่ีใช้
อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญา โดยอาศัยอ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (มาตรา 
190 วรรคหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญ ปี 2550, 
มาตรา 23 วรรคหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 
2557, มาตรา 178 วรรค
หนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับ
ผ่านประชามติวันที่ 7 
สิงหาคม 2559) 

    จากการศึกษาเปรียบเทียบเชิง
รูปแบบและการศึกษาในเชิง
คุณภาพที่ผ่านมา ไม่พบความ
แตกต่างในเชิงหลักการเกี่ยวกับ
อ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่
เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญา แม้ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาจะมีความ
แตกต่างกันระบบการเมืองและ
การปกครองก็ตาม 
    ดังนั้น ฝ่ายบริหารเป็นองค์กร
หลักท่ีใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ
เช่นเดียวกันทุกตัวอย่างที่
ท าการศึกษา 

246 



 
  

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ประเด็น/
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศไทย ข้อสังเกต 

2.
ข้อยกเว้น
การใช้
อ านาจ: 
องค์กรรอง
และฐาน
ทาง
กฎหมายที่
รองรับการ
ใช้อ านาจ 

      วุฒิสภามีอ านาจ
ให้ค าแนะน าและ
ความยินยอมต่อการ
ท าสนธิสัญญาของ
ฝ่ายบริหารเท่านั้น 
หลักการดังกล่าว
ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกา 
Section 2 of 
Article II ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงการท า
ข้อตกลงของฝ่าย
บริหารของฝ่าย
บริหารแต่อย่างใด แม้
จะเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศก็
ตาม 

        รัฐสภาของส
หราชอาณาจักรมี
อ านาจให้ความ
เห็นชอบกับการท า
หนังสือสัญญาของฝ่าย
บริหารด้วย การใช้
อ านาจดังกล่าวมีฐาน
การใช้อ านาจที่มาจาก
รัฐธรรมนูญและแนว
ปฏิบัติของสหราช
อาณา จักรและ
พระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปรัฐธรรมนูญและ
การปกครอง ค.ศ. 
2010 

        รัฐสภาของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสมี
อ านาจในการให้ความ
เห็นชอบกับการท าข้อ
ผูกพันระหว่างประเทศ
ของฝ่ายบริหาร โดย
อาศัยอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสตาม 
Article 53 and Article 
53-1 ในฐานะทีเ่ป็นฐาน
ทางกฎหมายที่รับรอง
การใช้อ านาจของ
รัฐสภา 

        รัฐสภาของประเทศ
ไทยมีอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบกับการท าหนังสือ
สัญญาบางประเภท โดย
อาศัยอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (มาตรา 
190 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญ ปี 2550, 
มาตรา 23 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 
2557, มาตรา 178 วรรค
สองของรัฐธรรมนูญฉบับ
ผ่านประชามติวันที่ 7 
สิงหาคม 2559) 

    ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรรอง
ที่มีส่วนร่วมในการท าหนังสือ
สัญญาซึ่งไม่มีความแตกต่างในเชิง
หลักการ ทั้งในการศึกษา
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพและเชิง
รูปแบบของกลุ่มตัวอย่าง แม้
องค์กรที่ใช้อ านาจดังกล่าวจะมี
ความแตกต่างกันบ้างตาม
พัฒนาการและบริบทของ
การเมืองการปกครองก็ตาม อาทิ 
รัฐสภา วุฒสิภาเป็นต้น  
     แต่อย่างไรก็ตามทุกกลุ่ม
ตัวอย่างก าหนดการใช้อ านาจฝ่าย
นิติบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญใน
ฐานะที่เป็นองค์กรรองที่มีแต่
เฉพาะอ านาจในการให้ความ
เห็นชอบเท่านั้น  
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ประเด็น/
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศไทย ข้อสังเกต 

3. 
กระบวน 
การในการ
ท าหนังสือ
สัญญา 

      ไม่มีการก าหนด
หลักการและวิธี
ปฏิบัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 
     แต่กระนั้นก็ตาม
กระบวนการท า
หนังสือสัญญาภายใต้
อ านาจของวุฒิสภาถูก
ก าหนดไว้ใน Rule 
ข้อ XXV และข้อ 
XXX of 
Committee on 
Foreign Relations, 
of the Standing 
Rules of the 
Senate 2013 

      ไม่มีการก าหนด
หลักการและวิธีปฏิบัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ  
     แต่กระนั้นก็ตาม 
กระบวนการท า
ดังกล่าวมีการตรา
พระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปรัฐธรรมนูญและ
การปกครอง ค.ศ. 
2010 (Constitutional 
Reform and 
Governance Act 
2010 [CRaG Act]) 
Chapter 25 Part 2 
Ratification of 
Treaties เพ่ือก าหนด
วิธีการเสนอเรื่องต่อ
รัฐสภาเพ่ือขอความ
เห็นชอบการท าหนังสือ
สัญญาของฝ่ายบริหาร  

       ไม่มีการก าหนด
หลักการและวิธีปฏิบัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 

      มีการก าหนดหลักการ
และวิธีปฏิบัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 190 
วรรคสามถึงวรรคห้าของ
รัฐธรรมนูญ ปี 2550 
เท่านั้น) 

  จากการศึกษาในเชิงหลักการ
และรัฐธรรมนูญทั้งในการศึกษา
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพและเชิง
รูปแบบของกลุ่มตัวอย่าง กลับไม่
พบว่ามีประเทศใดที่ก าหนดวิธี
และข้ันตอนการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศไว้ละเอียดแบบ
เช่นที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทย
ก าหนดไว้ 
    ในขณะที่บ้างประเทศก าหนด
วิธีการและขั้นตอนไว้ในกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติหรือ
ระเบียบปฏิบัติขององค์กรแต่เพียง
เท่านั้น 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ประเด็น/
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศไทย ข้อสังเกต 

4. 
ประเภท
ของ
หนังสือ
สัญญาที่
ต้องได้รับ
ความ
เห็นชอบ 

         สนธิสัญญาทุก
ประเภท แต่ทั้งนี้ไม่
รวมข้อตกลงของฝ่าย
บริหาร 
    ในทางปฏิบัติอาจ
สรุปได้ว่า สนธิสัญญา
ที่ต้องได้รับค าแนะน า
และความยินยอมจาก
วุฒิสภาได้แก่ 
สนธิสัญญาด้าน
การเมืองและความ
มั่นคง หรือ
สนธิสัญญาด้าน
เศรษฐกิจ หรือ
สนธิสัญญาด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือ
สนธิสัญญาเกี่ยวกับ
การให้ความร่วมมือ
ด้านกฎหมาย หรือ
แม้แต่ สนธิสัญญา
เกี่ยวกบัสิทธิ

      เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการท าหนังสือ
สัญญาและไม่มีรูปแบบ
ที่เป็นทางการว่า 
หนังสือสัญญาประเภท
ใดบ้างท่ีต้องได้รับความ
ยินยอมจากรัฐสภาบ้าง  
       แต่กระนั้นก็ตาม 
ในทางปฏิบัติสรุปได้
ดังนี้ สนธิสัญญาที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย หรือ
สนธิสัญญาที่เก่ียวกับ
การเงิน หรือการคลัง 
หรือการภาษี หรือ
สนธิสัญญาที่จ าต้อง
ด าเนินการภายใต้หลัก 
Ponsonby Rule    
เป็นต้น 

        ก าหนดไว้ในรัฐ 
ธรรมนูญสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ใน Article 53 
(1) และ Article 53-1 
ซึ่งได้แก ่สนธิสัญญา
สันติ ภาพ สนธิสัญญา 
หรือสนธิ สัญญาการค้า
ทุกฉบับ หรือ
สนธิสัญญาเกี่ยวกับ
องค์การระหว่าง
ประเทศหรือ
สนธิสัญญาเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง หรือ
สนธิ สัญญาที่เกี่ยวกับ
การลี้ภัย หรือสิทธิ
มนุษยชน หรือ
สนธิสัญญาที่มีผลต่อ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายภายใน หรือ
สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงต่อ

      ก าหนดไว้ในรัฐ 
ธรรมนูญของราชอาณา 
จักรไทย (ตั้งแต่ฉบับปี 
2550-2559) ได้แก่ หนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับเขตแดนทาง
บกและเขตแดนทางทะเล 
การตรากฎหมายรองรับ
ความตกลงระหว่างประเทศ  
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ หรือการค้า หรือ
การลงทุน หรือสังคม หรือ
งบประมาณของแผ่นดิน 
เป็นต้น 

   จากการศึกษาในเชิงหลักการ
และรัฐธรรมนูญทั้งในการศึกษา
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพและเชิง
รูปแบบของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
หาได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่
อย่างใดไม่ ประเภทของหนังสือ
สัญญาดังกล่าวขึ้นอยู่กับบริบท
และความจ าเป็นด้านผลประ 
โยชน์ของแต่ละรัฐก าหนดไว้  
        นอกจากนี้กลุ่มประเทศโดย
ส่วนใหญ่จะก าหนดประเภทของ
หนังสือสัญญาไว้ในเชิงหลักการ
ของรัฐธรรมนูญ 
     ในขณะที่บางประเทศ
ก าหนดให้สนธิสัญญาทุกประเภท
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติ  
     แต่กระนั้นก็ตาม ไม่ปรากฏว่า
มีประเทศใดที่ก าหนดให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติเข้ามาควบคุมฝ่ายบริหาร
ตั้งแต่กระบวนการริเริ่มในการใช้
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ประเด็น/
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศไทย ข้อสังเกต 

มนุษยชน เป็นต้น ขอบเขตดินแดน อ านาจในการหนังสือสัญญาตั้งแต่
การก าหนดกรอบเจรจาเหมือน
รัฐธรรมนูญไทย ซึ่งเป็นการให้
อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติมากจนดูไม่
สอดคล้องกับหลักการที่เป็น
อ านาจฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะการ
มีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการเริ่มแรก 
     ในขณะที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส
รัฐสภากลับมีอ านาจน้อยมากใน
การเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท า
หนังสือสัญญาของฝ่ายบริหาร 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ประเด็น/
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศไทย ข้อสังเกต 

5. 
องค์กร
และ
อ านาจของ
องค์กร
วินิจฉัยชี้
ขาด 

     รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา
ก าหนดให้เป็นอ านาจ
ของศาลสูงสหพันธ์รัฐ 
ตามท่ีก าหนดไว้ใน 
Section 2, Article 
III United States 
Constitution 

     ค าพิพากษาของ
ศาล สหราชอาณาจักร
ได้วางหลักการทั่วไปไว้
ว่า ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน
เรื่องของอ านาจในการ
ท าสนธิ สัญญาก็ดี หรือ
แม้แต่การปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใต้ที่
ก าหนดไว้ในสนธิสัญญา
ก็ดี ศาลไม่สามารถท า
การตรวจสอบการใช้
อ านาจดังกล่าวของฝ่าย
บริหารโดยศาลของส
หราชอาณาจักรได้แต่
อย่างใด ด้วยเหตุที่เป็น
การใช้อ านาจโดยล าพัง
ของฝ่ายบริหาร 

       รฐัธรรมนูญของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสใน 
Article 54 ฐานรองรับ
และเป็นฐานการใช้
อ านาจของคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญ  
    แต่กระนั้นก็ตาม 
อ านาจของฝ่ายตุลาการ
ในการวินิจฉัยชี้ขาด
บทบัญญัติในความตก
ลงระหว่างประเทศ
ภายหลังจากท่ีข้อบท
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับไป
แล้วนั้น กลับเป็น
บทบาทและอ านาจของ
สภาแห่งรัฐ 
(Conseild’ Etat) หรือ
ศาลปกครองสูงสุดของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

    รัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ฉบับ
ปี 2550-2559) ก าหนดให้
เป็นอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการใช้
อ านาจในการตรวจสอบข้อ
ขัดแย้งเกี่ยวกับการขัดกันใน
การใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหารกับ
ฝ่ายนิติบัญญัติ 

      จากการศึกษาในเชิงหลักการ
และรัฐธรรมนูญทั้งในการศึกษา
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพและเชิง      
      รูปแบบของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ากลุ่มประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าอ านาจ
ในการวินิจฉัย   ชี้ขาดเป็นของ
องค์กรใด ยิ่งไปกว่านั้น
รัฐธรรมนูญบางประเทศกลับ
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยมิให้
ศาลรัฐธรรมนูญท าการตรวจสอบ
การใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
อาทิ รัฐธรรมนูญของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ในขณะที่ สหราช
อาณาจักรศาลได้วางหลักการไว้
ว่าศาลไม่มีอ านาจตรวจสอบการ
ใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการ
ท าหนังสือสัญญา 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ประเด็น/
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศไทย ข้อสังเกต 

   นอกจากนี้องค์กรที่ท าการ
วินิจฉัยปัญหาการใช้อ านาจแบ่ง
ได้ 3 รูปแบบได้แก่ ศาลสูงของรัฐ  
ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญ  
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บทท่ี 4 

 
ปัจจัยและปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความขดัข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรองตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  วัตถุประสงค์ก็คือเพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงกว่าทศวรรษเกิดขึ้นจากปัจจัยใดบ้าง และภายหลังที่ท าการศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติและรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศแล้ว ผลการศึกษาได้น าไปสู่ข้อค้นพบ
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ และท้ายที่สุดการศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวจะได้น าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับความขัดข้องของ
ประเทศไทยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ ในการศึกษาผู้เขียนมีข้อสังเกตในการวางประเด็นในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและวิธีการวิเคราะห์กฎหมาย ดังนี้ 

ประการแรก ผู้เขียนจะท าการวิเคราะห์จากสภาพปัญหาทางกฎหมายเป็นหลัก ส่วนปัจจัย
ทางการเมืองแม้จะมีส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติบ้างก็ตาม แต่ด้วยหัวข้อการศึกษามิใช่การศึกษา
จากหลักในทางรัฐศาสตร์ปัญหาที่มาจากการเมืองจึงไม่ใช่ประเด็นหลักในการศึกษาครั้งนี้  

ประการที่สอง การวิเคราะห์ปัญหาจะด าเนินการโดยยังคงเชื่อมโยงกับสมมุติฐานของ
การศึกษาว่า สภาพปัญหาการท าหนังสือสัญญาของประเทศไทยเกิดข้ึนจากปัญหา 3 ประการได้แก่  

ปัญหาประการแรกคือ ปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ปัญหาประการที่สองคือ ปัญหากระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่
ไม่สอดคล้องกับหลักการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและ  

ปัญหาประการที่สามคือ ปัญหาการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการน าไปสู่ปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการ  

ประการที่สาม วิธีการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเพ่ือให้เกิดความถูกต้องในเชิงหลักการ ผู้เขียน
จะท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยเชื่อมโยงกับวิธีการวิเคราะห์กฎหมาย 5 ประการดังนี้   

วิธีการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายประการแรก ผู้เขียนจะท าการวิเคราะห์จากเนื้อหา “สาระ
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ” โดยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ เกี่ยวกับ
หลักการท าหนังสือสัญญาและกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ได้แก่ มาตรา 190 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสมัยนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอีก 2 ฉบับได้แก่ ร่างแก้ไขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ และร่าง
แก้ไขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมรัฐสภาแล้ว ทั้งนี้ จะได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ มาตรา 23 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กับมาตรา 193 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่มีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ (กมธ.)589 และมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์
เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)590 เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และวิพากษ์ว่าบทบัญญัติที่มี
อยู่จะแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนได้หรือไม่ 

วิธีการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายประการที่สอง ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาจาก “การใช้และ
การตีความ” กฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองที่ผ่านมา โดยใช้ฐานการวิเคราะห์ปัญหาจาก
ค าวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการในฐานะที่เป็นกรณีศึกษาได้แก่ คดีการท าหนังสือแสดงเจตจ านงขอรับความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2542  คดีการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2543 คดีร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และคดีค า
แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาเรื่องการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น
มรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวของประเทศกัมพูชา (Joint Communiqué) ที่ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อ
วิเคราะห์ในเชิงหลักการว่าค าวนิิจฉัยของฝ่ายตุลาการน าไปสู่ปัญหาในเชิงหลักการของฝ่ายบริหารได้อย่างไร 

วิธีการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายประการที่สาม การวิเคราะห์จาก “กรณีศึกษา” ผู้เขียนจัด
กลุ่มวิเคราะห์และก าหนดประเด็นการศึกษาดังนี้  

กลุ่มที่หนึ่ง การวิเคราะห์ถึงลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการวิเคราะห์ถึง
เหตุผลที่ใช้อธิบายความเรื่องเขตอ านาจศาลรัฐธรรมนูญระหว่าง คดี IMF กับ CBD 

กลุ่มที่สอง การวิเคราะห์ถึงเขตอ านาจศาลปกครองเปรียบเทียบระหว่างคดี JATAPA กับ คดี 
Joint Communique  

กลุ่มที่สาม การวิเคราะห์การใช้การตีความหลักการในรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญในคดี 
Joint Communique และการใช้การตีความตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 ของศาลปกครองกลางในคดี Joint Communique 

วิธีการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายประการที่สี่ ผู้เขียนจะใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากหลักการในกฎหมาย
ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศในบทที่สอง และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการและ
แนวคิดกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศในบทที่สาม เพ่ือน าไปสู่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยว่า
มีปัจจัยใดบ้างในบทที่สี่นี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและการเสนอแนวทางแก้ไขในบทที่ห้าถัดไป  

                                                           
589สภาปฏิรูปแห่งชาติ, “ประกาศสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ,” ราชกิจจานุเบกษา 131, 222 ง (4 พฤศจิกายน 2557): 1-2. 
590คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ,” ราชกิจจานุเบกษา 132, 239 ง (5 ตุลาคม 2558): 1-2. 
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วิธีการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายประการที่ห้า ผู้เขียนจะท าการวิเคราะห์ปัญหาเนื้อหาสาระ
กฎหมายจากบทบัญญัติในมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์
เป็นประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการประชามติในวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 แล้ว โดยผู้เขียนจะวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ยังคงส่งผลต่อความ
ขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากหลักการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับฉบับดังกล่าวไม่ว่า
จะเป็นปัญหาดังนี้ 

 ปัญหาประการแรก ปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการยังคงมีอยู่แม้จะมีการปฏิรูป
หลักการในร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม  

ปัญหาประการที่สอง ปัญหาทางปฏิบัติยังคงเกิดขึ้นจากการปฏิรูปกระบวนการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ  

ปัญหาประการที่สาม ปัญหาที่ว่าด้วยองค์กรและหลักการในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากการปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญ 

  
4.1  ปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
 

ปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศนี้ จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนเห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะบัญญัติให้
ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในฐานะที่เป็น “หลัก” 
ในเรื่องการใช้อ านาจในการด าเนินการในด้านการท าความตกลงระหว่างประเทศก็ตาม แต่ในขณะที่
ฝ่ายนิติบัญญัติหาได้มีนิติฐานะเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ร่วมกับฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่ ฝ่ายนิติบัญญัติมีนิติฐานะเป็นแต่เพียงองค์กรรองที่ใช้อ านาจร่วมกับ
ฝ่ายบริหารเฉพาะการตรวจสอบและถ่วงดุลและมีส่วนร่วมกับบางประการกับการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารในลักษณะเพียงการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
ในการด าเนินพันธกิจกับรัฐต่างประเทศ  

พึงต้องเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเสียก่อนว่า อ านาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติเป็นแต่เพียงการใช้อ านาจที่เป็น “ข้อยกเว้น” จากการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น  

นอกจากนั้นแล้ว บทบาทและการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติหาได้เป็นการใช้อ านาจ
อธิปไตยในบริบทของ “การท าความตกลงระหว่างประเทศร่วมกับฝ่ายบริหารในทุกข้ันตอน” แต่อย่าง
ใดไม่ แต่การใช้อ านาจดังกล่าวของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นแต่เพียงการใช้อ านาจในลักษระของ “การ
ตรวจสอบและถ่วงดุลและการมีส่วนร่วม” กับฝ่ายบริหารบางประการเกี่ยวกับในการใช้อ านาจใน
ขั้นตอนภายหลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการจนน าไปสู่ขั้นตอนการน าความตกลงระหว่างประเทศ
ดังกล่าวกลับเข้ามาเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ “การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ” ดังนั้น 
บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในเชิงหลักการจึงเป็นแต่เพียงการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อ
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ความตกลงที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้น ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจโดยมิชอบแต่เพียงเท่านั้น  

ในขณะที่กระบวนการดังกล่าวก าหนดเรื่อง “การเสนอกรอบการเจรจาเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากฝ่ายนิติบัญญัติ” จึงดูประหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญได้วางหลักการในลักษณะที่เป็นการควบคุมการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารให้อยู่ในฐานะที่ต่ ากว่านิติฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะเรื่องของการ
ออกแบบให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจที่จะให้ “ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ” กับการเสนอ
กรอบการเจรจาของฝ่ายบริหารก็ได้ หากผู้ร่างมิต้องการออกแบบรัฐธรรมนูญให้ผิดหลักการในการใช้
อ านาจแล้ว การก าหนดหลักการไว้แต่เพียง “การแจ้งกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือทราบ” ก็
จะดูประหนึ่งว่า สามารถอรรถาธิบายได้ว่าการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นการเข้ามามีส่วน
ร่วมมากกว่าการเข้ามาควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 

ผู้เขียนเห็นว่า นอกจากการออกแบบหลักการในรัฐธรรมนูญที่ก าหนดกระบวนการให้อ านาจ
ฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามามากไปจนดูประหนึ่งว่า ฝ่ายนิติบัญญัติจะเข้ามาควบคุมกระบวนการใช้อ านาจที่
อยู่ในขั้นตอนของฝ่ายบริหารโดยล าพังดังกล่าวแล้ว การที่ฝ่ายตุลาการได้มีค าวินิจฉัยในคดีต่าง ๆ ที่
ผ่านมานั้น ก็เป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่การขาดความเชื่อมั่นในเชิงหลักการเกี่ยวกับบทบาท
และอ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือป้องกันความรับผิดชอบทางการเมือง ฝ่ายบริหารจึงเลือกท่ีจะเสนอความ
ตกลงระหว่างประเทศแทบทุกฉบับเพ่ือขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเสมอมา 

ประเด็นปัญหาและค าถามส าคัญจึงอยู่ที่ว่า ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีความเข้าใจถึง
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนเองดีหรือไม่ อย่างไร หากฝ่ายบริหารเข้าใจและเชื่อมั่ นในบทบาท
และอ านาจหน้าที่ของตนว่า ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักและสามารถใช้อ านาจได้ในฐานะที่เป็น 
“หลัก” ในการใช้อ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศแล้ว ฝ่ายบริหารย่อมที่จะใช้อ านาจได้
โดยลดความขัดข้องลงไปได้ในระดับหนึ่ง  

นอกจากปัจจัยด้านความเข้าใจของฝ่ายบริหารดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็
ต้องมีความเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนว่า ตนมีแต่เพียงอ านาจที่ใช้ในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลและมีส่วนร่วมบางประการในการใช้อ านาจร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ซึ่งอ านาจที่ตนใช้มีลักษณะเป็นแต่เพียง “ข้อยกเว้น” ที่ตนจะให้อ านาจได้เฉพาะการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทแต่เพียงเท่านั้น  และประการที่ส าคัญหากฝ่ายนิติ
บัญญัติเข้าใจในลักษณะของการใช้อ านาจดังกล่าวว่า ตนหาได้มีอ านาจในลักษณะของ “การควบคุม” 
การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่แล้ว การเคารพและให้ความส าคัญกับหลักการดังกล่าว ก็
เป็นปัจจัยที่ส าคัญซึ่งจะช่วยลดสภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไป
ได้มากเช่นเดียวกัน  

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
รูปแบบที่ผ่านมาในบทที่ 3 ผู้เขียนพบว่า การบัญญัติหลักการในรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศกับ
ประเทศไทย หาได้มีความแตกต่างในเชิงหลักการเกี่ยวกับการก าหนดองค์กรและใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น “หลัก” ในการใช้อ านาจ และการ
ก าหนดหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น “ข้อยกเว้น” แต่อย่างใดไม ่ 
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ยิ่งไปกว่านั้น ในบางรัฐ อาทิ สาธารณรัฐฝรั่งเศสฝ่ายนิติบัญญัติกลับเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารที่จ ากัดมาก กล่าวคือ รัฐสภาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลับมีอ านาจเฉพาะแต่
การให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารแต่เพียง
เท่านั้น รัฐสภาหาได้มีอ านาจเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนของการเจรจา การตั้งของก าหนดเงื่อนไข หรือ
แม้แต่การตั้งข้อสงวนในการให้สัตยาบันได้แต่อย่างใดไม่  

อาจกล่าวได้ว่า หากพิเคราะห์เฉพาะในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญตามรูปแบบเกี่ยวกับการ
ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารแล้ว ประเทศไทยหาได้มีหลักการที่
ผิดแผกแตกต่างไปจากหลักการและแนวปฏิบัติในทางสากลของรัฐต่างประเทศอ่ืนแต่อย่างใดไม่ 
ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อรัฐธรรมนูญหาได้วางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กรหลัก
และองค์กรรองมิได้ผิดเพ้ียนไปแต่อย่างใด ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าปัญหาที่ว่าด้วยการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาในทางอัตวิสัยในทางทัศนคติและความเข้าใจในบทบาท
และอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศไทย 

แต่กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าแม้ฝ่ายนิติบัญญัติจะมีความเข้าใจในเชิงหลักการแล้ว แต่ด้วย
เหตุและปัจจัยอ่ืน อาทิ ความชัดเจนในเชิงหลักการของประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี 
หรือแม้แตข่ั้นตอนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนและหลังการลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ก็ดี ย่อมเป็นเหตุที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์จากความไม่ชัดเจนในถ้อยค าดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การวางกล
ยุทธ์ทางการเมืองได้เมื่อมีโอกาส แม้การด าเนินการดังกล่าวจะไม่ถูกต้องตามหลักการก็ตาม แต่หาก
เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และความได้เปรียบทางการเมืองแล้ว ก็คงจะมิได้เป็นปัญหาที่เกิด
จากหลักการทางกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว 

จากการศึกษาพบว่าความไม่ชัดเจนในเชิงหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
นั้น ปรากฏให้เห็นใน 3 ประการ ได้แก่  

ประการแรก ปัญหาจากประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ หนังสือสัญญาที่
มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตาม
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ”  

ประการที่สอง ปัญหาจากประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบหรือ
ก่อให้เกิดข้อผูกพันกับประเทศไทย  

ประการที่สาม ประเด็นในเรื่องกรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยฝ่ายนิติ
บัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ในเชิงหลักการว่าฝ่ายนิติบัญญัติจ าต้อง “พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว” โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
4.1.1  ปัญหาจากประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขต

พื้นที่นอกอาณาเขต 
ประเด็นปัญหาประการแรก ปัญหาจากประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบท

เปลี่ยนแปลง “เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” 
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ปัญหาความไม่ชัดเจนในเชิงหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีสัญญาณ
เริ่มจากถ้อยค าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และฉบับปี พุทธศักราช 
2521 ซึ่งที่ปรากฏประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีเปลี่ยนแปลง “เขตอธิปไตย
แห่งชาติ” อันน ามาซึ่งปัญหาการตีความถ้อยค าดังกล่าวว่ามีความหมายเช่นใด จวบจนกระทั่งน าไปสู่
การบัญญัติประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยถ้อยค าว่า “เขตอ านาจแห่งรัฐ” ไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และฉบับปี พุทธศักราช 2540 ตามล าดับ  

จนท้ายที่สุดหลักการที่ปรากฏในประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวได้มีการ
แปรเปลี่ยนไปด้วยบริบทจากสภาพปัญหาการวินิจฉัยประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดย
ศาลรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2543 ในคดีการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ศาลรัฐธรรมนูญอรรถาธิบายถ้อยค าว่า “เขตอ านาจแห่งรัฐ” มิได้หมายถึงเขตอ านาจที่ใช้ภายใต้
ระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
แต่เขตอ านาจแห่งรัฐดังกล่าวยังหมายความรวมไปถึง “เขตอ านาจแห่งรัฐในทางนิติบัญญัติ” ดัง
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยเช่นกัน  ปัญหาในเรื่องการอรรถาธิบายความเกี่ยวกับ
ถ้อยค าดังกล่าวได้น าไปสู่การบัญญัติประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหลักการใหม่ เป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” ไว้ในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

แต่กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของหลักการที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตพื้นที่
นอกอาณาเขต” ซึ่งเป็นหลักการที่ปรากฏอยู่ทั้งในรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ อาจน าไปสู่ปัญหาการ
ตีความประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายนิติบัญญัติหยิบยกขึ้นมาให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยได้ 

หากพิเคราะห์ในเชิงหลักการเกี่ยวกับถ้อยค าที่ปรากฏในรูปของ “ลายลักษณ์อักษร” ย่อมท า
ให้เข้าใจได้ว่าประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตพ้ืนที่นอกอาณา
เขต” เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องน าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติดังกล่าวนี้ ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้ด้วยเช่นกัน ด้วยการแปลความหมายที่
ปรากฏตามลายลักษณ์ อักษรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่มาจากการตีความถ้อยค าว่า 
“หรือ” ซึ่งเป็นค าเชื่อมระหว่างประโยคที่ว่า “มีสิทธิอธิปไตย หรือ มีเขตอ านาจ” ตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยค าว่า “หรือ” เพียงค าเดียวดังกล่าวอาจน ามาซึ่งสภาพปัญหา
ในการตีความที่มีความแตกต่างกันไดเ้ฉกเช่นที่เกิดขึ้นในอดีตได้ด้วยเช่นเดียวกัน  

เพ่ือให้เกิดความกระจ่าง ผู้เขียนขออรรถาธิบายสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากบัญญัติถ้อยค า
ว่า “หรือ” ไว้ในประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังนี้  

จากการศึกษาพบว่า ถ้อยค าตามบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
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ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ใช้ถ้อยค าว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ‘หรือ’ 
เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย ‘หรือ’ มีเขตอ านาจ ตามหนังสือสัญญา ‘หรือ’ 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ” อาจถูกตีความได้ว่า หนังสือสัญญาดังกล่าวย่อมหมายถึงหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศใน 3 ประเภทดังนี้ 

ประเภทที่หนึ่งคือ หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
ประเภทที่สองคือ หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทย 

“มีสิทธิอธิปไตย” ตามหนังสือสัญญา หรือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ประเภทที่สามคือ หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทย 

“มีเขตอ านาจ” ตามหนังสือสัญญา หรือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ด้วยเหตุที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทที่สามเกิดขึ้นจากค าเชื่อมค าว่า “หรือ” 

หากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้แปรเปลี่ยนไปเป็นค าว่า “และ” ย่อมมีนัยทางกฎหมายว่า
หมายถึง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพียง 2 ประเภทเท่านั้น เนื่องจากการที่บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 
‘มีสิทธิอธิปไตย’ หรือ ‘มีเขตอ านาจ’ ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” ย่อมถูก
ตีความได้ว่า เป็น “หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย” ได้กรณีหนึ่ง และยังอาจถูกตีความได้ว่ายังหมายถึง “หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีเขตอ านาจ” ได้อีกกรณี
หนึ่งไดด้้วยเช่นกัน  

ดังจะเห็นได้จากกรณีเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีเขตอ านาจนั้น นอกจากจะ
ตีความหมายได้ว่า หมายถึงเขตเศรษฐกิจจ าเพาะแล้วก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวอาจน าไปสู่ปัญหาการ
ตีความขยายออกไปจนเกินขอบเขตจากที่ควรจะเป็นตามเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 ได้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ในกรณีท่ีประการแรก เป็นกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง “เขต
พ้ืนที่นอกอาณาเขต” ของประเทศไทย และประการที่สอง เป็นกรณีที่ประเทศไทย “มีเขตอ านาจ
เหนืออาณาเขต” ดังกล่าวด้วย อาทิ กรณีการตั้งฐานทัพในต่างประเทศหรือเขตพ้ืนที่ในสถานทูตไทย
ในต่างประเทศ เป็นต้น  

กรณีดังกล่าวอาจถูกตีความหมายไปได้ว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวย่อม
หมายรวมไปถึง การท าความตกลงระหว่างประเทศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งฐานทัพทหารใน
ต่างประเทศ หรือการท าความตกลงที่เกิดขึ้นและมีผลต่อเขตพ้ืนที่ของสถานทูตไทยในต่างประเทศก็ดี 
ซึ่งสามารถถูกอรรถาธิบายความหมายได้ว่าเป็นในกรณีที่ประเทศไทยมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน591  

                                                           
591วีรพัฒน์ ปริยวงศ์,  “การใช้อ านาจอธิปไตยสร้างกฎหมายระหว่างประเทศ:หนังสือสัญญา

บางประเภทอันต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ 2),” Public Law Net (พฤษภาคม 
2551): 4, ค้นวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=12 
17  
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ผู้เขียนเห็นว่า หากรัฐธรรมนูญเลือกที่จะบัญญัติด้วยถ้อยค าว่า “และ” แทน ค าว่า “หรือ” 
แล้ว ความหมายของบทบัญญัติดังกล่าวย่อมหมายถึง การท าหนังสือสัญญาที่ เป็นเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงในภูมิศาสตร์ทางทะเลเท่านั้น ดังที่ปรากฏว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขต
พ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย “มีสิทธิอธิปไตย” และ “มีเขตอ านาจ” ตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ” วลีดังกล่าวย่อมหมายถึง กรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ซึ่งเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงขอบเขตภูมิศาสตร์ทางทะเล ที่ประเทศไทยมีทั้ง “สิทธิอธิปไตยและ
เขตอ านาจ” ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น วลีดังกล่าวจึงมิอาจตีความ
เป็นอย่างอ่ืนไปได้ นอกจากจะเป็นเรื่องของเขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศไทยแต่
เพียงเท่านั้น ด้วยเหตุที่ฐานทัพก็ดี หรือสถานทูตไทยในต่างแดนก็ดี แม้จะเป็นเขตที่ประเทศไทยมีเขต
อ านาจก็ดี แต่เขตดังกล่าวก็เป็นเขตที่ประเทศไทยหาได้มีสิทธิอธิปไตยเหนือเขตดังกล่าวในทั้งสอง
กรณีแต่อย่างใดไม ่

ในประเด็นกล่าวอาจมีข้อโต้แย้งแนวความคิดของผู้เขียนที่อรรถาธิบายความว่าควรใช้ค าว่า 
“และ” มากกว่าที่จะใช้ค าว่า “หรือ” ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ในเหตุ 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก หากถือตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว คงมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า 
รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์ที่จะใช้กับเรื่องเขตแดนทางทะเลเท่านั้น ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญใช้ถ้อยค าว่า 
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยก็ดี หรือมี
เขตอ านาจก็ดี” ย่อมมิอาจตีความเป็นอย่างอ่ืนไปได้นอกเหนือจากเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
นอกอาณาเขตในทางทะเล” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีของเขตเศรษฐกิจจ าเพาะหรือเขตทะเลหลวงก็
ตาม กรณีดังกล่าวจึงมิอาจตีความขยายล่วงเลยออกไปได้เลยว่า รัฐธรรมนูญมีความมุ่งหมายให้
หมายความรวมไปถึงกรณีการท าความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเขตดินแดน
ทางบกของประเทศไทยในรัฐต่างประเทศ ด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีเขตอ านาจเหนือดินแดนดังกล่าวใน
รัฐต่างประเทศได้แต่อย่างใด อีกทั้งการตีความดังกล่าวย่อมเป็นไปตามหลักเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญโดยตรง มิใช่หลักลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด  

ประการที่สอง ต่อกรณีค าถามที่ว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้โดยใช้ถ้อยค าว่า 
“หรือ” ในประเภทของ “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตย ‘หรือ’ มีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ”  ดังกล่าวนั้น
ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญได้มีการบัญญัติวลีที่มคีวามหมายถูกต้องแล้ว ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญได้มุ่งหมายถึง
หนังสือสัญญาใดก็ตามที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยแม้จะไม่ได้มีสิทธิ
อธิปไตยก็ตาม แต่หากเป็นกรณีที่ประเทศไทยกลับมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือมีเขตอ านาจ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ กรณีท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจในเขตทะเลหลวง ซึ่งเป็นเขตที่ประเทศไทยไม่มี
สิทธิอธิปไตย แต่ในขณะที่เขตทะเลหลวงดังกล่าวกลับเป็นเขตที่ประเทศไทยมีเขตอ านาจตามความตก
ลงระหว่างประเทศในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ เป็นเขตที่ประเทศไทยมีเขต
อ านาจในทางความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของชาติ การท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวย่อม
ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาโดยฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นเดียวกัน  
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กรณีปัญหาดังกล่าวแม้ผู้เขียนจะมีความเห็นว่า หากพิจารณาจากเจตนารมณ์ในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแล้ว ย่อมหมายถึงการท า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต” 
เฉพาะ “เขตแดนทางทะเลของประเทศไทย” เท่านั้นก็ตาม ด้วยเหตุที่ที่มาและพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์และในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 2 ฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2517 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งได้ก าหนดประเภท
หนังสือสัญญาใหม่ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก็คือ หนังสือสัญญามีบท
เปลี่ยนแปลง “เขตอธิปไตยแห่งชาติ” ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสภาพการณ์ของประเทศไทยที่อยู่ในช่วง
ประกาศอ้างสิทธิเหนือเขตทางทะเลต่าง ๆ นอกเหนือไปจากทะเลอาณาเขตอันเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
อธิปไตย (Sovereign Right) เหนือเขตทางทะเล592  

ทั้งนี้  ตามความเห็นของท่านศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ในฐานะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้เคยอรรถาธิบายที่ไปที่มาว่า การร่าง
รัฐธรรมนูญดังกล่าวอยู่ในช่วงการเจรจาแบ่งเขตไหล่กับประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2516 ในกรณีที่สามารถตกลงกับประเทศใดได้ก็ตามให้ท าเป็น
สนธิสัญญาที่เรียกว่า “หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตอธิปไตยแห่งชาติ”593 ประกอบกับ
ความเห็นกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เคยอรรถาธิบายความเห็นทางกฎหมายในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ว่าเป็นเรื่อง “เขตแดนทางทะเลของประเทศไทย” เท่านั้น แต่
เจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญกลับมิได้มุ่งหมายรวมไปถึงเขตแดนทางทะเลอ่ืนใดแต่อย่างใด ดังที่
ปรากฏในการให้เหตุผลจากกรณีการตีความถ้อยค าว่า “เขตอ านาจแห่งรัฐ” ซึ่งหมายถึงเขตหรือพ้ืนที่
ในทะเลซึ่งอยู่นอกอาณาเขตหรือดินแดนของราชอาณาจักรไทย594 ซึ่งถือว่าเป็นที่มาของบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550  

แต่กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวผู้เขียนเองก็อดคิดไม่ได้ว่า ถ้อยค าดังกล่าวหากมีการตีความตามหลัก
ลายลักษณ์อักษรว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีเขต
อ านาจ . . .” ว่าหมายถึง กรณีของการท าความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเขต
แดนของประเทศไทยในรัฐต่างประเทศละ ทั้งนี้ ถ้ากรณีการตีความดังกล่าวผู้ให้เหตุผลไม่ได้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ เฉกเช่นที่มีการอรรถาธิบายความของศาลรัฐธรรมนูญในคดี
ของการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่ศาลรัฐธรรมนูญกลับเห็น
ว่า เขตอ านาจแห่งรัฐมิได้จ ากัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงเขตอ านาจในทางนิติ

                                                           
592โปรดดู พระบรมราชโองการประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 

23 กุมภาพันธ์ 2524 ต่อมาภายหลังมีการประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจักรไทยในด้าน
อ่าวไทยประชิดกับเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของมาเลเซีย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 และการประกาศ
เขตเศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจักรไทยด้านทะเลอันดามัน ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 

593เกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง, เรื่องเดิม, หน้า 1. 
594การให้ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ; ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543 
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บัญญัติด้วยเช่นเดียวกัน การอรรถาธิบายความดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างที่สามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันถึง
การให้เหตุผลที่เน้นไปท่ีหลักลายลักษณ์อักษรมากกว่าหลักเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนั้นแล้ว ในกรณีที่ เป็นการท า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขต ซึ่งประเทศไทยไม่มีสิทธิอธิปไตย แต่แม้จะมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ” อาทิ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับทะเลหลวง การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าวก็อาจน าไปสู่ปัญหาข้อถกเถียงกันในอนาคตได้ว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว
จ าต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่  

ทั้งนี้ บางความเห็นอาจบอกว่าต้องขอเพราะตีความแล้วเข้ากับหลักการที่ก าหนดไว้ใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะเขตทะเลหลวงก็เป็นการท า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ” ด้วย แต่ในขณะที่บางความเห็นกลับมีความเห็นว่าไม่ต้องขอ เพราะมิใช่เรื่องเกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยแต่อย่างใด 
เมื่อการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเขตแดนทางทะเลของ
ประเทศไทย การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็ไม่จ าต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติแต่อย่างใด   

จากสภาพปัญหามุมมองและการให้เหตุผลที่มีความแตกต่างกัน ผู้เขียนเห็นว่าบทเรียนจาก
การวินิจฉัยชี้ขาดโดยฝ่ายตุลาการรัฐธรรมนูญในคดีการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพก็ดี การตีความการใช้อ านาจควบคุมต่อกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศโดยฝ่ายนิติบัญญัติที่ผ่านมาก็ดี คงมิอาจรับประกันได้ว่าผู้ที่ตีความและอรรถาธิบายถ้อยค าว่า 
“หรือ” ในวลีดังกล่าว จะท าการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายและของผู้ร่างกฎหมาย และยิ่งไปกว่า
นั้น คงมิอาจรับประกันได้เลยว่าผู้ที่ท าการตีความและอรรถาธิบายความดังกล่าว จะยึดถือตาม
เจตนารมณ์ท่ีซ่อนอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายมากกว่าที่จะยึดถือการตีความตามหลักลายลักษณ์อักษร 

ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาการตีความและการอรรถาธิบายความบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญที่ปรากฏให้เห็นเกี่ยวกับปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง ซึ่งเกี่ยวกับ
ขอบเขตและเขตพ้ืนที่ของราชอาณาจักรไทยก็คือ คดีการท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทย
กับประเทศกัมพูชา หรือที่รู้จักกันในนามการท าเอกสารที่เรียกว่า Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ 
18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ซึ่งเกิดประเด็นข้อขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติเห็นว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อน
การด าเนินการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว  

ในขณะที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง ด้วยเหตุที่การท าค า
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าว หาได้มีนิติฐานะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ ข้อขัดข้อง
ดังกล่าวเป็นเหตุให้ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องส่งความเห็นของสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการท าค า
แถลงการณ์ร่วมที่ได้ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาดังกล่าวว่า เป็นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ในท้ายที่สุด  
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดว่าการท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ



263 
 

กัมพูชาเป็นหนังสือสัญญาที่ “อาจ” มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ ทั้งยังมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน 

แม้ค าวินิจฉัยดังกล่าวจะมีการถกเถียงกันด้วยเหตุผลทางกฎหมายในเรื่องข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
เหตุผลที่ศาลได้ให้ไว้ในการวินิจฉัยข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ จนดูประนึ่งว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักการใหม่ในตัวบทแทนบัญญัติที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญขึ้นเองก็ตาม595 แต่บริบทของสภาพปัญหาของถ้อยค าในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลงขอบเขตและเขตพ้ืนที่ราชอาณาจักรไทย ก็ได้
ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่มาจากประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่น าไปสู่การก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในเชิง
หลักการว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับขอบเขตและเขตพ้ืนที่ของราชอาณาจักร
ไทย เป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพังหรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ด้วยเช่นกัน 

ค าวินิจฉัยในคดีดังกล่าวย่อมท าให้เกิดความสั่นคลอนในเชิงหลักการ ซึ่งกระทบต่อการใช้อ านาจ
ของฝ่ายบริหารโดยตรง แม้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะหาได้มี ข้อตกลงใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนที่หรือขอบเขตหรือเขตพ้ืนที่ราชอาณาจักรไทยโดยชัดแจ้งก็ ตาม 
หากการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่บอกแต่เพียงความคาดคะเนว่า
จะเกิดข้ึน596 ด้วยถ้อยค าที่ปรากฏในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผูกพันทุกองค์กรว่า “อาจน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ” ได้แล้วก็ตาม การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวพันกับการมีข้อบทใดข้อบทหนึ่งอันเกี่ยวกับอาณาเขตของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งก็ตาม แต่ก็คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าฝ่ายบริหารย่อมต้องค านึงถึงด้วยความระมัดระวัง ด้วยเหตุที่การ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวอาจถูกตีความได้ว่า เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศที่จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วย
เช่นกัน  

การให้เหตุผลและการตีความในลักษณะดังกล่าว แม้จะปรากฏข้อดีที่ท าให้ฝ่ายบริหารพึง
ระมัดระวังในการท าความตกลงระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวพันกับอาณาเขตของประเทศไทย อีก
ทั้งการท าความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น จะได้มีการพิจารณาและร่วมกันกลั่นกรองโดยฝ่ายนิติ
บัญญัติเพ่ือผลประโยชน์ชาติโดยตรงก็ตาม แต่ในขณะที่ข้อเสียดังกล่าวนอกจากเรื่องความขัดข้องใน
เชิงหลักการและความล่าช้าในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว การให้เหตุผลและการ
ตีความในลักษณะดังกล่าวยังก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องในเชิงหลักการ ทั้งในการใช้และการตีความ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุที่ฝ่ายนิติบัญญัติมิอาจท าการวินิจฉัยชี้ขาดบทบัญญัติและความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญได้ฉันใดแล้ว องค์กรตุลาการก็มิอาจบัญญัติรัฐธรรมนูญใหม่ได้เองก็ฉันนั้น ดังนั้น 

                                                           
595ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ปัญหาการท าสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญ 2550, หน้า 18, ค้น

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 จาก http://law.tu.ac.th/files/news/2555/Agust/322_prasit.pdf  
596“อาจ” เป็นค าช่วยกริยาที่บอกแต่เพียงความคาดคะเน โปรดดู ความหมายของถ้อยค าว่า 

“อาจ”; ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม.  
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องค์กรตุลาการจ าต้องวินิจฉัยชี้ขาดไปตามหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญตามหลักนิติรัฐ  ในฐานะ
ขององค์กรที่ใช้อ านาจทางกฎหมาย (Legal Powers) ภายในขอบเขตแห่งแดนทางกฎหมาย (Legal 
Area)597  

แต่กระนั้นก็ตาม หากหลักการดังกล่าวไม่ถูกต้องในเชิงหลักการหรือยังมีช่องว่างทางกฎหมาย
ที่อาจน าไปสู่การใช้อ านาจโดยมิชอบ (Abuse of Power) การแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญให้ถูกต้องรอบคอบภายใต้กระบวนการใด ๆ ของฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือสร้างดุลอ านาจฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ย่อมมิก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในเชิง
หลักการในการให้เหตุผลที่มีความเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยองค์กรตุลาการแต่อย่างใด 

กล่าวโดยสรุป ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นที่มาของปัจจัยหลักเบื้องต้นที่
ส าคัญ อันก่อให้เกิดความขัดข้องในเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ อาจกล่าวได้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ขาดความชัดเจนย่อมน าไปสู่ปัญหาการปรับใช้ตัว
บทโดยฝ่ายนิติบัญญัติและการตีความโดยองค์กรตุลาการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่างใด  

 
4.1.2  ปัญหาจากประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบหรือที่

ก่อให้เกิดข้อผูกพันกับประเทศไทย 
ส าหรับประเด็นปัญหาประการที่สองคือ ปัญหาจากประเภทของหนังสือสัญญาที่มีซึ่งมี

ผลกระทบหรือก่อให้เกิดข้อผูกพันกับประเทศไทย 
นอกจากปัญหาที่มาจากถ้อยค าว่า เขตอธิปไตยแห่งชาติ เขตอ านาจรัฐหรือแม้แต่เขตพ้ืนที่

นอกอาณาเขตแล้ว ปัญหาความไม่ชัดเจนในเชิงหลักการในรัฐธรรมนูญยังปรากฏให้เห็นในประเภท
ของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง ซึ่งยังคงปรากฏอยู่ทั้งในบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หรือแม้แต่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดข้อผูกพันทางด้าน
การค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนั ยส าคัญ ที่แม้จะปรากฏอยู่แต่เฉพาะ
บทบัญญัติมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่หาได้
ปรากฏอยู่ในมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แต่
อย่างใดก็ตาม แต่ก็คงมิอาจปฏิเสธได้เลยว่าหลักการใหม่ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเป็น
สาเหตุของปัญหาที่ส าคัญที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยตรง 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงหลักการดังกล่าว แม้จะถูกอรรถาธิบายในเชิงหลักการเกี่ยวกับหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่มี “ผลกระทบกับประเทศไทย” โดยตรงว่าสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะที่หนึ่ง หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” ของ

                                                           
597พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, “หลักความชอบในการพิจารณาคดีขององค์กรตุลาการของศาล

ระดับสหพันธรัฐในระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา,” วารสาร รพ'ี 56, หน้า 16. 
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ประเทศอย่างกว้างขวาง598 และ ลักษณะที่สอง หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ “ความมั่นคงทาง
สังคม” ของประเทศอย่างกว้างขวาง599 ไดก้็ตาม  

แต่การให้เหตุผลโดยการอรรถาธิบายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยคดีดังที่ปรากฏในคดี การท าค า
แถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา หรือเป็นตราสารที่รู้จักกันในนามที่เรียกว่า 
Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะเหตุผลที่ปรากฏในค าวินิจฉัย
ส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่าน กลับให้ความเห็นในมุมมองการอรรถาธิบายความที่ มี
ความแตกต่างกัน 

                                                           
598หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบและก่อผลผูกพันกับต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างกว้างขวางเป็น หนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศใดก็ตามที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็น
ภาคีหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอันส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรืองานอันเกี่ยวกับการผลิต 
การจ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชนต่อกลุ่มชนหรือภาคประชาชนอย่าง
มากมายในสังคม อาทิ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าและหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า (FORM D) ของอาเซียน หรือแม้แต่กรอบการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัคร
ใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า 
(FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU); รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (FORM D) 
ของอาเซียน ครั้งที่ 1.; รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง กรอบการเจรจาการจัดท า
ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA) ในการ
บังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 
(EU) ครั้งที่ 1.  

599หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
สังคม วัฒนธรรม หรือความเป็นอยู่ หรือสถานะในการด ารงชีวิตตามปกติของประชาชน ชุมชนหรือ
ส่งผลต่อกลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญร่วมกันหรือมีผลกระทบต่อสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  อาทิ อนุสัญญาคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรมใต้น้ า ค.ศ. 2001 ก็ดี อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ค.ศ. 2003 หรือแม้แต่อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention 
on the Elimination of All Forms Discrimination Against Woman 1979) ซึ่งประเทศไทยมี
พันธกรณีที่จะต้องดูแลมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติใด ๆ ต่อสตรีอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ค า
น าหน้านาม การจ ากัดการประกอบอาชีพหรือแม้แต่กรณีที่เคยเกิดขึ้นกับการนมัสการพระธาตุทาง
ภาคเหนือของสุภาพสตรี เป็นต้น; รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง การเข้าเป็นภาคี
อนุ สัญญาว่าด้ วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่ จั บต้ องไม่ ได้  (Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ครั้งที่ 12.; นพนิธิ สุริยะ, “รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับหนังสือสัญญาความเข้าใจมาตรา 190,” ใน หนังสือรวม
บทความ อาจารย์นพ 65 จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 65 ปี รศ.นพนิธิ สุริยะ, หน้า 237-238. 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-05.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-05.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-05.pdf


266 
 

แต่กระนั้นก็ตาม จากการพิเคราะห์แล้วผู้เขียนเห็นว่า ในการอรรถาธิบายความดังกล่าวสามารถ
แบ่งแยกแนวคิดการให้เหตุผลและการตีความกฎหมายออกได้ใน 2 แนวทาง ดังจะเห็นได้จากการให้
เหตุผลและการตีความถ้อยค าในตัวบทในรัฐธรรมนูญค าว่า “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ . . .” ดังนี้ 

1. ในแนวทางแรก เป็นการอรรถาธิบายความซึ่งมีลักษณะการตีความ “แบบกว้าง” ไม่
เจาะจงตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติและถ้อยค าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการให้เหตุผลใน
ท านองที่ว่า ผลกระทบดังกล่าวจะต้องมีผลกระทบที่เกิดขึ้นและอาจปรากฏเห็นได้จริงในวงกว้างของ
ประชาชนหรือสังคม ทั้งนี้ จะเห็นได้จากการแสดงความไม่เห็นด้วยและการคัดค้านการด าเนินการต่าง 
ๆ ของรัฐบาลในหมู่ของประชาชนชาวไทย600 โดยเป็นความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มคน
จ านวนมากสองกลุ่มเกี่ยวกับผลทางกฎหมายและเนื้อหาสาระของค าแถลงการณ์ร่วม 601 ซึ่งอาจเป็น
ต้นเหตุที่น าไปสู่ความแตกแยกทางสังคม602 ที่มาจากความคิดและความเห็นของคนในสังคมที่
แตกแยกกัน603 ตลอดจนการเกิดข้อโต้แย้งกันขึ้นในหลายภาคส่วนของทั้งสองประเทศ604 และยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในสังคมของประเทศไทยอย่างกว้างขวางจนน าไปสู่
การเดินขบวนประท้วง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบในเรื่องสัมพันธไมตรี  และความมั่นคงระหว่าง
ประชาชนของประเทศทั้งสองประเทศด้วย605 รวมทั้งยังมีการต่อต้านจากประชาชนและจากฝ่ายนิติ
บัญญัติบางส่วนปรากฏขึ้นด้วย606  

2. ในแนวทางที่สอง การอรรถาธิบายความในแนวนี้กลับให้เหตุผลและตีความ “แบบแคบ” 
ในลักษณะที่ผลกระทบจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ความหมายที่ตรงกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ ใน
รัฐธรรมนูญนั้นโดยตรงเท่านั้น แต่มิได้หมายความรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความรู้สึกของ
ประชาชนในวงกว้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ โดยเฉพาะบางความเห็นมุ่งเน้นที่การตีความแบบเคร่งครัดใน
ถ้อยค าตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยเห็นว่าการต่อต้านก็ดี  การคัดค้านก็ดีหรือการประท้วงที่
เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียงผลสืบเนื่องที่มาจากความรู้สึกอ่อนไหวในความรักชาติ  และเกรงว่าจะเป็นเหตุที่

                                                           
600โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ; 

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
601โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ; ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
602โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ; 

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
603โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ;    

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
604โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์  ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ; ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
605 โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ; ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
606 โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายนุรักษ์  มาประณีต ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ; ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
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ท าให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนเท่านั้น แต่ค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว “หาได้มีวัตถุประสงค์อัน
เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างใดไม่”607 อีกทั้งยังหาได้มีข้อบทใด ๆ ที่จะพึงอนุมานได้ว่า
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวางได้แต่อย่างใด608  

นอกจากนั้นแล้ว ปัญหาในเรื่องถ้อยค าในสารัตถะของกฎหมายเองก็ยังเป็นที่วิพากษ์ในวง
กว้างเกี่ยวกับการอรรถาธิบายความและการตีความหมายของความถ้อยค าในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญค าว่า “อย่างกว้างขวาง” ว่ามีความหมายเฉกเช่นใด ในขณะที่เจตนารมณ์ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในขณะที่มีการร่างรัฐธรรมนูญนั้น ก็หาได้ปรากฏว่าได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่ามี
ความหมายเช่นใดไม6่09  

เป็นที่ประจักษ์ว่า ถ้อยค าดังกล่าวเป็นถ้อยค าที่สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นหนังสือสัญญาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อันน ามาสู่ข้อโต้แย้งใน
เชิงหลักการว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารใน
ฐานะที่เป็นองค์กรหลักเพียงล าพัง หรือเป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติด้วยเช่นกัน 

ในขณะที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่ง “ก่อผลผูกพันกับประเทศไทย” ไม่ว่าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน “ด้านการค้า” ของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญก็ดี610 หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันด้าน “การลงทุน” 

                                                           
607โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ;

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
608โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายเฉลิมพล  เอกอุรุ ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ; ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
609โปรดดูความเห็นของนายคมสันต์ โพธิ์คง และนายจรัญ ภักดีธนากุล ในฐานะกรรมาธิการ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 37/2550 (เป็นพิเศษ), หน้า 173, 177.; ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 33/2550, หน้า 69-
106. 

610จากการศึกษาพบว่าถ้อยค าว่า “การค้า” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการ 
ดังนั้น “หนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้าของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” จึงหมายถึง หนังสือ
สัญญาที่มีผลต่อระบบการประกอบธุรกิจการซื้อขายค้าสินค้าและบริการที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่าง
ประเทศ อาทิ ความตกลงในระบบขององค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) 
หรือกรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน ; รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
เรื่อง  กรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน ครั้งที่ 16.; และโปรดดูความหมาย ค าว่า 
“ค้า”; ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
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ของประเทศอย่างมีนัยส าคัญก็ดี611 หรือแม้แต่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันด้าน 
“งบประมาณ” ของประเทศอย่างมีนัยส าคัญก็ดี612 ต่างก็เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ถูก
ก าหนดไว้ในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ที่ซึ่งก าหนดให้ต้องน า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วย
เช่นกัน  

จากประเด็นสืบเนื่องจากการศึกษาในค าวินิจฉัยคดีค าแถลงการณ์ร่วมโดยศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว ผู้เขียนค้นพบว่าค าวินิจฉัยในคดีดังกล่าวได้ปรากฏซึ่งการอรรถาธิบายเหตุผลว่า การท าค า
แถลงการณ์ร่วมของรัฐบาลที่เกิดขึ้น “เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

                                                           
611ในขณะที่ถ้อยค าว่า “การลงทุน” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการน าเงินหรือทรัพย์สินเป็นทุนเพ่ือ

ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น หนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการลงทุนของประเทศจึง
หมายถึง หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับการน าเงินหรือทรัพย์สินของประเทศไปท าการลงทุน ไม่
ว่าจะอยู่ในฐานะของประเทศผู้ลงทุนหรือประเทศผู้รับการลงทุนก็ตาม ดังจะเห็นได้จากกรณีการเปิด
ให้รัฐต่างประเทศเข้ามาลงทุนในกิจการรถไฟความเร็วสูงที่มีมูลค่ามากกว่าสองล้านล้านบาทก็ดี หรือ
ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งคูเวตเพ่ือการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนที่มุ่งส่งเสริมและความคุ้มครองนักลงทุนไทยในประเทศคูเวตและการคุ้มครองนัก
ลงทุนคูเวตในประเทศไทยเป็นหนังสือสัญญาที่อยู่ในความหมายของหนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการ
ลงทุนของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ;  รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง ร่างความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งคูเวตเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
ปีท่ี 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ครั้งที่ 2.; ความ หมายค าว่า “ลงทุน”; ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 

612ส่วนหนังสือสัญญาที่มีผลต่อด้านงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญนั้น ค าว่า 
งบประมาณนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับประมาณการรายรับและประมาณการร่ายจ่าย ซึ่งเป็นเงินที่ก าหนด
แผนการใช้จ่ายหรือที่สามารถใช้จ่ายได้ ดังนั้น หนังสือสัญญาที่มีผลต่อด้านงบประมาณของประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญจึงหมายถึง หนังสือสัญญาที่ก่อให้เกิดพันธะในงบประมาณแผ่นดินของประเทศท่ีต้อง
จัดท าไว้ต่อเนื่องหลายปีที่เรียกว่า “งบผูกพัน” อาทิ ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพ่ือความร่วมมือ
ด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่การทบทวน
แหล่งเงินกู้ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะท่ี 3 จากรัฐบาลญี่ปุ่น; รัฐสภา, 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษี
อากรระหว่างประเทศและ การปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) 
ครั้งที่ 12.; รัฐสภา, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง รับทราบการทบทวนแหล่งเงินกู้ส าหรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะที่ 3 ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ 12.; 
ความหมายค าว่า “งบประมาณ”; ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-10.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-10.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-10.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-01.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sapa/dspa100256-01.pdf
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การค้า การลงทุนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา . . . แม้ว่าในค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวจะหาได้มี
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจหรือสังคมด้วยแต่อย่างใดไม่ก็ตาม”613  

การอรรถาธิบายดังกล่าวท าให้ต้องพิเคราะห์และขบคิดต่อว่า ถ้อยค าว่า “ผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน” ต่อประเทศไทยที่เกิดขึ้นนั้น หาจ าต้องเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
ต้องมีเป้าประสงค์หรือมีจุดเกาะเกี่ยวโดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักที่ปรากฏในบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญโดยตรงเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าวโดยตรงด้วยหรือไม่ 

ในขณะที่นักกฎหมายบางท่าน614 ได้แสดงทัศนะไว้น่าสนใจและเป็นประเด็นที่น่าน าไปขบคิด
ต่อว่า ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ตัดรอนการใช้อ านาจ
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไปเสีย
ทั้งหมดแล้วหรือกระไร ด้วยเหตุที่ท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับถ้อยค าในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญค าว่า 
“มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้าน
การค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” ย่อมหมายความรวมไปถึง “หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเกือบทุกฉบับ” ด้วยเหตุที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐบาลท าย่อมต้องมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางต่อประเทศไทยทั้งสิ้น 
การอรรถาธิบายดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า ท่านมีมุมมองเกี่ยวกับการให้เหตุผลและการตีความแบบกว้าง
เกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับการให้เหตุผลใน
การวินิจฉัยคดีส่วนตนของตุลาการรัฐธรรมนูญกลุ่มแรกในคดีการท าค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว 

จะเห็นได้ว่าการให้เหตุผลในประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดข้อวิพากษ์ในเชิงหลักการ อันเป็นเหตุ
ที่น าไปสู่การศึกษาและการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาเจตนารมณ์ที่แท้จริงในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่า
ควรมีความหมายเฉกเช่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็น
หลักยึด ไม่ว่าจะเป็นทั้งในการให้เหตุผลก็ดี การอรรถาธิบายขยายความก็ดี หรือแม้แต่การตีความก็ดี
ว่าหลักการที่ควรค านึงถึงควรจะเป็นหลักการใดระหว่างหลักเจตนารมณ์ของกฎหมาย (Spirit of 
Law) หรือตามหลักลายลักษณ์อักษร (Literal Rule) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการตีความและ
การอรรถาธิบายถ้อยค าในฐานะที่เป็นหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนั้น ปัญหาในเรื่องถ้อยค าในสารัตถะของกฎหมายเองก็ยังเป็นที่วิพากษ์ในวงกว้าง
เกี่ยวกับการตีความในความหมายของความถ้อยค าที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญค าว่า 
“อย่างมีนัยส าคัญ” เองว่ามีความหมายเฉกเช่นใด ในขณะที่เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญใน
ขณะที่มีการร่างรัฐธรรมนูญก็หาได้ปรากฏชัดว่ามีความหมายเช่นใดเฉกเช่นถ้อยค าว่า “อย่าง
กว้างขวาง”615 ในขณะที่เจตนารมณ์ของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร. ปี พ.ศ. 2550) ต่อกรณี

                                                           
613โปรดดูความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ; 

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
614โปรดดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม; บรรหาร ก าลา, เรื่องเดิม, หน้า 59. 
615โปรดดู ความเห็นของนายคมสันต์ โพธิ์คง และนายจรัญ ภักดีธนากุล ในฐานะกรรมาธิการ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 



270 
 

ดังกล่าวกลับปรากฏว่ามีความมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาจากความรีบเร่งของรัฐบาลในยุคก่อนเกี่ยวกับ
การท าความตกลงเขตการค้าเสรีโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ ประสบการณ์ในอดีตแสดงให้เห็นโดยประจักษ์ว่า  ฝ่ายบริหารขาด
การเตรียมความพร้อมในเรื่องกรอบและประเด็นการเจรจาการค้าว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการ
แข่งขันในเวทีโลกในสินค้าด้านใดบ้าง การด าเนินการของรัฐบาลในอดีตจึงส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อประชาชนทั่วไป616  

เหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท้ายที่สุดจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ถ้อยค าดังกล่าว
เป็นถ้อยค าที่สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทหนึ่ง จนดูประหนึ่งว่า
การใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักมี
สภาพเสมือน “ความไร้สภาพบังคับ” หรือที่เรียกว่ากฎหมายที่มีสภาพ “เป็นหมัน” ที่เกิดขึ้นจาก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า หลักการในเรื่องหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิด “ผลผูกพัน
ทางด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” ดังกล่าว หาได้ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ด้วยแต่อย่างใดไม่  

ประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุใดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 จึงตัดหลักการในเรื่อง “หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางด้านการค้า 
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” ดังกล่าวออกไปจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ในขณะที่บทบัญญัติในมาตรา 23 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)617 เองก็หาได้อรรถาธิบายขยายความไปถึงถ้อยค าว่า “การค้า” 
“การลงทุน” หรือแม้แต่ค าว่า“งบประมาณ” ด้วยแต่อย่างใดไม่  

ถ้อยค าดังกล่าวคงมีแต่เพียงจุดเกาะเกี่ยวในเรื่องของถ้อยค าว่า “การค้าเสรี” เท่านั้นที่พอจะ
เทียบเคียงได้กับหลักการดั้งเดิมที่ปรากฏในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2554  

                                                           

รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี 37/2550 (เป็นพิเศษ), หน้า 173, 177.; ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที ่33/2550, หน้า 69-106. 

616อรรณพ บุราณเศรษฐ, มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่าง, หน้า 24-25.  

617มาตรา 23 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557  บัญญัติว่า “หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวางตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
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แต่กระนั้นก็ตาม แม้หลักการที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จะมิได้ปรากฏประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ 
“หนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” 
ไว้ด้วยก็ตาม แต่ในทัศนะของผู้เขียนกลับเห็นว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้
ขอบเขตแห่งความหมายของถ้อยค าว่า “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง” ตามนัยที่ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ด้วยเช่นกัน  

ด้วยเหตุที่ในระบอบการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าขององค์การ
การค้าโลกหรือ WTO หรือ ASEAN หรือแม้แต่ในเรื่องการลงทุนของรัฐต่างประเทศก็ดี หรือการกู้ยืม
เงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐก็ดี ต่างมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างกว้างขวางอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้น แม้การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จะมิได้
ก าหนดหลักการในประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ “หนังสือสัญญามีผลผูกพัน
ด้านการค้า หรือการลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” ไว้ด้วยก็ตาม แต่หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็ถูกควบรวมอยู่กับ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง” ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 แล้วนั่นเอง  

นอกจากนั้นแล้ว ถ้อยค าว่า “การค้าและการลงทุน” ในประเภทของหนังสือสัญญามีผล
ผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญตามมาตรา 190 วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 นั้น ผู้เขียนเห็นว่าก็สามารถที่จะถูกตีความได้ว่า 
หมายความรวมไปถึง “หนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม” ในมิติของถ้อยค าว่า 
“การค้า” ได้ด้วยเช่นกัน  

ยิ่ ง ไปกว่ านั้ น  ประเภทของหนั งสื อสัญ ญ าระหว่ างประเทศ เกี่ ยวกับ  “การให้ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน” 
ย่อมปรากฏในรูปแบบของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระบบการให้สัมปทานในปิโตรเลียมหรือ
เหมืองแร่ เป็นต้น ต่างก็อยู่ในมิติของค าว่า “การลงทุน” ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้น การท าความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าวอาจอรรถาธิบายได้ว่า  ต่างก็เป็น
ความตกลงระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้ประเภทของ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง” ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 แล้วนั่นเอง  
 อาจกล่าวได้ว่า การบัญญัติถ้อยค าว่า “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง” ดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการบัญญัติที่ครอบคลุมไปถึงการ
ก าหนดประเภทหนังสือสัญญาตามที่ก าหนดไว้ในหลักการเดิมที่เคยก าหนดไว้แล้ว ดังนั้น หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวก็ยังคงต้องตกอยู่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจและ
หลักตรวจสอบและถ่วงดุลตามหลักการที่มี ในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พุทธศักราช 2554 เดิมด้วยเช่นกัน แมป้ระเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้า 
การลงทุนจะมิได้ถูกก าหนดไว้เป็นหลักการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ด้วยก็ตาม 

 อนึ่ง ในการขจัดข้อขัดข้องในเรื่องการขัดกันระหว่างอ านาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่
เกดิขึ้นด้วยปัญหาการตีความและให้เหตุผลทางกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยค าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวว่าเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่นั้น การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจะสามารถด าเนินการในรูปแบบขององค์กรร่วม (Ad Hoc) ที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการใช้
อ านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และถ้าสามารถด าเนินการได้ควรมีรูปแบบและวิธีการ
ด าเนินการอย่างไร 

ผู้เขียนเห็นว่า การก าหนดหลักการในรัฐธรรมนูญ “เพ่ิมเติม” ให้มี “องค์กรร่วม” ซึ่งท า
หน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ก่อนการส่งเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการขัดกันของการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ น่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลดระยะเวลาและความขัดข้อง
ไปได้มากและมีนัยส าคัญ  

การก าหนดองค์กรดังกล่าวอาศัยฐานแนวคิดเรื่อง “ปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง” 
ดังเช่นแนวปฏิบัติและรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ก าหนดให้การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา 
“ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามพันธกรณีระหว่างประเทศ” อยู่ในอ านาจของ “คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งมีสัดส่วนผสมผสานระหว่างนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสายต่าง ๆ ตัวแทนจากฝ่าย
นิติบัญญัติและจากฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบเป็นคณะตุลาการและมีนิติฐานะเป็น “องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ” ที่มิใช่องค์กรตุลาการ และประการที่ส าคัญการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวหา
ได้เป็น “การท าหน้าที่” และเป็น “การใช้อ านาจตุลาการ” แต่อย่างใดไม่ การใช้อ านาจดังกล่าวจ ากัด
เฉพาะประเด็นของกระบวนการ ขั้นตอนและอ านาจในการท า “ข้อผูกพันระหว่างประเทศ” ที่ยังไม่มี
ผลใช้บังคับในดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเท่านั้น ส่วน “สนธิสัญญา” ที่มีผลใช้บังคับแล้วจะอยู่
ภายใต้การพิจารณาของศาลปกครองซึ่งมีนิติฐานะเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศจะพบว่า ในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศจะต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการในกิจการต่างประเทศของแต่ละรัฐ 
ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทยก็จะมีคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของ
รัฐสภาท าหน้าที่ในการพิเคราะห์ความตกลงระหว่างประเทศก่อนที่จะมีการตรากฎหมาย เพ่ือ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ 

ดังนั้น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีฝ่าย
บริหารได้ท าขึ้นนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่ และควรด าเนินการ
บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญให้อยู่ในรูปแบบของ “คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา” 
โดยมีองค์ประกอบที่มาจาก “ตัวแทนที่ยึดโยงกับภาคประชาชน” หรือฝ่ายนิติบัญญัติทีม่าจากตัวแทน
ทั้งฝ่ายรัฐบาลและทั้งฝ่ายค้าน ในฐานะที่เป็นองค์กรที่จะต้องท าหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบกับการ



273 
 

ท าความตกลงระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารในขั้นตอนก่อนให้สัตยาบันอยู่แล้ว ประกอบกับองค์กร
ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในทางปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร และควรมี
องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการด้วย ไม่ว่าจะเป็นจากสาย
รัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สายนิติศาสตร์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ  สาย
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สายสิ่งแวดล้อม สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมและ
วัฒนธรรม เพ่ือท าหน้าที่และมีอ านาจท าการวินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องต้นว่า หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือไม่ องค์กรดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่คณะกรรมาธิการดังกล่าวไม่สามารถลงมติหรือท าค าวินิจฉัยได้ คณะกรรมาธิการดังกล่าวจึงค่อย
ด าเนินการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป618  

กล่าวโดยสรุป ปัญหาจากประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งมีผลกระทบหรือ
ก่อให้เกิดข้อผูกพันกับประเทศไทย ยังมีปัญหาที่มาจากสารัตถะของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของหลักการในรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้น ได้น าไปสู่ปัญหาที่ว่าด้วยความ
เข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สร้าง
ความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยมากกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา 

นอกจากการแก้ไขหลักการในรัฐธรรมนูญแล้ว การก าหนดให้มีองค์กรร่วมที่มีส่วนผสมผสาน
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ องค์กรดังกล่าวจะท าหน้าที่แก้ไขปัญหาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น โดยองค์กรดังกล่าวจะเป็นองค์กรที่มีส่วนประกอบและใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระ
หว่าประเทศที่มาจากทั้งองค์กรหลักและองค์กรรองก่อนที่จะท าการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญใน
กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ปรากฏในเบื้องต้น แนวทางดังกล่าวน่าจะเป็นทางที่ได้รับการพัฒนาให้
เกิดขึ้นเฉกเช่นองค์กรอิสระที่ใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าความตกลงระหว่างประเทศ
เฉกเช่นที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนด 

 
 
 
 
 
 

                                                           
618 ทั้งนี้ ผู้เขียนจะได้ท าการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและแนวทางที่ควรได้รับการพัฒนาใน

ประเด็นเรื่องคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภานี้ในหัวข้อ 4.4.3 ปัญหาที่ว่าด้วยองค์กรและหลักการใน
การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากการปฏิรูปหลักการในร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โปรดดู หน้า 371   
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4.1.3  ปัญหาเรื่องกรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติให้
แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 60 วัน 

ส าหรับประเด็นปัญหาประการที่สามคือ ประเด็นในเรื่องกรอบระยะเวลาการพิจารณาให้
ความเห็นชอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ในเชิงหลักการว่า ฝ่ายนิติบัญญัติจ าต้อง 
“พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว” นั้น619   

โดยหลักการแล้วนักกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเรียกขานกรอบระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ
ภายในช่วงก าหนดเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นว่านี้ว่า “ระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพัน” (Imperative 
Times) และเรียกระยะเวลาดังกล่าวในอีกลักษณะหนึ่งว่า “ระยะเวลาเร่งรัดหรือระยะเวลาแนะน า” 
(Indicative Time) ความแตกต่างในระยะเวลาดังกล่าวอยู่ที่ระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพันนั้น 
รัฐธรรมนูญจะก าหนดว่าผลการไม่ด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะมีอย่างไรบ้าง 
ในขณะที่ระยะเวลาเร่งรัดหรือระยะเวลาแนะน า รัฐธรรมนูญหาได้ก าหนดผลทางกฎหมายไว้เป็นการ
เฉพาะแต่อย่างใดไม่620  เป็นที่น่าสังเกตว่า หลักการที่ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
นั้น รัฐธรรมนูญก าหนดไว้แต่เพียงระยะเวลาเร่งรัดหรือระยะเวลาแนะน าเท่านั้น 

จากการศึกษาถึงร่างหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการบางฉบับ
โดยเฉพาะหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแบบพหุภาคี (Multilateral Treaties) พบว่าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าวมีเนื้อหาในความตกลงเป็นจ านวนมากหลากหลายมาตรา621 ในมิติด้านหนึ่ง
เห็นว่าการก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นการสร้างภาระและเป็นความยากที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะ
พิจารณาในเนื้อหาในฐานะที่ต้องออกกฎหมายอนุวัติการและจ าต้องเร่งด าเนินการพิจารณาให้ความ

                                                           
619มาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 

620พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, “รัฐบาลรักษาการปัจจุบันพ้นสถานภาพไปแล้วหรือไม่,” มติชน
ออนไลน์ (10 มีนาคม 2557): ย่อหน้าที่ 10-12, ค้นวันที่ 22 กันยายน 2559 จาก http://www.mati 
chon.co.th/news_detail.php?newsid=1394451447 

621โปรดดู ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ 16 
และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ 63 และ 64 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ 2-
14 มีนาคม 2556; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ในสมัยการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 3 (สมัยสามัญท่ัวไป)  ครั้งที่ 1, วัน
อังคารที่ 29 มกราคม 2556.; ความตกลงการเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุ
ภาคี; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา ในสมัยการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ครั้งที่ 12, วันพุธที่ 2 
ตุลาคม 2556, ค้นวันที่  29 ตุลาคม 2558 จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/ 
sapadoc2554.html 
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เห็นชอบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาเช่นว่านั้น622 แต่กระนั้นก็ตาม หากพิจารณาในอีกมิติหนึ่ง
กลับเห็นว่าการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าว ก็ยังมีข้อดีอยู่ที่ระยะเวลา
ด าเนินการที่จะต้องให้ความเห็นชอบซึ่งได้ก าหนดไว้ ท าให้กระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศมีก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่ล่าช้าจนเกินไป 

อนึ่ง จากการศึกษายังพบว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการก าหนดกรอบระยะเวลาใน
การด าเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าว หาได้บัญญัติถึง “ผลทางกฎหมาย” จากการที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา 60 วันดังกล่าวไว้ เป็นการ
เฉพาะแต่อย่างใดไม่  เป็นที่น่าสังเกตว่า นักกฎหมายบางท่านเรียกผลทางกฎหมายเช่นนี้ ว่า 
“บทลงโทษ (Sanction)”623 การก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจึงมีลักษณะทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็น
แต่เพียง “ระยะเวลาเร่งรัดหรือระยะเวลาแนะน า” เท่านั้น ด้วยระยะเวลาเช่นว่านี้หาได้มีการก าหนด
ไว้เป็นการเฉพาะในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการในล าดับถัดไปใน
กรณีท่ีการด าเนินการดังกล่าวได้ผ่านพ้นไปจากช่วงระยะเวลาซึ่งได้ก าหนดไปแล้ว  

ประเด็นที่น่าขบคิดก็คือ แม้รัฐธรรมนูญจะได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาไว้แล้วก็
ตาม แต่เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงหาได้ก าหนดเรื่อง “ผลทางกฎหมาย” หรือ “บทลงโทษ” ต่อกรณีที่ฝ่าย
นิติบัญญัติมิได้ด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง 
และกรณีดังกล่าวมีความจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องก าหนดผลทางกฎหมายหรือบทลงโทษไว้ในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ และการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายอย่างไร หรือควรจะ
ด าเนินการลงโทษหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติควรจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายและ
ทางการเมืองหรือไม่ นอกจากนั้นแล้ว ก าหนดบทการลงโทษดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการแนวคิด
ทฤษฎีกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่จะมีการก าหนดบทลงโทษด้วยหรือไม่ 
อย่างไร 

ผู้เขียนเห็นว่า ฐานการใช้อ านาจดังกล่าวของฝ่ายนิติบัญญัติในการให้ความเห็นชอบดังกล่าว 
โดยหลักการแล้วย่อมมีที่มาจากการใช้อ านาจใน “การตรวจสอบถ่วงดุล” และ “การมีส่วนร่วมในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” ร่วมกันฝ่ายบริหารในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภท
เท่านั้น การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าวมีฐานการใช้อ านาจที่มาจาก “การใช้อ านาจทาง
การเมือง” การที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา 60 วันตามท่ี
รัฐธรรมนูญก าหนด ก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบจากการที่ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตาม “หลักความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ” ด้วยเช่นเดียวกัน แต่กระนั้นก็ตาม ความรับผิดชอบดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าควรจ ากัด
อยู่แต่เฉพาะความรับผิดชอบทางการเมืองแต่เพียงเท่านั้น ซึ่งโดยหลักการควรจะเป็นเช่นว่านั้น 

การก าหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบและการก าหนดสภาพบังคับจากการที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ผู้เขียนเห็นว่ามี  “ข้อดี” ตรงที่หลักการดังกล่าวท าให้ฝ่ายนิติ

                                                           
622โปรดดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์; บรรหาร ก าลา, เรื่องเดิม, หน้า 

57.  
623โปรดดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม และศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์             

ถิระวัฒน์; เรื่องเดียวกัน, หน้า 57, 59. 
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บัญญัติไม่สามารถใช้อ านาจในการดึงเรื่องการพิจารณาหรือท าการเตะถ่วงไว้เพ่ือผลประโยชน์ หรือ
เพ่ือชิงความได้เปรียบด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการเมืองกับฝ่ายบริหารแต่อย่างใด 

แต่อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติตามความเป็นจริงแล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดในรูปแบบขององค์ประชุมร่วมของ
รัฐสภาทั้งสมาชิกรัฐสภาและวุฒิสภาประกอบกัน ความรับผิดชอบทางการเมือง อาทิ การถอดถอน จึง
เป็นไปโดยยาก ด้วยเหตุดังกล่าวในทัศนะของผู้เขียนจึงเห็นว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงเลือกท่ีจะไม่ก าหนด 
“บทลงโทษ” มากกว่าการที่จะไม่ก าหนด “ผลทางกฎหมาย” ในลักษณะที่เป็นการ “ก าหนด
ระยะเวลาบังคับหรือก าหนดระยะเวลาผูกพัน” อีกทั้งกรอบระยะเวลาดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์เพียงแต่ต้องการก าหนดกรอบระยะการพิจารณามิให้เนิ่นช้าไปกว่าที่ควรจะ
เป็นไว้ในเชิงหลักการแต่เพียงเท่านั้น ผู้ร่างเองคงมิได้มีเจตนารมณ์ที่จะก าหนด “สภาพบังคับ” หรือ 
“ผลทางกฎหมาย” ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด อีกทั้งจากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติและ
รัฐธรรมนูญต่างประเทศ ผู้เขียนไม่พบว่ามีรัฐใดรัฐหนึ่งก าหนดหลักการดังกล่าวไว้ เป็นการเฉพาะ
เช่นเดียวกัน 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช ….  ใน
สมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี หาได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
จะต้องพิจารณาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ “ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ดังกล่าว” ไว้แต่อย่างใดไม่ การตัดกรอบระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าว
จึงเท่ากับเป็นการแก้ไขหลักการดั้งเดิมที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2554 ในประเด็นเรื่องกรอบระยะเวลาการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติออกไป 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากประสบการณ์ ร่ วมแปดปีที่ผ่านมานับแต่มี รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใช้บังคับ โดยเฉพาะปัญหาการตีความเพ่ือขยายการใช้อ านาจ
อธิปไตยขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่อกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ด าเนินการโดย
ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นองค์กรหลักกับการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรรองต่อความ
ตกลงระหว่างประเทศในเรื่องต่าง ๆ ประกอบกับประสบการณ์ในทางลบ (Negative) ที่เกิดขึ้นจากค า
วินิจฉัยชี้ขาดของฝ่ายตุลาการต่อกรณีการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ของฝ่ายบริหาร ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นและสร้างความขัดข้องในเชิงหลักการและการใช้อ านาจ
อธิปไตยของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับนานาอารยะประเทศ  

คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาข้อขัดข้องและการก่อให้เกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจาก 
“สารัตถะ” ซึ่งก าหนดการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในเรื่องที่
เกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบกับประเทศไทยอย่างกว้างขวางก็ดี หรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดผล
ผูกพันกับประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญก็ดี หรือแม้แต่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเขต
พ้ืนที่ราชอาณาจักรไทยและเขตพ้ืนที่นอกราชอาณาจักรว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
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ดังกล่าวจะเป็นการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารโดยล าพัง หรือ
จะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ อย่างไร 

อาจกล่าวได้ว่า ข้อโต้แย้งเรื่องของการใช้อ านาจดังกล่าว น ามาซึ่งการขัดกันแห่งอ านาจ
อธิปไตยที่ เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  ที่ซึ่งได้มีการก าหนดหลักการไว้ใน
รัฐธรรมนูญจนจ าต้องได้รับการปฏิรูปในเชิงหลักการดังกล่าวเสียใหม่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดบทบาท
และก าหนดฐานการใช้อ านาจอธิปไตยอย่างชัดเจนในฐานะที่เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กร
หลักและองค์กรรอง 
 
4.2  ปัญหากระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ไม่สอดคล้อง

กับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาการเสนอกรอบเจรจาและการชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลักการ
ที่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารปรากฏ
ในลักษณะของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากรูปแบบการเสนอกรอบการเจรจา 

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการและขั้นตอนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็น
หลักการใหม่ที่ปรากฏเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการก าหนดการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
2475 เป็นต้นมา อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการและขั้นตอนท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่อยู่
ภายใต้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรรอง ย่อมมีนิติฐานะเป็น “ข้อยกเว้น” ในการ
ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ลักษณะของการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติย่อมมีความแตกต่างจากกระบวนการและ
ขั้นตอนในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหาร โดย
ล าพังในฐานะที่เป็นองค์กรหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเสนอกรอบการเจรจาก็ดี การชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
ก็ดี การให้ข้อมูลแก่ประชาชนก็ดี การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การขอความเห็นชอบจากทั้งองค์กรหลักและองค์กรรองก่อนที่จะมีการแสดงเจตนาผูกพัน
ตามหลักการในกฎหมายระหว่างประเทศ ความแตกต่างในกระบวนการและขั้นตอนการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีฝ่ายบริหาร
ซึ่งเป็นองค์กรหลักได้ท าขึ้นนั้นว่าการใช้อ านาจดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง 
หรือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติตามหลักการที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  

บทเรียนที่ผ่านมาในอดีตแสดงให้ปรากฏชัดถึงสภาพปัญหาความขัดข้องที่เกิดขึ้นจากการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือ
กระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การใช้
อ านาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่ เป็นองค์กรรองที่ใช้อ านาจอธิปไตยแบบ “ผสมผสาน
ร่วมกันกับฝ่ายบริหาร” เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร 
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อาจกล่าวได้ว่าสภาพปัญหาที่มาจากกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
เกิดขึ้นใหม่ไม่สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น โดยมีล าดับ
ขั้นตอนในการท าหนังสือสัญญาซึ่งเป็นกระบวนการก่อนการท าหนังสือสัญญาดังนี้  

ล าดับแรก คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้นแก่
ประชาชน  

ล าดับที่สอง คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศนั้น  

ล าดับที่สาม คณะรัฐมนตรีจะต้องท าการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภา
เกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น  

ล าดับที่สี่ คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอกรอบการเจรจาเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อ
ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ในขณะที่ล าดับขั้นตอนในการท าหนังสือสัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการภายหลังการลงนาม แต่
เป็นกระบวนการก่อนที่จะมีการด าเนินการให้สัตยาบันโดยฝ่ายบริหารนั้นมีล าดับและขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

ล าดับที่หนึ่ง คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในอันที่จะต้องด าเนินการ
จัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น  

ล าดับที่สอง คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น 

ล าดับที่สาม การด าเนินการให้ความเห็นชอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับการให้สัตยาบันของ
ฝ่ายบริหารตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

จากล าดับขั้นตอนและกระบวนการท าหนังสือสัญญาดังกล่าว เพ่ือให้การพิเคราะห์ได้เห็นถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดเกี่ยวกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของคณะรัฐมนตรี ผู้เขียนจะท าการแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ปัญหาออกเป็น 
3 ประเด็นดังนี้  

ประการแรก ปัญหาการเสนอกรอบเจรจาเป็นการก้าวล่วงการใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร 

ประการที่สอง ปัญหาการก าหนดการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นของประชาชนก่อนท า
หนังสือสัญญาไม่สอดคล้องกับหลักการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ประการที่สาม ปัญหาการขาดรายละเอียดและความชัดเจนในเชิงหลักการในการน าไปปฏิบัติ  
 

4.2.1  ปัญหาการเสนอกรอบเจรจาเป็นการก้าวล่วงการใช้อ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร 

จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนพบว่า ปัญหาการเสนอกรอบเจรจาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
เป็นหลักการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหารเท่าใดนัก ด้วยเหตุที่การเสนอกรอบการเจรจาและการชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ  ซึ่งเป็น
หลักการที่ปรากฏขึ้นใหม่ดังกล่าวนี้ เป็นหลักการที่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติในการท า
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หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นอย่างยิ่ง แม้หลักการดังกล่าวจะไม่ปรากฏอยู่ในมาตรา 23 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 ก็ตาม 

จากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหา “การก้าวล่วงการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร” ในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากหลักการเกี่ยวกับ “การเสนอกรอบเจรจาและ
การชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ” ซึ่งเป็นหลักการที่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติ เกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ผู้เขียนได้แบ่งแยกประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
ประการ ดังนี้ 

ประการแรก สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและการน าไปปฏิบัติยังไม่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่ฝ่ายบริหารต้องไปท าการเจรจาซึ่งจะต้องท าการเสนอกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
ก่อนการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคีหรือแบบพหุภาคีก็ตาม และ 

ประการที่สอง ผลทางกฎหมายในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นชอบกับการเสนอกรอบการ
เจรจาที่เสนอโดยฝ่ายบริหารนั้น รัฐธรรมนูญหาได้ก าหนดไว้เป็นหลักการทีช่ัดเจนแต่อย่างใดไม่ 

4.2.1.1  ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและการน าไปปฏิบัติยังไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการทีฝ่่ายบริหารต้องท าการเสนอกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติก่อนการเจรจา  

ส าหรับประเด็นปัญหาประการแรกคือ เรื่องการก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายบริหารในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยเหตุอันเกิดขึ้นจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและ
การน าไปปฏิบัติยังไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ฝ่ายบริหารต้องไปท าการเจรจาและต้องท าการเสนอ
กรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติก่อนการเจรจาไม่ว่าจะเป็นการเจรจาท าสนธิสัญญาแบบทวิภาคี
หรือแบบพหุภาคีก็ตามนั้น 

จากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและการน าไปปฏิบัติยังไม่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ฝ่ายบริหารต้องไปท าการเจรจาและต้องท าการเสนอกรอบการเจรจาต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติก่อนการเจรจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอกรอบเจรจากับรูปแบบการเจรจาแบบทวิ
ภาคีและการเจรจาแบบพหุภาคีนั้น หาได้สอดคล้องกับผลประโยชน์ ความเสี่ยงและการน าไปปฏิบัติ
ในการเจรจากับรัฐต่างประเทศแต่อย่างใดไม่ 

หากพิเคราะห์ถึงหลักการเก่ียวกับอ านาจที่ใช้ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ดังกล่าวจะพบว่า การจัดท ากรอบเจรจาเป็นพันธกิจหลักและอยู่ภายในขอบเขตและการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหารโดยล าพัง โดยเฉพาะในเรื่องของการ “ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน” ที่
เกี่ยวกับการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐต่างประเทศอ่ืนใด ประกอบกับการใช้อ านาจ
ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้ “หลัก” ของการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยฝ่ายนิติ
บัญญัติยังหาได้อยู่ในขั้นตอนและช่วงเวลาที่ถูกต้องในเชิงหลักการเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” ในลักษณะเฉพาะการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้แต่เพียงเท่านั้น  

ผู้เขียนเห็นว่า การที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ก าหนดกระบวนการเกี่ยวกับ “การเข้ามามี
ส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติ” ดังกล่าวในขั้นตอนของการเจรจาในการท าความตกลงระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารแต่เพียงล าพังนั้น แม้จะพึงพินิจได้ว่าการออกแบบและการวาง



280 
 

หลักเกณฑ์ไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าว จะดูประหนึ่งว่าเป็นการเข้ามาตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหาร เพ่ือมิให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในทางที่ผิดจนน าไปสู่ความเสียหายเกิดขึ้นกับ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเฉกเช่นบทเรียนในครั้งอดีตก็ตาม  

แต่ผู้เขียนกลับเห็นว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ท าการออกแบบการใช้อ านาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติดังกล่าว หาได้สอดคล้องต้องกันและถูกต้องในเชิงหลักการเกี่ยวกับขั้นตอนของการใช้อ านาจ
แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้เขียนขอเรียกว่าเป็นการออกแบบที่ “ผิดจังหวะ” โดยการออกแบบในเรื่องการ
เสนอกรอบการเจรจาเพ่ือที่จะขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าวนั้น กลับเป็นการออกแบบ
ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในลักษณะที่เป็นการรองรับและเป็นฐาน 
“การเข้ามาควบคุมการใช้อ านาจ” ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ การ
ออกแบบการใช้อ านาจดังกล่าวหาได้เป็นไปในลักษณะของ “การตรวจสอบและถ่วงดุล” และใน
ลักษณะที่เป็นไปเพ่ือ “การมีส่วนร่วม” ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศบางประเภทเท่านั้น 
ซึ่งเป็นอ านาจที่ใช้ในลักษณะของการ “ผสมผสานอ านาจ” ร่วมกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ 

คงมิผิดประการใดหากจะกล่าวว่า หลักการเสนอกรอบการเจรจาก็ดี หลักการขอ
ความเห็นชอบเกี่ยวกับกรอบการเจรจาก็ดี จึงเป็นการบัญญัติหลักการในรัฐธรรมนูญที่ไม่ถูกต้องในเชิง
หลักการเกี่ยวกับกระบวนการในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง การออกแบบ
ดังกล่าวยังเป็นผลท าให้เกิดความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังเช่นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ได้ศึกษามา  

ยิ ่งไปกว่านั ้น ในทางปฏ ิบ ัต ิที ่ผ ่านมาเกี ่ยวกับการเสนอกรอบการเจรจาของ
หน่วยงานราชการซึ่งเป็นองค์กรของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาดังกล่าวนั้น จากการศึกษาพบว่า การเสนอ
กรอบเจรจาดังกล่าวหาได้มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว อีกทั้งเอกสาร
การเสนอกรอบเจรจาดังกล่าวมีล ักษณะเป็นแต่เพ ียงการด าเนินการตามรูปแบบให้ครบตาม
หลักเกณฑ์และมิให้ขัดต่อความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกระบวนการในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศแต่เพียงเท่านั้น  

อาจกล่าวได้ว่า บทเรียนและความไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารในอดีต กลับส่งผลถึงความ
หวาดระแวงที่มีต่อฝ่ายบริหารในปัจจุบัน หลักการที่เกิดขึ้นมาใหม่จึงดูผิดแผกแตกต่างไปจากหลักการ
ของกฎหมายและแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศเป็นยิ่งนัก จากการศึกษาพบว่าไม่ปรากฏว่ามี
รัฐธรรมนูญของรัฐใดรัฐหนึ่งก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการก าหนดกรอบการ
เจรจา โดยเฉพาะการขอความเห็นชอบในเรื่องกรอบการเจรจาเฉกเช่นที่ประเทศไทยก าหนดแต่อย่างใด 

การเสนอกรอบการเจรจาดังกล่าวแม้สหรัฐอเมริกาจะเคยมีแนวปฏิบัติที่ให้วุฒิสภา
ของสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบการเจรจาและวัตถุประสงค์เฉกเช่นที่ประเทศ
ได้ก าหนดไว้ก็ตาม แต่ในท้ายที่สุดหลักการดังกล่าวกลับกลายเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ฝ่ายบริหาร
ต้องหลีกเลี่ยงการท า “สนธิสัญญา” โดยมักจะไปท า “ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร” เพ่ือท าให้บทบาท
ของวุฒิสภาซ่ึงเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนดังกล่าวลดน้อยถอยลงไป 

ประเด็นค าถามที่น่าสนใจก็คือ หากรัฐธรรมนูญได้ท าการตัดการเข้ามาตรวจสอบของ
ฝ่ายนิติบัญญัติในขั้นตอนของการเสนอกรอบเจรจาและขอความเห็นชอบในกรอบการเจรจาออกไป 
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ซึ่งโดยนัยที่เรียกว่า “การตัดไฟตั้งแต่ต้นลม” แล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติจะสูญเสียอ านาจในเชิงหลักการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลและการเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศหรือไม่  

ประเด็นดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า คงมิอาจจะกล่าวได้เช่นนั้น หากพิจารณาในเชิง
หลักการแล้ว จะพบว่ารัฐธรรมนูญต้องการออกแบบให้มีการ “ตรวจสอบถ่วงดุล” การใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหารแน่นอน แต่การใช้อ านาจต้องเป็นไปตามหลักการใหญ่ที่ให้อ านาจด าเนินการเป็นของฝ่าย
บริหารเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายการต่างประเทศ การเจรจาท าความตกลงระหว่าง
ประเทศ การจัดท ากรอบการเจรจาเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
จนกระทั่งน าไปสู่การเจรจาและลงนามในที่สุด ภายหลังจากนั้น การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
ภายใต้ “หลักการตรวจสอบถ่วงดุล” และ “การเข้ามามีส่วนร่วม” กับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
จึงบังเกิดขึ้นในขั้นตอนของการขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติยังคงมีอ านาจที่
ถูกต้องในเชิงหลักการที่จะ “ซักถาม ตรวจสอบ” ข้อมูลตลอดจนน าไปสู่การ “ให้ความเห็นชอบหรือ
ไม่ให้ความเห็นชอบ” กับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร ในลักษณะที่เป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจ 
และในขณะเดียวกันก็เป็นการถ่วงดุลการใช้อ านาจที่อาจด าเนินการโดยมิชอบ อีกทั้งการใช้อ านาจ
ดังกล่าวยังเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อ านาจร่วมกับฝ่ายบริหารในขั้นตอนก่อนที่ฝ่ายบริหารจะ
ท าการให้สัตยาบันต่อไป  

ทั้งนี้ ในการก าหนดบทบาทและการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นไป
ในลักษณะของการที่ฝ่ายนิติบัญญัติยังคง “สงวนอ านาจ” ของตนไว้ในขั้นตอนสุดท้ายไว้ว่า ยังเป็น
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่อย่างมั่นคงในเชิงหลักการ เพราะในท้ายที่สุดฝ่ายนิติบัญญัติยังคงสงวน
อ านาจสุดท้ายที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้อยู่ดี เฉกเช่นในกรณีที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาได้สงวน
อ านาจในการที่จะไม่ให้ความเห็นชอบกับการใช้อ านาจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเฉกเช่นที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา อาทิ กรณีที่วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาสงวนอ านาจในการให้ความเห็นชอบกับ
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประธานาธิบดีถึง 2 ครั้ง ดังจะเห็นได้จากกรณีในการท า
สนธิสัญญาเวอร์ไซล (The Treaty of Versailles) ที่ได้ท าขึ้นโดยประธานาธิบดีวิลสัน624  และการท า
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียโดยสมบูรณ์ (Comprehensive Test Ban Treaty on 
Nuclear Tests) โดยประธานาธิบดีบิล คลินตัน625 

ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ที่จะต้องก าหนดการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
ในลักษณะที่ “เป็นการควบคุมและเป็นการแทรกแซง” การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในขั้นตอน
ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด นอกจากจะไม่สอดคล้องในเชิงหลักการเกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกอ านาจ และ
หลักการตรวจสอบถ่วงดุลแล้ว การก าหนดหลักการดังกล่าวยังเป็นการผิดแผกแตกต่างไปจากแนว
ปฏิบัติของรัฐต่างประเทศอ่ืนที่เป็นสากลด้วยเช่นกัน 

                                                           
624United States Department of State, Office of the Historian, Bureau of Public 

Affairs, op. cit., para. 1-3. 
625The Arms Control Association, op. cit., para 1.; United States Senate, op. cit.; 

Jonathan Medalia, op. cit., p. 2.  
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นอกจากนั้นแล้ว ในประเด็นเรื่องของการเสนอกรอบการเจรจาดังกล่าว ก็หาได้มี
ความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติแต่อย่างใดไม่ จะเห็นได้ว่าแม้กรอบการเจรจาที่เสนอต่อฝ่ายนิติ
บัญญัติจะสามารถน าไปใช้กับการเจรจาแบบทวิภาคีได้ก็ตาม แต่การเสนอกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติ
บัญญัติเพ่ือเข้าร่วมเจรจาแบบพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือสัญญาที่เป็นบ่อเกิดของกฎหมาย 
(Law-Making Treaty) หรือการท าความตกลงระหว่างประเทศในเชิงเทคนิคแล้ว การจัดท ากรอบการ
เจรจากลับกลายเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ประกอบกับในเวทีระหว่างประเทศบทบาท
และสมรรถภาพในการชักจูงให้ภาคีอ่ืนเห็นชอบตามกรอบการเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติย่อมเป็นไปโดยยากในทางปฏิบัติ  และประการที่ส าคัญการจัดท ากรอบการเจรจาในทางปฏิบัติ
ที่ผ่านมาพบว่า แต่ละเรื่องมีความละเอียดอ่อนและมิได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับในทาง
ปฏิบัติยังขาดรายละเอียดที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม626   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการเจรจาในเวทีระดับพหุภาคีนั้น การเจราจาต้องเป็น
การถกเถียงและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพ่ือสนับสนุน หรือคัดค้านต่อร่างความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีมีการด าเนินการยกร่างและเสนอโดยคณะกรรมาธิการยกร่างความตกลงระหว่างประเทศว่า 
ข้อบทข้อใดที่ประเทศไทยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้าง และข้อบทใดบ้างที่ประเทศไทย
สามารถยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ หรือข้อบทข้อใดบ้างที่จ าต้องน ามาพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือ
น าไปสู่การตั้งข้อสงวนในขณะที่จะมีการแสดงเจตนายินยอมผูกพันต่อไป  

จะเห็นได้ว่าในกรอบการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความตก
ลงแบบพหุภาคีนั้น ประเทศไทยเป็นแต่เพียงองคาพยพหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในที่
ประชุม แต่หาได้มีบทบาทที่จะก าหนดความตกลงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเสนอกรอบการ
เจรจาที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติไดแ้ต่อย่างใดไม่ 

ยิ่งไปกว่านั้น หากการเสนอกรอบการเจรจาดังกล่าวสอดคล้องกับการแถลงนโยบาย
ของฝ่ายบริหารต่อที่ประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว แต่ในขณะเดียวกันกรอบการเจรจาที่
ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าว กลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากเวทีที่ประชุมการ
เจรจาระหว่างประเทศจนส่งผลต่อการเจรจา ซึ่งมีผลการเจรจาที่กลับออกมาในทิศทางที่ขัดแย้งกับ
นโยบายและความเห็นชอบที่ฝ่ายบริหารได้รับจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ
จากฝ่ายนิติบัญญัติย่อมมี 2 ทางเลือกว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบกับ
ความตกลงระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าการเจรจาจนน าไปสู่ร่างความตกลงที่แล้วเสร็จ นัย
ดังกล่าวแสดงถึงความเป็นจริงในสังคมระหว่างประเทศที่ประเทศไทยหาได้มีอ านาจและความสามารถ
ในการก าหนดกรอบและทิศทางการเจรจาได้โดยเฉพาะในระดับการเจรจาแบบพหุภาคีของประเทศ
ไทย ซึ่งหาได้มีอ านาจหรือก าลังความสามารถในการชักจูงใจให้รัฐอื่นใดที่เข้าร่วมการเจรจาในเวทีโลก
เห็นชอบได้โดยง่ายแต่อย่างใด  

เป็นที่น่าสังเกตว่า จากการศึกษาข้อมูลการเสนอกรอบการเจรจาจากเอกสารแนบ
ระเบียบวาระในการประชุมร่วมของรัฐสภาโดยฝ่ายบริหารที่ผ่านมาพบว่า การเสนอกรอบการเจราจา

                                                           
626โปรดดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์; บรรหาร ก าลา, เรื่องเดิม, หน้า 

57. 
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ในการเจรจาท าความตกลงระหว่างประเทศบางฉบับ มีการให้รายละเอียดและขอบเขตและความ
ต้องการที่ประเทศไทยสามารถรับได้ในการเจรจา แม้การให้ข้อมูลดังกล่าวจะมีผลดีที่ท าให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติได้มีโอกาสตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเพ่ือป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบได้  และ
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตเกี่ยวกับความไม่ใส่ใจของฝ่ายบริหารในการเตรียมตัว
เพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม แต่ในทางกลับกัน การให้รายละเอียดและขอบเขตการ
เจรจากลับกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี ด้วยเหตุที่หากข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ
และเกิดการรั่วไหลไปยังคู่เจรจาแล้ว ความเสียเปรียบในการเจรจาย่อมเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้อย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ในที่สุด627  

แต่กระนั้นก็ตาม จากการศึกษากลับยังพบว่าการเสนอกรอบการเจราจาในการเจรจา
ท าความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่กลับไม่มีรายละเอียดมากเท่าใดนัก ผู้เขียนเห็นว่าการเสนอ
กรอบการเจรจาดังกล่าวจะดูประหนึ่งว่า เป็นเพียงการด าเนินการตามแบบพิธี  (Formal) เพ่ือให้
ครบถ้วนตามกระบวนการและข้ันตอนในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น  

คงมิผิดเพ้ียนประการใดถ้าหากจะกล่าวในเชิงลบว่า การเสนอกรอบการเจรจาดัง
กล่าวหาได้มีประโยชน์ต่อการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใดไม่ ยิ่งไป
กว่านั้น ข้อเสียที่เกิดขึ้นในการเสนอกรอบการเจรจาตามแบบพิธีดังกล่าวก็คือ ในเรื่องของความ
ปลอดภัยและการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบและเสียเปรียบในเรื่องของฐานข้อมูลที่
ใช้ในการเจรจาของรัฐต่างประเทศกับประเทศไทย จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบและวัตถุประสงค์ของการ
เจรจาตั้งแต่ต้นก็มีผลในทางลบด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่การมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้นของ
วุฒิสภาในการท าสนธิสัญญากับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเองตั้งแต่แรก ก็มีผลในทางปฏิบัติที่ท าให้
วุฒิสภาเองก็มิได้มีทางเลือกอ่ืนใดมากมายนัก นอกจากการที่จะต้องให้ความเห็นชอบกับการท า
สนธิสัญญาโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  

แต่กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า ต้องเข้าใจที่มาของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกาก่อนว่า ที่มาในการก าหนดการมีส่วนร่วมของวุฒิสภาเฉพาะในการท าสนธิสัญญามีที่มา
จากการเป็นตัวแทนมลรัฐที่จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการเจริญความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับสหพันธรัฐ รัฐธรรมนูญจึงต้องออกแบบการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในกระบวนการและ
ขั้นตอนตั้งแต่ตอนต้น แต่กระนั้นก็ตาม กระบวนการดังกล่าวกลับสร้างปัญหาในทางปฏิบัติในการท า
สนธิสัญญาให้กับสหรัฐอเมริกาเฉกเช่นเดียวกันกับที่ประเทศไทยประสบพบเจอ ในขณะที่ประเทศไทย
เองแนวคิดในการมีส่วนร่วมกลับมีความแตกต่างกันกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกา 
ประกอบกับการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลหากยึดโยงกับบทบาทขององค์กรเป็นหลัก 
ก็ไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ที่จะต้องให้รัฐสภาจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนริเริ่มการเจรจาแต่
อย่างใด เนื่องจากรัฐสภาก็ยังคงสงวนอ านาจในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในขั้นตอน
สุดท้ายได้อยู่ดี หากปรากฏว่ากรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว รัฐสภามีความเห็น
ว่าหาไดก้่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่อย่างใดไม ่

                                                           
627เรื่องเดียวกัน, หน้า 57. 
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กล่าวโดยสรุป กระบวนการและการน าไปปฏิบัติของฝ่ายบริหารที่จะต้องท าการเสนอ
กรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติยังไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในทางปฏิบัติ 
ประการที่ส าคัญการก าหนดหลักการดังกล่าวยังเป็นการก้าวล่วงอ านาจของฝ่ายบริหารในลักษณะของ
การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และไม่สอดคล้อง
กับหลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุล ในขณะที่การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติกับ
รัฐต่างประเทศที่ผ่านมาในบทที่ 3 นั้น ผู้เขียนกลับไม่พบว่ามีแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศใดเลย ที่
ก าหนดหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องท าการเสนอกรอบการเจรจาโดยฝ่ายบริหารต่อที่ประชุมร่วม
ของรัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเฉกเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้แต่อย่างใด 

4.2.1.2  ปัญหาผลทางกฎหมายในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นชอบกับการเสนอ
กรอบการเจรจาที่เสนอโดยฝ่ายบริหารนั้น รัฐธรรมนูญหาได้ก าหนดไว้เป็นหลักการที่ชัดเจนแต่อย่างใดไม่ 

ส่วนประเด็นปัญหาประการที่สองคือ เรื่องผลกระทบทางกฎหมายในกรณีที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติไม่เห็นชอบกับการเสนอกรอบการเจรจาที่เสนอโดยฝ่ายบริหารจะมีผลเช่นใดนั้น  

จากการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนูญหาได้ก าหนดในเรื่องผลทางกฎหมายไว้ในกรณีที่ฝ่าย
นิติบัญญัติไม่เห็นชอบกับการเจรจาที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญก าหนดแต่เพียงหน้าที่ของฝ่าย
บริหารที่ต้องเสนอกรอบการเจรจาและต้องชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น 

กรณีจะเป็นเช่นไร หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นชอบกับร่างกรอบ
การเจรจาที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารจะต้องกลับไปทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอหรือข้อ
วิพากษ์ของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่ และหากฝ่ายบริหารไม่แก้ไขตามข้อเสนอหรือข้อวิพากษ์ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติแต่กลับด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อไป การด าเนินการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศต่อไปจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร  

ประการที่ส าคัญยิ่ง การที่ต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติในขั้นตอน
เริ่มแรกก่อนกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นนั้น จะมีผลกระทบในเชิ ง
หลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารใน
ฐานะที่เป็นองค์กรหลักหรือไม่ อย่างไร และฝ่ายบริหารที่ด าเนินการดังกล่าวไปโดยมิได้รับความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าวจะมีความรับผิดทางกฎหมายและทางการเมืองหรือไม่อย่างไร จึง
เป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการเสนอกรอบการเจรจาและการชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ในฐานะที่เป็น
หลักการที่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่าย
บริหารโดยตรงด้วยเช่นกัน 

ผู้เขียนเห็นว่า หากจะพิจารณาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
แล้วจะพบว่า หลักการเรื่องนี้มีเจตจ านงซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือท าการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารไว้โดยตรง ดังนั้น การที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นชอบกับร่างกรอบการเจรจาที่เสนอโดยฝ่าย
บริหารมานั้น ฝ่ายบริหารย่อมต้องมีหน้าที่ที่จะต้องกลับไปทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอหรือข้อ
วิพากษ์ของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน  

นอกจากนั้นแล้ว หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าฝ่ายบริหารไม่ยินยอมแก้ไขตามข้อเสนอ
หรือข้อวิพากษ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่กลับด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อไป การดึง
ดันที่จะด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อไปดังกล่าว ย่อมมีผลทางกฎหมายในฐานะที่
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เป็นการด าเนินการที่ขัดต่อหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุที่กระบวนการที่เกิดขึ้นเช่นว่านั้น
หาได้เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารไว้แต่อย่างใดไม่  

ยิ่งไปกว่านั้น กรณีที่ฝ่ายบริหารไม่ยินยอมแก้ไขตามข้อเสนอหรือข้อวิพากษ์ของฝ่าย
นิติบัญญัติ แต่กลับด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อไป ก็มีปัญหาว่าจะเสนอเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดได้หรือไม่ 

ทั้งนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็อาจน าไปสู่ปัญหาการตีความ
ได้ 2 แนวทางได้เช่นกันดังนี้ 

1. แนวทางแรก ศาลรัฐธรรมนูญ “ไม่มีเขตอ านาจ” ท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการ
ไม่ได้รับอนุมัติกรอบการเจรจาจากฝ่ายนิติบัญญัติได้แต่อย่างใด ด้วยเหตุที่วรรคหก ของมาตรา  190 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจก็
แต่เฉพาะในกรณีที่ “มีปัญหาตามวรรคสอง” แต่เพียงเท่านั้น ซึ่งการตีความดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
ตีความเขตอ านาจศาลตามลายลักษณ์อักษรและเป็นการตีความแบบแคบ ซึ่งน่าจะตรงกับหลักการ
ตีความรัฐธรรมนูญมากกว่า 

2. แนวทางที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญ “มีเขตอ านาจ” ท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการ
ไม่ได้รับอนุมัติกรอบการเจรจาจากฝ่ายนิติบัญญัติได้  แม้บทบัญญัติวรรคหก ของมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะได้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจก็
แต่เฉพาะในกรณีที่ “มีปัญหาตามวรรคสอง” ได้เท่านั้นก็ตาม ปัญหาตามวรรคสองดังกล่าวย่อม
หมายความรวมไปถึงประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตามกระบวนการตาม
วรรคสามในเรื่องการเสนอกรอบการเจรจาด้วยเช่นกัน หากตีความเคร่งครัดตามลายลักษณ์อักษรว่า
ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอ านาจเหนือกรณีดังกล่าวแล้ว การบังคับใช้บทบัญญัติในวรรคสามก็จะไม่
เกิดผลที่จะใช้บังคับได้แต่อย่างใด ซึ่งการตีความเคร่งครัดตามลายลักษณ์อักษรดังกล่าวย่อมเป็นการ
ตีความที่ “ก่อให้เกิดผลประหลาด”628 ตามหลักที่เรียกว่า Golden Rule629 เพราะศาลรัฐธรรมนูญมี
แต่เขตอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเฉพาประเด็นปัญหาข้อพิพาทเก่ียวกับประเภทของหนังสือสัญญาว่าจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่แต่เพียงเท่านั้น ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญกลับหาได้มีเขต
อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับกระบวนการให้ความเห็นชอบกับกรอบการเจรจาซึ่งเป็นหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในวรรคสอง ของมาตรา 190 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่อย่างใดไม ่ 

ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ศาลรัฐธรรมนูญจะท าการ
ตีความไปตามแนวทางที่สองเพ่ือให้มีเขตอ านาจเหนือคดีที่ฝ่ายบริหารมิได้รับความเห็นชอบต่อการ

                                                           
628นพดล เฮงเจริญ, “การตีความรัฐธรรมนูญ,” Public Law Net (มกราคม 2548): 2, ค้น

วันที่ 15 ตุลาคม 2559 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=398 
629David L. Cooper, Some Basic Rules of Interpretation: Interpretation and 

Application, para. 1-2, Retrieved May 25, 2016 from http://www.ariel.org/dlc/dlc-wg-
04.htm  
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เสนอกรอบการเจรจาจากฝ่ายนิติบัญญัติ ดังเช่นที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยอรรถาธิบายความและตีความ
แบบกว้างในคดีของค าแถลงการณ์เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจเหนือคดีดังกล่าว 

แต่กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า การตีความไปในแนวทางที่สองที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
เขตอ านาจเหนือคดีดังกล่าว ยิ่งขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจเข้าไปใหญ่ ด้วยเหตุที่หลักการดัง
กล่าวหาได้เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมแต่อย่างใดไม่ แต่การตีความขยายเขตอ านาจศาล
รัฐธรรมนูญดังกล่าวกลับเป็น “การสนับสนุน” ให้มีการใช้อ านาจเพ่ือเป็นการควบคุมการใช้อ านาจ
ของฝ่ายบริหารมากยิ่งข้ึนไปใหญ่ 

ผู้ เขียนเห็นด้วยกับการตีความตามความเห็นแนวแรก เนื่องจากการตีความ
รัฐธรรมนูญต้องตีความโดยแคบ และจะต้องตีความโดยไม่เป็นการบัญญัติหลักการเพ่ิมเติมโดยศาล
รัฐธรรมนูญเองดังค าเรียกที่ว่า “ตุลาการบัญญัติ” และการตีความเขตอ านาจจะต้องไม่เป็นการก้าว
ล่วงไปใน “เขตแดนแห่งอ านาจนิติบัญญัติ” แต่อย่างใด630 

แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ผู้เขียนหยิบยกในประเด็นเรื่องนี้ก็เพียงแต่
ผู้เขียนพยามยามชี้ให้เห็นถึง “ปัญหาการเสนอกรอบเจรจาเป็นการก้าวล่วงอ านาจฝ่ายบริหาร”อัน
เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาที่มาจากหลักการของการเสนอกรอบการเจรจา และการน าไปปฏิบัติยังไม่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ฝ่ายบริหารต้องไปท าการเจรจา และผลทางกฎหมายในกรณีที่ฝ่ายบริหาร
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการเจรจาที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เท่านั้น แต่
ผู้เขียนมิได้เห็นด้วยในเชิงหลักการในเรื่องการเสนอกรอบการเจรจาดังกล่าวในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ก็
ด้วยเหตุที่หลักการเรื่องการเสนอกรอบเจรจาดังกล่าว ขัดต่อ “หลักการแบ่งแยกอ านาจและการ
ตรวจสอบถ่วงดุล” และแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศท่ีหาได้ก าหนดหลักการดังกล่าวไว้แต่อย่างใดไม่ 

อนึ่ง ผู้เขียนยังคงยืนยันในหลักการว่า การเสนอกรอบการเจรจาที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญเป็นหลักการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ดังนั้น หลักการดังกล่าวจ าต้องถูก
ยกเลิกไปเพ่ือลดสภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของไทยให้เหลือ
น้อยที่สุด  

กล่าวโดยสรุปแล้ว การเสนอกรอบการเจรจาและการชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติเป็น
หลักการที่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุที่
รูปแบบที่มีการน าเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหาได้มีรูปแบบอย่างเดียวกันอย่างมีเอกภาพแต่อย่างใดไม่ 
ทั้งที่การเสนอกรอบการเจรจาดังกล่าวเป็นกระบวนการที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั้งสิ้น 
ในขณะที่ปัญหาในเชิงประสิทธิผลเกี่ยวกับการเสนอกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติกลับไม่
เหมาะสมกับกระบวนการและขั้นตอนในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท า
สนธิสัญญาพหุภาคี 

                                                           
630Joseph L. Lewinson, “Limiting Judicial Review by Act of Congress,” California 

Law Review 23, 8 (1935): 598-599 อ้างถึงใน พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, “การละเมิดอ านาจ
รัฐสภา,” วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  45, 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2558): 110. 
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นอกจากนั้นแล้ว การเปิดเผยรายละเอียดที่มากเกินไปเกี่ยวกับขอบเขตและอ านาจ
การเจรจาของผู้แทนไทยที่ซึ่งเป็นผู้แทนรัฐที่มาจากฝ่ายบริหารสามารถด าเนินการได้แค่ไหนเพียงใด
นั้น ก็ยังก่อให้เกิดผลในเชิงลบมากว่าผลในเชิงบวก ในทางกลับกันการเสนอกรอบการเจรจาในเชิง
รูปแบบ กลับหาได้ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินการแต่ประการใดไม่ ทั้งยังก่อให้เกิดเป็นการ
ก้าวล่วงต่อการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กร
หลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ มากกกว่าที่จะเป็นการถ่วงดุลการใช้
อ านาจภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรรองเกี่ยวกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ  

 
4.2.2  ปัญหาการก าหนดการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นของประชาชนก่อนท าหนังสือ

สัญญาไม่สอดคล้องกับหลักการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการก าหนดการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นของประชาชนก่อน

ท าหนังสือสัญญา หาได้สอดคล้องกับหลักการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศแต่อย่างใดไม่  

อาจกล่าวได้ว่าหลักการใหม่ที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ด้วยการให้อ านาจทางการเมืองกับภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร  ไม่ว่าจะเป็นการที่
รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลแก่ภาคประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน หรือ
แม้แต่การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น  ผู้เขียนเห็นว่าหลักการดังกล่าวอาศัยฐานใน
แนวคิดการเมืองระบอบประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสมัยใหม่  ที่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งและระบบ
ตรวจสอบโดยอาศัยการเมืองภาคประชาชนมากขึ้น  

แต่หากพิจารณาในเชิงหลักการแล้วจะพบว่า การก าหนดให้ภาคประชาชน “เข้ามามีส่วน
ร่วม” ในระหว่างขั้นตอนก่อนการด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งในการให้ข้อมูลกับ
ประชาชนหรือแม้แต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าการก าหนดหลักการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนดังกล่าว หาได้สอดคล้องในเชิงหลักการเกี่ยวกับข้ันตอนที่อยู่ภายใต้อ านาจ
ของฝ่ายบริหารแต่เพียงล าพังแต่อย่างใดไม่ 

โดยหลักการแล้ว ขนาดฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีนิติฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอง แม้
รัฐธรรมนูญจะก าหนดการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในขั้นตอนก่อนการด าเนินการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ก็ยังหาได้ถูกต้องในเชิงหลักการเกี่ยวกับการเข้ามาใช้อ านาจในระหว่างขั้นตอนก่อน
การด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยฝ่ายบริหารนี้แต่อย่างใด 

ฉันใดก็ฉันนั้น ภาคประชาชนแม้จะมีนิติฐานะเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยก็ตาม แต่การจะใช้
อ านาจดังกล่าวได้นั้นก็จ าต้องใช้ผ่านตัวแทนประชาชนซึ่งเป็นระบบประชาธิปไตยทางอ้อม หรือแม้แต่
จะใช้อ านาจตามหลักประชาธิปไตยทางตรงก็ตาม ผู้ เขียนเห็นว่าการก าหนดหลักการที่ว่าด้วยภาระ
และหน้าทีข่องคณะรัฐมนตรีทั้งในการให้ข้อมูลกับประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเช่นว่านั้น ย่อมเป็นการขัดกับ “หลักการใหญ่” และแนวคิดอ านาจใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีซึ่งรองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารไว้โดยแต่เพียงล าพัง 

ผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธหลักการดังกล่าว แต่การก าหนดหน้าที่คณะรัฐมนตรีที่มีต่อภาคประชาชน
ในขั้นตอนก่อนการด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว หาได้ถูกต้องในเชิงหลักการ
ใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารและไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศแต่อย่างใดไม่  

ในทางกลับกันหลักการดังกล่าวแม้จะมี “ข้อดี” อยู่ที่การด าเนินการดังกล่าวมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยอาศัยเหตุผลที่สนับสนุนของการก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็คือ การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนโดยตรง ดังนั้น การก าหนดหลักการเกี่ยวกับการรับรู้และ
การมีส่วนแสดงความคิดเห็นของประชาชน ก็ควรให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ผลที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนโดยตรงในฐานะที่เป็นการให้ความยินยอมพร้อมเพรียงไปกับผู้แทนของปวงชนต่อการเข้า
เป็นภาคีและผูกพันต่อความตกลงระหว่างประเทศ  

แต่กระนั้นก็ตาม “ข้อเสีย” ของการก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็คือ หลักการดังกล่าวได้น าไปสู่ข้อขัดข้องใน
กระบวนการตามกรอบของกฎหมายภายใน แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศกลับไม่พบว่ามีรัฐใดรัฐหนึ่งก าหนดหลักการและแนวปฏิบัติดังกล่าวไว้โดยละเอียดเฉกเช่น
ที่ประเทศไทยก าหนด  

กล่าวโดยสรุป ผู้เขียนเห็นว่าหลักการที่ก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความเห็นต่อการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลดังกล่าวและยังมีความจ าเป็นที่ฝ่ายบริหารต้องรับฟังความคิดเห็นต่อ
ประชาชน  

แต่กระนั้นก็ตาม การก าหนดขั้นตอนและช่วงเวลาที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ดังกล่าวนั้น ยังหาได้ถูกต้องในเชิงหลักการแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น จึงสมควรที่จะมีการปรับกระบวนการ
และข้ันตอน ตลอดจนช่วงเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมในเชิงหลักการและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
รัฐต่างประเทศ ที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

 
4.2.3  ปัญหาการขาดรายละเอียดและความชัดเจนในเชิงหลักการในการน าไปปฏิบัติ 
ปัญหาการขาดรายละเอียดและความชัดเจนในเชิงหลักการในการน าไปปฏิบัติปรากฏเป็นที่

ประจักษ์ในลักษณะของสภาพปัญหาใน 2 ประการดังนี้  
ประการแรก ปัญหาที่มาจากการให้ข้อมูลและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนแม้มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดการปฏิบัติ แต่การประเมินประสิทธิผลยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  
ประการที่สอง ปัญหาที่มาจากกระบวนการที่ต้องด าเนินการภายหลังลงนามในหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ แต่ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันยังคงเป็นหลักการที่ยังขาดความชัดเจนใน
หลักการน าไปปฏิบัติ  
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4.2.3.1  ปัญหาที่มาจากการให้ข้อมูลและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนแม้มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดการปฏิบัติ แต่การประเมินประสิทธิผลยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาการให้ข้อมูลและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นหลักการที่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหาร
ปรากฏใน 3 ลักษณะดังนี้  

ประเด็นปัญหาประการแรก เรื่องความชัดเจนของการคัดสรรกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ก าหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จะมีความหมายอย่างไร  

ประเด็นปัญหาประการที่สอง เรื่องของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเกณฑ์วัด
เชิงปริมาณเก่ียวกับตัวบุคคลในฐานะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างควรด าเนินการอย่างไร  

ประเด็นปัญหาประการที่สาม เรื่องผลกระทบทางกฎหมายในกรณีท่ีภาคประชาชนไม่
เห็นชอบกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะมีผลทางกฎหมายเช่นใดนั้น และการด าเนินการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อไปจะมีผลต่อความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารหรือไม่ อย่างไร 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเรื่องการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามนัย
มาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 190 
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องท าการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ในขั้นตอน “ก่อนที่จะด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ” 

แต่ในขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช .... 
ในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี หาได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
กระบวนการที่ฝ่ายบริหารจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้โดยเฉพาะในขั้นตอน 
“ก่อนการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” เฉกเช่นเดียวกันกับที่ถูกก าหนดไว้ใน
หลักการตามมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2554 ไว้แต่อย่างใดไม ่

1.  ส าหรับประเด็นปัญหาประการแรกคือ ปัญหาเรื่องความชัดเจนของการคัดสรร
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือก าหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียตาม
ความหมายของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
จะมีความหมายอย่างไร 

แม้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 
2548631 จะมีหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในฐานะที่เป็น“ผู้มีส่วนได้เสีย” ตาม
ความหมายของกฎหมาย ซึ่งหมายความถึงผู้ซึ่ง “อาจ” ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย

                                                           
631ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 2548, 

ราชกิจจานุเบกษา 22, 55 ง (27 กรกฎาคม 2548): 25-29. 
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โดยตรงจากการด าเนินงานตามโครงการของรัฐในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการอันเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจก็ดี สังคมก็ดี หรือไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให้
สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนท าก็ดี ทั้งในบรรดาโครงการของรัฐที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิตหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นก็ตาม เป็นที่น่า
สังเกตว่า ถ้อยค าว่า “โครงการของรัฐ” มีนัยทางกฎหมายรวมไปถึงการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีอยู่ในภายใต้อ านาจขององค์กรรองหรือฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน  

จากการศึกษาพบว่าแม้ในการด าเนินโครงการของรัฐซึ่งหมายความรวมถึงการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จะมีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดวิธีการปฏิบัติในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่ชัดเจนก็ตาม อาทิ ก่อนเริ่มด าเนินการหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้632 ไม่ว่าจะเป็นทั้งในการส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดยวิธีการ
สัมภาษณ์รายบุคคลก็ดี การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือทางอ่ืนใดก็ดี การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการก็ดี หรือแม้แต่การสนทนากลุ่มย่อยก็ดี  

การด าเนินการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังอาจด าเนินการได้โดยการ
ประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจท าได้โดยวิธีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการประชาพิจารณ์ก็ดี การอภิปราย
สาธารณะก็ดี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็ดี การประชุมเชิงปฏิบัติการก็ดี การประชุมระดับ
ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เป็นต้น633  

แม้ในการด าเนินการรับรับความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวจะมีความสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ตาม แต่
ประเด็นส าคัญกลับอยู่ที่เรื่องการประเมินประสิทธิผลและความชอบตามรัฐธรรมนูญในการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่างหาก ด้วยเหตุที่กฎหมายหาได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการ
ประเมินกลุ่มตัวอย่างไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่  

นอกจากนั้นแล้ว หลักการที่ก าหนดไว้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดหลักการเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นของ “ประชาชน” ในขณะที่ถ้อยค าในระเบียบอรรถาธิบายถ้อยค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” ว่า
หมายถึงผู้ซึ่ง “อาจ” ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการด าเนินงานตามโครงการ
ของรัฐ 

                                                           
632ข้อ 5 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 

2548, ราชกิจจานุเบกษา 22, 55 ง (27 กรกฎาคม 2548): 26. 
633ข้อ 9 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 

2548, ราชกิจจานุเบกษา 22, 55 ง (27 กรกฎาคม 2548): 27. 
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ประเด็นที่น่าสนใจในการขบคิดและพิจารณาก็คือ ความหมายของการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนดังกล่าวนี้ หากพิเคราะห์ตาม “ความหมายอย่างแคบ” ย่อมมีความหมายที่ซึ่ง
จ ากัดแต่เฉพาะประชาชนในฐานะท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเท่านั้นหรือไม่634  

แต่กระนั้นก็ตาม หากพิเคราะห์ตาม “ความหมายอย่างกว้าง”แล้วจะพบว่า ถ้อยค า
ว่า “ประชาชนที่ภาครัฐจะต้องรับฟังความคิดเห็น”ดังกล่าวนั้นกลับมีความหมายว่าหมายถึง 
“ประชาชนในความหมายทั่วไป” ซ่ึงหมายความรวมไปถึง ประชาชนทั้งที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือ
ได้รับความเดือดร้อนหรือได้ความเสียหายโดยตรง หรือแม้จะมิได้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับ
ความเดือดร้อนหรือได้ความเสียหายโดยตรงจากการด าเนินงานตามโครงการของรัฐด้วยก็ตาม ย่อมมี
นิติฐานะเป็นประชาชนตามความหมายของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ด้วยทั้งสิ้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว แม้ในทางปฏิบัติประเทศไทยจะมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพ่ือใช้ในการด าเนินการเพ่ือจัดให้มีการให้
ข้อมูลและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ตาม แต่ประเด็นของความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญในการด าเนินการดังกล่าวเกี่ยวกับปัญหาการประเมินประสิทธิผลยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนในทางปฏิบัติจนอาจน าไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลรัฐธรรมนูญถึงความชอบในการ
ด าเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน 

2. ส่วนประเด็นปัญหาประการที่สอง เรื่องของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
เกณฑ์วัดเชิงปริมาณเก่ียวกับตัวบุคคลในฐานะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างควรด าเนินการอย่างไร 

จากการศึกษาพบว่า ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลกับประชาชนหรือแม้แต่การรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการใช้หลากหลายวิธี อาทิ การจัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบรายกลุ่ม 
การรับฟังความคิดเห็นโดยรูปแบบของการจัดสัมมนาและเวทีสาธารณะ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การจัดสัมมนาโต๊ะกลม หรือแม้แต่การให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนต่อการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารที่เก่ียวข้องทั้งสื่อโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น 

                                                           
634การพิเคราะห์ดังกล่าวนี้สามารถพิจารณาได้จากร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี

ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจเฉพาะรายกลุ่มได้แก่ 
กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มเหล็ก กลุ่มสินค้าแฟชั่น สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ รองเท้าและเครื่องหนัง กลุ่มสินค้ายา กลุ่มบริหารสาขา
การเงิน ธนาคาร ท่องเที่ยว โรงแรมและแอนนิเมชั่น กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กลุ่มสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองพันธ์พืช รวมทั้งกลุ่มสินค้าประมงและประมงแปรรูป ;  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคม
การค้าเสรีไทย, ใน เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในสมัยการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ปีท่ี 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ครั้งที่ 1, หน้า 9. 
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การด าเนินการดังกล่าว แม้จะมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดวิธีการให้ข้อมูลกับประชาชนหรือแม้แต่การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนไว้ก็ตาม แต่ประเด็นส าคัญกลับอยู่ที่เรื่องการประเมินประสิทธิผลและความชอบ
ตามรัฐธรรมนูญในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่างหาก ด้วยเหตุที่กฎหมายหาได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการประเมินประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่างไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่  

จากการศึกษาตัวอย่างโครงการรับฟังความคิดเห็นที่ด าเนินการโดยงานของรัฐพบว่า
บางโครงการมีการจัดรับฟังความคิดเห็นชองประชาชน 6 ครั้ง มีจ านวนผู้ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
เป็นจ านวนมากกว่า 1500 คนในขณะที่มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นจ านวน 140 คน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการและประชาชน
ทั่วไป635 จะเห็นได้ว่าฐานจ านวนของกลุ่มตัวอย่างในฐานะที่เป็นประชาชนที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นนั้น กลับมีความแตกต่างกันในเรื่องของปริมาณอย่างมี
นัยส าคัญ ประเด็นที่น่าสนใจคือการประเมินดังกล่าวควรพิเคราะห์โดยอาศัยฐานการประมาณการ
กลุ่มตัวอย่างอย่างไร จึงจะถือได้ว่าเป็นการด าเนินการไปในทิศทางที่มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ  

อาจกล่าวได้ว่า เกณฑ์วัดเชิงปริมาณเกี่ยวกับตัวบุคคลในฐานะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยัง
หาได้มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือใช้ในการอรรถาธิบายถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอันจะถือได้ว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนได้ด าเนินการโดยชอบตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และมิได้เป็นการด าเนินการไปเฉพาะ
เพ่ือให้เป็นตามแบบพิธีเท่านั้น  

แม้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 
2548 จะก าหนดเกณฑ์การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่
ประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล 8 ประการก็ตาม636 และแม้ในการด าเนินการดังกล่าว
จะต้องมีการให้ข้อมูลในด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ใน
สถานที่ที่จะด าเนินโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปก็ตาม แต่การรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ก็ยังหาได้มีการก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดและการประเมินประสิทธิผลเกี่ยวกับกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่ 

                                                           
635เรื่องเดียวกัน, หน้า 9. 
636การพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่าง

น้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  1. เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. 
สาระส าคัญของโครงการ 3. ผู้ด าเนินการ 4. สถานที่ที่จะด าเนินการ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบ
อาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะด าเนินโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน 
แก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว  8. ประมาณ
การค่าใช้จ่าย; ข้อ 7 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548, ราชกิจจานุเบกษา 22, 55 ง (27 กรกฎาคม 2548): 26. 
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ประเด็นที่น่าสนใจในการพิเคราะห์ถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็คือ การก าหนดสัดส่วนและกลุ่มตัวอย่างควรใช้ฐานใดเป็นตัวคิด
ค านวณและควรเป็นจ านวนเท่าใด หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจะถือหลักเกณฑ์ใด และการใช้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวในฐานะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะถือเอาตามหลักการที่ปรากฏตามหลักการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณและการใช้หลักการทางสถิติได้หรือไม่  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี ซึ่งเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความผูกพันด้านการค้า 
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ กับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบ
เจรจาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง ย่อมมีความต่างกันในเรื่องของการวัดประสิทธิผลและจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน
การจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ด้วยเหตุที่การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลกระทบต่อการลงทุนจากการ
เจรจาการค้าเสรีอาจจ ากัดผู้มีส่วนได้เสียที่จะเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกรณีผู้ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้ ในขณะที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบในเรื่อง
ความมั่นคงทางสังคมของประเทศ อาทิ เรื่องเขตแดน เรื่องสิทธิมนุษยชน หรือแม้แต่เรื่องค า
แถลงการณ์ร่วมก็ตาม กลับไม่สามารถก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเป็นรายกลุ่มเฉพาะ
เฉกเช่นการก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนได้โดยตรง 
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนดังกล่าวจะด าเนินการอย่างไร ในอันที่จะถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นรับฟังความเห็นของประชาชนที่ชอบตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

กล่าวโดยสรุป ปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์วัดเชิงปริมาณเกี่ยวกับตัวบุคคลในฐานะที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างควรด าเนินการอย่างไรในเรื่องของการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญดังกล่าวก็ยังหาได้มีการก าหนดไว้เป็นหลักการที่ชัดเจนแต่อย่างใดไม่ กรณีดังกล่าวอาจ
ส่งผลต่อการด าเนินการของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายก าหนดได้
ด้วยเช่นกัน 

3. ส่วนประเด็นปัญหาประการที่สาม เรื่องผลกระทบทางกฎหมายในกรณีที่ภาค
ประชาชนไม่เห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จากการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนจะมีผลทางกฎหมายเช่นใดนั้น และการด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อไป
จะมีผลต่อความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารหรือไม่ 
อย่างไร 

จากการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนูญหาได้ก าหนดในเรื่องผลทางกฎหมายไว้ในกรณีที่ภาค
ประชาชนไม่เห็นชอบกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกรอบการเจรจาที่เสนอโดยฝ่าย
บริหารไว้แต่อย่างใดไม่ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดแต่เพียงหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้น 

ประเด็นพิจารณาที่น่าสนใจก็คือ ในกรณีที่ผลทางกฎหมายจากการที่ที่ประชุมของ
ภาคประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นได้มีการให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบการเจรจาที่เสนอต่อที่
ประชุมดังกล่าวต่อหน่วยงานรัฐที่ท าการจัดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จนน าไปสู่การน าเสนอเป็นข้อมูล
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ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการน าเสอนข้อมูลต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาว่า “การจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และ
ประชาชนทั่วไปโดย ‘ที่ประชุมเห็นชอบร่างกรอบการเจรจา’ เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีไทย-
สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปที่ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ไทย-สหภาพยุโรป”637 จะมีนัยทางกฎหมายอย่างไร การน าเสนอข้อมูลและเอกสารต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
ดังกล่าวจะมีผลถือเป็น “มติที่ชอบ” หรือ เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า “ประชาชน
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ” ต่อร่างกรอบการเจรจาได้หรือไม่ อย่างไร 

กรณีจะเป็นเช่นไร หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าภาคประชาชน “ไม่เห็นชอบกับร่างกรอบ
การเจรจา”ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารจะต้องกลับไปทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอของภาค
ประชาชนที่รับฟังความคิดเห็นดังกล่าวด้วยหรือไม่ และหากฝ่ายบริหารไม่แก้ไขตามข้อเสนอหรือข้อ
วิพากษ์ของภาคประชาชน แต่กลับด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อไป การด าเนินการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อไปจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีที่ที่ประชุมต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และที่
ประชุมมีการลงมติก็ดี หรือการที่หน่วยงานของรัฐสรุปผลการลงมติของที่ประชุมว่า เห็นชอบและไม่
เห็นชอบต่อร่างกรอบการเจรจาที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐดังกล่าว จะมีผลกระทบในเชิงหลักการ
เกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักหรือไม่ อย่างไร 

ด้วยเหตุที่การเสนอกรอบการเจรจาต่อภาคประชาชนในขั้นตอนเริ่มแรกก่อน
กระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นดังกล่าวนั้น ยังอยู่ในขอบอ านาจของฝ่าย
บริหารตามหลักการในกฎหมาย ในขณะที่รัฐธรรมนูญกลับก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องด าเนินการให้
ข้อมูลและจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การด าเนินการดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญจึงดูประหนึ่ง
ว่า เป็น “การตัดรอนการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร” ที่ในเรื่องที่จะต้องขอความเห็นชอบทั้งจาก “ฝ่าย
นิติบัญญัติและประชาชน”ประกอบการด าเนินการด้วย การด าเนินการตามหลักการที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเป็นการก าหนดหลักการที่มีผลกระทบต่อหลักการและการใช้อ านาจอธิปไตย
ขององค์กรหลักโดยตรงหรือไม่ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวก็หาได้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับ
สากลของรัฐต่างประเทศอ่ืนแต่อย่างใดไม ่

ประการที่ส าคัญยิ่งก็คือ การที่ฝ่ายบริหารซึ่งได้ด าเนินการดังกล่าวไปโดย “มิได้รับ
ความเห็นชอบจากภาคประชาน” เช่นว่านั้น ฝ่ายบริหารจะมีความรับผิดทางกฎหมายและทางการ
เมืองหรือไม่ อย่างไร กรณีดังกล่าวจึงเป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในฐานะที่เป็นหลักการที่สร้างความขัดข้องในการน าไปปฏิบัติในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารโดยตรงประการหนึ่งด้วยเช่นกัน 

                                                           
637ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย

กับสมาคมการค้าเสรีไทย, ใน เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในสมัยการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีท่ี 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ครั้งที่ 1, หน้า 9.  
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กรณีดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า การที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ต้องด าเนินการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบกับร่างกรอบการเจรจาที่เสนอต่อที่
ประชุมดังกล่าวนั้น เป็นแต่เพียงการรับฟังเพ่ือใช้เป็น “ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ” ของฝ่ายนิติ
บัญญัติแต่เพียงเท่านั้นว่า การด าเนินการดังกล่าวภาคประชาชนจะมีความคิดเห็นอย่างไร แต่ท้ายที่สุด 
ฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังคงสงวนอ านาจที่จะให้ความเห็นชอบกับกรอบการเจรจาในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็น
อ านาจตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้อยู่ดี ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญหาได้ก าหนดผลการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนไว้ก็ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวในเบื้องต้น  

แต่กรณีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ยังคงยืนยันความเห็นของผู้เขียนเองว่า 
หลักการดังกล่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ดี การเสนอกรอบการ
เจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือขอความเห็นชอบต่อการเสนอกรอบเจรจาของฝ่ายบริหารที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ยังไม่ถูกต้องในเชิงหลักการในฐานะที่เป็นการก าหนดการใช้อ านาจในลักษณะที่เป็น 
“การควบคุม” การใช้อ านาจ แต่มิใช่ เป็น “การตรวจสอบถ่วงดุล” หรือ “การมีส่วนร่วม” ในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
เป็นของฝ่ายบริหารและหลักการแบ่งแยกอ านาจแต่อย่างใด  

กล่าวโดยสรุป แม้รัฐธรรมนูญจะได้ท าการก าหนดหลักการในลักษณะที่เป็นขั้นตอน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามวรรคสามของมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ว่า ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องท าการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนก็ตาม แต่ปัญหาและค าถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ก็ยังหาได้ปรากฏให้เห็นถึงความชัดเจนในเชิง
หลักการอันน ามาซึ่งความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยมาโดย
ตลอด อาทิ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะด าเนินการอย่างไร จ านวนเท่าใดท่ีจะถือได้ว่าเป็น
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ รับฟังที่ไหน ช่วงเวลานานแค่ไหนเพียงใด รูปแบบการจัด เป็นต้น 
หรือแม้แต่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะเข้าถึง
ในรูปแบบใด อาทิ การน าเสนอ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อประเภทใด รายละเอียดที่ให้เข้าถึงมี
ข้อก าหนดแค่ไหนเพียงใด มีข้อจ ากัดการเสนอข้อมูลทั้งหมดหรือไม่ ต้องเปิดเผยข้อมูลเพียงใด เป็นต้น 
หาได้มีการก าหนดไว้ชัดเจนในหลักการตามกฎหมายแต่อย่างใดไม่  

แม้ในทางกลับกันการก าหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญจะมีแต่จะท า
ให้การบัญญัติรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญดูเฟ้อและเยิ่นเยอ ตลอดจนยังไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศแต่อย่างใด แต่ก็คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าการก าหนดหลักการไว้ชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ ยวกับ
การด าเนินการดังกล่าวจะมิสามารถด าเนินการได้แต่อย่างใด  

นอกจากนั้นแล้ว กฎหมายดังกล่าวก็ยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
สนับสนุนว่า ผู้ที่ได้รับข้อมูลนั้นอยู่ในความหมายของถ้อยค าที่ว่าด้วย “ผู้มีส่วนได้เสีย” ว่าหมายถึงผู้
ซึ่ง “อาจ” ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการด าเนินงานตามโครงการของรัฐ  
และเป็นไปตามหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกระบวนการการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศหรือไม่ อย่างไร เมื่อถ้อยค าในหลักกฎหมายดังกล่าวเองก็หาได้มีความชัดเจนแต่ประการใดไม่ 
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อาจกล่าวได้ว่า การน าหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติให้ถูกต้องในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปได้
โดยยาก 

ในท้ายที่สุด เพ่ือแก้ไขปัญหาและการวิพากษ์ในการด าเนินการดังกล่าว  หลักการใน
เรื่องดังกล่าวจ าต้องได้รับการปฏิรูปให้บังเกิดผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หาได้แต่เพียงก าหนด
ไว้ในเชิงหลักการและเป็นแต่เพียงการด าเนินการให้เป็นไปตามแบบพิธีแต่เพียงเท่านั้น 

4.2.3.2  ปัญหาที่มาจากกระบวนการที่ต้องด าเนินการภายหลังลงนามในหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ แต่ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน เป็นหลักการที่ยังขาดความชัดเจนใน
การน าไปปฏิบัติ 

จากการศึกษาพบว่าในขั้นตอนภายหลังลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แต่
ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน ยังคงเป็นหลักการที่ยังขาดความชัดเจนในหลักการน าไปปฏิบัติ 
ทั้งนี้หลักการดังกล่าวมีประเด็นปัญหาในการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการดังนี้  

ประการแรก ปัญหาที่มาจากหลักการและกฎหมายที่ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าถึง
รายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เป็นหลักการที่ขาดความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ และ 

ประการที่สอง ปัญหาที่มาจากหลักการเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ เป็นหลักการใหม่ที่เกิดข้ึนในรัฐธรรมนูญ แต่ยังขาดบทบัญญัติที่ก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติ  

ประการที่สาม ปัญหาที่มาจากหลักการเรื่องการตรากฎหมายก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติยังไม่แล้วเสร็จ เป็นเหตุให้ขาดหลักเกณฑ์ที่ประจักษ์ชัดที่สามารถน าไปใช้เป็นฐานในการ
ปฏิบัติ 

จากการศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าพบหลักการและ
แนวปฏิบัติของรัฐใดรัฐหนึ่งที่ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดไว้เฉกเช่นที่ประเทศไทยก าหนดไว้แต่
อย่างใด 

แต่อย่างไรก็ตาม การตั้งประเด็นหลักในการวิเคราะห์ดังกล่าวสามประการเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่มาจากกระบวนการที่ต้องด าเนินการภายหลังลงนามในหนังสือสัญญา แต่
เป็นกระบวนการที่จะต้องด าเนินการก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน เป็นหลักการที่ยังขาดความ
ชัดเจนในหลักการน าไปปฏิบัตินี้ ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอันส่งผลต่อความ
ขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นปัญหาประการแรก ปัญหาที่มาจากหลักการและกฎหมายที่ว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เป็นหลักการที่ขาดความชัดเจนใน
การน าไปปฏิบัติ แม้ในมาตรา 190 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 จะได้ก าหนด
หน้าที่ของฝ่ายบริหารไว้เกี่ยวกับการที่จะต้องด าเนินการในทางปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ในขั้นตอนก่อนที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ความเห็นชอบกับ
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารก็ตาม  

แต่อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่ากรณีดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อีกท้ังรัฐธรรมนูญก็ยังหาได้มีก าหนดให้ต้องมีการตรากฎหมายซึ่งว่าด้วยการให้
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ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดไม่ แม้กรณี
ดังกล่าวอาจจะสามารถอรรถาธิบายได้ว่าการก าหนดวิธีการที่จะให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดใน
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว อาจรวมอยู่ในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการก าหนดขั้นตอน
และวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและผูกพันต่อประเทศ
ไทยได้ก็ตาม แต่ก็คงมิอาจสร้างความมั่นใจได้ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้ด าเนินการจนแล้วเสร็จ เพื่อให้มี
การตรากฎหมายที่ว่าด้วยการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศนั้นแต่อย่างใดไม่ ล าพังเพียงแต่การตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดขั้นตอนและวิธีการ
จัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและผูกพันต่อประเทศไทยตามที่
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ ก็ยังมิอาจท าให้ปรากฏเห็นเป็นประจักษ์ได้แต่อย่างใด จนท้ายที่สุดการขาด
บทบัญญัติของกฎหมายที่สามารถใช้เป็นฐานในการปฏิบัติ ก็เป็นเหตุประการหนึ่งที่น ามาซึ่งข้อวิพากษ์
และสภาพปัญหาความขัดข้องและการน าไปปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงมิได้แต่อย่างใด  

จากการศึกษาพบว่า ข้อกังวลใจดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ในชั้นกรรมาธิการร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยกรรมาธิการบางท่าน638 ตั้งข้อสังเกตถึง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความกังวลในการก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องการให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียด
ในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า กรณีดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หลักกฎหมายดังกล่าวควรจะท าการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องในลักษณะใดบ้าง และ
รายละเอียดของกฎหมายดังกล่าวควรจะก าหนดวิธีด าเนินการไว้เช่นใดบ้าง 

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลเชิงประจักษ์อีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ แม้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะมีผลใช้บังคับในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดตลอดระยะเวลา
เกือบ 7 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตาม และแม้ทั้งที่บทเฉพาะกาล639 จะได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดท ากฎหมาย
ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงและผูกพันต่อประเทศไทยให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้ท าการ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามนัยมาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ก็ตาม แต่จวบจนกระทั่งที่ประเทศไทยได้ตกอยู่ในสถานการณ์พิเศษจากการท ารัฐประหารโดย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาแล้วก็ตาม ในปัจจุบันการจัดท ากฎหมาย
ดังกล่าว ก็ยังหาได้ด าเนินการจนแล้วเสร็จแต่อย่างใดไม่  ซึ่งกรณีดังกล่าวย่อมมิอาจหลีกเลี่ยงที่จะ
น าไปสู่ประเด็นข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ  ซึ่งส่งผลท าให้การท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นการขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติเฉกเช่นเดิม640 

                                                           
638โปรดดูความเห็นของนายอัชพร จารุจินดาในฐานะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 37/2550 (เป็นพิเศษ), หน้า 172.  

639มาตรา 303 (3) ประกอบกับมาตรา 190 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550   

640โปรดดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์; บรรหาร ก าลา, เรื่องเดิม, หน้า 
58.  
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แต่กระนั้นก็ตาม จากการศึกษาพบว่า “ในทางปฏิบัติ” ฝ่ายบริหารได้พยายาม
ด าเนินการจัดให้ประชาชนเข้าถึงประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วย
วิธีการที่หลากหลาย อาทิ การจัดสัมมนาโต๊ะกลม การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากความตกลง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ การจัดท าแผ่นพับเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง รวมทั้งการตีพิมพ์บทความเพ่ือเผยแพร่ความรู้ การร่วมมือกับ
ภาคเอกชนจัดสัมมนาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น641 การด าเนินการดังกล่าวเป็นความพยายาม
ของฝ่ายบริหารที่พยายามปฏิบัติในหลากหลายวิธี  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญให้มากที่สุด แต่ก็เป็นการปฏิบัติโดยปราศจากทิศทางที่แน่ชัดในเชิงหลักการของกฎหมาย
ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการเช่นใด  

จากการศึกษาพบว่าในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่  …. ) 
พุทธศักราช ….  ในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ด้วย
การก าหนดไว้ในมาตรา 190 วรรคสาม ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่  …. ) 
พุทธศักราช ….   โดยก าหนดให้ต้องมีการจัดท ากฎหมายที่ว่าด้วย “การจัดให้ประชาชนเข้าถึง
ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” ไว้เป็นการเฉพาะไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่
ในท้ายที่สุดร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับตกไป ก็ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการเข้าสู่สถานการณ์
พิเศษของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาและสถานการณ์พิเศษดังกล่าว 

ประเด็นที่น่าสนใจในการขบคิดก็คือ หากต้องมีตรากฎหมายที่ว่าด้วยการจัดให้
ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น กระบวนการจัดให้ประชาชนเข้าถึง
รายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแต่เพียงการจัดกระบวนการเพ่ือให้
เป็นไปตามแบบพิธีหรือไม่  

นอกจากนั้นแล้ว ประเด็นเรื่องการประเมินประสิทธิผลจากการด าเนินการจัดให้
ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ควรท าการประเมินอย่างไรว่าได้
ด าเนินการไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในขณะที่การคัดสรรกลุ่มประชากรแทน “ประชาชน” 
จะด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยฐานใด นอกจากนี้ยังมีประเด็นของจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน วิธีและจ านวนการด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ในฐานะที่เป็น
การจัดให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และท้ายที่สุดภายหลังการจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะต้องมีการประเมินประสิทธิผลการรับรู้ว่าได้ด าเนินการไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่  

ผู้เขียนเห็นว่าในท้ายที่สุด คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในเชิงหลักการแล้วก็มีความจ าเป็นที่
จะต้องตรากฎหมายที่ว่าด้วยการจัดให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง ในฐานะที่เป็นฐานรองรับการใช้อ านาจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

                                                           
641โปรดดูร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งคูเวตเพ่ือการ

ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารแนบระเบียบวาระใน
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งคูเวตเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ปีท่ี 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ครั้งที่ 2. 
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กล่าวโดยสรุป ด าเนินการจัดให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ หาได้ก าหนด
หลักการไว้เป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินประสิทธิผลการรับรู้ว่าได้ด าเนินการไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ แม้ในทางปฏิบัติจะมีการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การรับรู้ของ
ประชาชนซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศใน
หลากหลายวิธีก็ตาม การที่ขาดหลักเกณฑ์การปฏิบัติดังกล่าวย่อมน าไปสู่ปัญหาที่ว่าด้วยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการด าเนินการดังกล่าว  

2. ประเด็นปัญหาประการที่สอง ปัญหาที่มาจากหลักการเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นหลักการใหม่ที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ แต่ยังขาด
บทบัญญัติที่ก าหนดวิธีการปฏิบัติ จากการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้อง
ด าเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉพาะในกรณีที่เป็นหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง หลักการเรื่องเยียวยานี้เป็นหลักการใหม่ที่ปรากฏเกิดขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

แต่กระนั้นก็ตาม หลักการดังกล่าวก็ยังขาดหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติที่แน่ชัดในการ
ก าหนดวิธีการและการน าปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 จะมีผลใช้บังคับประกอบกับบทเฉพาะกาล642 จะได้ก าหนดให้จะต้องมีการจัดท ากฎหมายว่า
ด้วยการแก้ไขและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้ท าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ตาม แต่
จนแล้วจนรอดและในที่สุดกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดดังกล่าวก็หาได้ปรากฏได้มีการตราขึ้นเพ่ือใช้
เป็นฐานที่ก าหนดวิธีปฏิบัติแต่อย่างใดไม่   

อนึ่ง ในทางปฏิบัติในครั้งอดีตที่ผ่านมาการแก้ไขและการเยียวยาประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนั้น ฝ่ายบริหารมักจะด าเนินการโดย 
“การจัดตั้งกองทุน” ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหาร โดยที่กองทุนแก้ไขและเยียวยาเช่นว่านี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
โดยอาศัยเงินเยียวยาที่มาจากเงินภาษีอากรของประชาชนร่วมกัน643 ประเด็นที่น่าสนใจคือ การจัดตั้ง
กองทุนแก้ไขและเยียวยาดังกล่าวเพียงพอต่อการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ อย่างไร และ
การเยียวยาดังกล่าวจะมีมาตรการอื่นใดนอกเหนือไปจากวิธีการจัดตั้งกองทุนแก้ไขและเยียวยาหรือไม่ 
อย่างไร 

ท้ายที่สุด กรณีดังกล่าวย่อมน ามาซึ่งประเด็นและข้อวิพากษ์ทั้งในชั้นของการร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และทั้งในภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่ง

                                                           
642มาตรา 303 (3) ประกอบกับมาตรา 190 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 
643โปรดดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์; บรรหาร ก าลา, เรื่องเดิม, หน้า 

58. 
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลใช้บังคับแล้ว ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขาดความ
ชัดเจนในการน าไปปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ว่า การแก้ไขและการเยียวยาดังกล่าวจะมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการอย่างไร644 การพิสูจน์ความเสียหายและการเยียวยาได้สัดส่วนกันหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบไม่พอใจต่อการแก้ไขและเยียวยาของฝ่ายบริหาร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมได้หรือไม่ อย่างไร การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีความ
แตกต่างกัน วิธีการเยียวยาจะใช้หลักเกณฑ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกับผู้ที่ได้รับผลกระทบรายอื่นหรือไม่ 
และการด าเนินการที่รัฐธรรมนูญก าหนดว่าต้องรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรมจะต้องมีหลักเกณฑ์
และควรต้องด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

ผู้เขียนเห็นว่า หลักเกณฑ์ในเรื่องการเยียวยาดังกล่าวคงต้องตั้งที่ฐานของ “ประเภท
กิจการ” ที่ได้รับผลกระทบ และ “ความสามารถในการแข่งขันในประเภทของธุรกิจเดียวกัน” ในขณะที่
การเยียวยาคงมิได้หมายถึง “การชดเชยเยียวยาเพ่ือให้กลับคืนสู่สถานะเดิม” เฉกเช่นในกฎหมาย
ละเมิดแต่อย่างใด หลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า น่าจะหมายถึง “การบรรเทาความเสียหาย” ต่อ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน และต้องได้รับการ
เยียวยาในลักษณะและอัตราเดียวกันของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหาร การเยียวยาดังกล่าวคงมิได้มีความแตกต่างจากที่ภาครัฐได้ปฏิบัติมาเฉกเช่น
การชดเชยให้กับภาคการเกษตรที่ได้รับภัยพิบัติแต่อย่างใด  

แต่กระนั้นก็ตาม ในการเยียวยานอกจากจะด าเนินการโดยรูปแบบของ “กองทุน” และ
เยียวยาโดยตัวเงินแล้ว การเยียวยาของฝ่ายบริหารอาจด าเนินการโดยใช้มาตรการอื่นผสมผสาน เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนและประคับประคองให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถท าการ
แข่งขันต่อไปได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องท าการปิดกิจการไปเสียก่อน อาทิ มาตรการสนับสนุนการลงทุน 
มาตรการทางภาษี มาตรการด้านการตลาด มาตรการส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ เป็นต้น โดย
การเยียวยาดังกล่าวควรด าเนินการในลักษณะของ “ศูนย์ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม” ในลักษณะของจุดบริการเดียวเบ็ดเสร็จ หรือที่เรียกว่า “one stop service” 

ในขณะที่ “ระบบการอุทธรณ์” การปฏิบัติการเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่
บุคคลดังกล่าวหาได้พอใจในการแก้ไขและเยียวยาของฝ่ายบริหารที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดไม่นั้น ผู้เขียน
เห็นว่าหลักการในกฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญคงมิสามารถก าหนดให้มีการ
ด าเนินการอุทธรณ์ได้แต่อย่างใด เนื่องจากฐานที่น าไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาให้กับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าว มิได้เกิดขึ้นจากการกระท าที่เป็น “ความผิด” ของ
ฝ่ายบริหารในการด าเนินนโยบายต่างประเทศอันน าไปสู่ความรับผิดทางกฎหมายแต่อย่างใด ผู้เขียน
เห็นว่า แม้ฝ่ายบริหารจะมีหน้าที่ในการเยียวยาตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นก็ตาม แต่การเยียวยาดังกล่าว
อาศัยฐานที่มาจากแนวคิดในเรื่อง “หน้าที่ในการดูแลภาคประชาชน” มิใช่ฐานแนวคิดที่เกิดจาก 
“ความรับผิดต่อประชาชน” แต่อย่างใด ดังนั้น การเยียวยาจึงไม่ควรมีการก าหนดเรื่องมาตรการ

                                                           
644โปรดดูความเห็นของนายอัชพร จารุจินดาในฐานะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที ่37/2550 (เป็นพิเศษ), หน้า 172. 
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ร้องเรียนความไม่พอใจหรือการอุทธรณ์การปฏิบัติของฝ่ายบริหารโดยผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแต่อย่างใด 

นอกจากนั้น การเยียวยาต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตามหลักการที่
รัฐธรรมนูญก าหนด จะหมายความรวมไปถึงการเยียวยาต่อผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือไม่หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในความเป็นจริงผู้ประกอบการขนาดใหญ่กลับได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย
เช่นกัน นักกฎหมายบางท่าน645 ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรณีจะเป็นอย่างไร “หากผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางได้” ด้วยเช่นกัน  

ผู้เขียนเห็นว่า การที่รัฐธรรมนูญก าหนดหลักการเยียวยาแต่เฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือผู้ประกอบการ SMEs ก็ด้วยเหตุแห่งความสามารถและทุนที่ใช้ในการ
แข่งขันกับตลาดภายนอกที่อาจเป็นผลต่อการเปิดเสรีทางการค้า ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่มี
ก าลังและความสามารถในการแข่งขัน รัฐธรรมนูญจึงมิได้มุ่งให้ความช่วยเหลือต่อการได้รับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวแต่อย่างใด 

กล่าวโดยสรุป การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากหนังสือสัญญาเป็นหลักการใหม่ที่
เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญและยังขาดบทบัญญัติที่ก าหนดวิธีการปฏิบัติ แม้การด าเนินการดังกล่าวจะได้มี
การปฏิบัติไปบ้างแล้วก็ตาม แต่การด าเนินการดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่าบรรลุประสิทธิผลในการ
ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในท้ายที่สุด การตรากฎหมายเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการดังกล่าวย่อมสร้างความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติได้ดีกว่าการ
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแบบพิธีตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เพียงเท่านั้น 

3. ประเด็นปัญหาประการที่สาม ปัญหาที่มาจากหลักการเรื่องการตรากฎหมาย
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติยังไม่แล้วเสร็จ เป็นเหตุให้ขาดหลักเกณฑ์ที่ประจักษ์ชัดที่สามารถ
น าไปใช้เป็นฐานในการปฏิบัติ  เป็นที่ทราบกันดีว่าแม้บทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคห้า ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 จะได้มีการก าหนดให้ต้องมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธี
จัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้646  

ประการแรก ต้องจัดให้มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผล
ผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ และ 

                                                           
645โปรดดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์; บรรหาร ก าลา, เรื่องเดิม, หน้า 58. 

 646มาตรา 190 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติ
ว่า “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ดังกล่าวโดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป”   
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ประการที่สอง ต้องจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีผลใช้บังคับจวบจนสิ้น
สภาพบังคับลงด้วยเหตุแห่งสถานการณ์พิเศษก็ตาม แต่การตรากฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวก็ยังหาได้ด าเนินการจนแล้วเสร็จแต่อย่างใดไม่ การขาด
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร จึงเป็นเหตุส าคัญที่มีผลท าให้การด าเนินการ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในทางปฏิบัติเกิดความขัดข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเกี่ยวกับความ
มั่นคงในเชิงหลักการในฐานะท่ีเป็นฐานรองรับที่ประจักษ์ชัดในการน าไปปฏิบัติของฝ่ายบริหาร  

หากพิเคราะห์ถ้อยค าที่ปรากฏในบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 จะพบว่า แม้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะได้ก าหนดให้ต้องด าเนินการจัด
ให้มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ “ที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ” ก็ตาม  

แต่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวหาได้บัญญัติครอบคลุมไปถึงในการที่จะต้อง
ด าเนินการจัดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้แต่อย่างใดไม่647  

ประการแรก กฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น “หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย”  

ประการที่สอง กฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศซึ่งเป็น “หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ”  

ประการที่สาม กฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศซึ่งเป็น “หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือ
สัญญา”  

ประการที่สี่ กฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลผูกพันด้าน “งบประมาณของประเทศ” อย่างมีนัยส าคัญ 

ประเด็นที่น่าสนใจในการขบคิดก็คือ เหตุใดบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคห้า ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมิได้บัญญัติให้ต้องด าเนินการจัดให้มีหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่ครอบคลุมไปถึงประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งถูกก าหนดไว้
ในบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
อย่างครบถ้วนทุกประเภท  

จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไดท้ าการพิจารณาแล้วกลับ
เห็นว่าบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติก็แต่เฉพาะปัญหาอันเกิดขึ้น

                                                           
647โปรดดูถ้อยค าที่ปรากฏในมาตรา 190 วรรคสอง เปรียบเทียบกับมาตรา 190 วรรคห้าของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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จากประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบและมีผลผูกพันต่อประเทศไทยที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เพียงเท่านั้น  

ผู้เขียนเห็นว่า หากพิจารณาจากประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว จะ
เห็นได้ว่าการที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการจัดท ากฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ “ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ” ก็ด้วยเหตุที่หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศประเภทดังกล่าวเป็นหลักการใหม่ที่พึงปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่วางใจในครั้งอดีตในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศโดยฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอัน
เกี่ยวกับการเจรจาการค้าเสรีที่ฝ่ายบริหารมิได้ด าเนินการไปอย่างรอบคอบและรัดกุมจนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนในวงกว้าง648  

ในขณะที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ“หนังสือสัญญาที่มีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย” ก็ดี “หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” ก็
ดี “หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา” ก็ดี หรือแม้แต่
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันด้าน “งบประมาณของประเทศ” อย่างมีนัยส าคัญ
ก็ดีนั้น ผู้ร่างรัฐธรรมนูญอาจท าการพิจารณาแล้วเห็นว่า การท าหนังสือสัญญาดังกล่าวคงมิได้เป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะน าไปสู่การก่อให้เกิดเป็นปัญหาในทางปฏิบัติขึ้นในอนาคตเฉกเช่น
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อย่างใด ด้วยเหตุที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับเขตแดนทาง
บกก็ดี เขตแดนทางทะเลก็ดี หรือที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการก็ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือ
สัญญาที่มี “ผลผูกพันด้านงบประมาณของประเทศ” ซึ่งเป็น “งบผูกพัน” ด้านการคลังและ
งบประมาณของประเทศก็ดี ก็เป็นการด าเนินการเป็นปกติในทุกรัฐบาล การท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่มี “ผลผูกพันด้านงบประมาณของประเทศ” ดังกล่าว ก็หาได้มีผลผิดแผกแตกต่างไปจาก
แนวปฏิบัติที่ท ามาในครั้งอดีตแต่อย่างใดไม่ 

แต่ในทางกลับกัน ผู้เขียนกลับเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ก าหนดให้ต้องมีการ
จัดให้มีกฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน
ด้าน “งบประมาณของประเทศ” กลับมีปัญหาในเชิงหลักการที่เกี่ยวกับสารัตถะของถ้อยค าว่า “อย่าง
มีนัยส าคัญ” มากกว่า ในเรื่องของถ้อยค าว่า “ผลผูกพันด้านงบประมาณของประเทศ”  

ในขณะที่หนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับเขตแดนทางบกก็ดี เขตแดนทางทะเลก็ดี หรือที่
จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการก็ดี กลับมีปัญหาในเชิงหลักการที่เกี่ยวกับเรื่อง “การเสนอกรอบการ
เจรจาและการชี้แจงต่อสภา การให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ตามหลักการที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่ง
เชื่อมโยงไปยังมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้วย

                                                           
648อรรณพ บุราณเศรษฐ, มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการ

ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, หน้า 24-25. 
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ถ้อยค าว่า “ก่อนการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญากับนานาประเทศ . . . ตามวรรคสอง” ย่อมมีนัย
ทางกฎหมายว่า “การเสนอกรอบการเจรจาและการชี้แจงต่อสภา การให้ข้อมูลและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน” ต้องด าเนินการกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ใน
วรรคสองทุกประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

แต่ ในขณะที่มาตรา 190 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 กลับหาได้บัญญัติให้ต้องมีการจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนกฎหมาย
ที่ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็น “หนังสือสัญญาที่มีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย” “หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” หรือแม้แต่ 
“หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา” แต่อย่างใดไม่  

คงมิอาจปฏิเสธได้ว่า เหตุที่รัฐธรรมนูญมิได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดให้มีกฎหมายว่า
ด้วยการก าหนดขั้นตอนกฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีจัดท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศในประเภทดังกล่าวเหล่านี้ ก็ด้วยเหตุที่การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวหาได้มี
ความจ าเป็นที่ต้องมีการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่ างประเทศไว้เป็นการ
เฉพาะแต่อย่างใดไม่ ทั้งที่ในวรรคสามของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 กลับก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งใน
ขั้นตอน “ก่อนท าหนังสือสัญญาและในขั้นตอนก่อนที่จะแสดงเจตนาผูกพัน” ที่ครอบคลุมไปถึงการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศใน “ทุกประเภท” ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่ง
เป็นองค์กรรองทั้งสิ้น 

แต่แล้วในท้ายที่สุด มาตรา 190 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ก็ได้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เป็นฉบับที่ 2 
พุทธศักราช 2554 โดยก าหนดให้มีการเพ่ิมถ้อยค าว่า “ประเภท กรอบการเจรจา” ลงในขั้นตอนและ
วิธีการจัดท าหนังสือสัญญา ระหว่างประเทศและเพ่ิมเติมค าว่า “หรืองบประมาณของประเทศ” ลงใน
การจัดให้มี “กฎหมายว่าด้วยการก าหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ”649 

นอกจากนั้นแล้ว มาตรา 190 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ก็ยังหาได้บัญญัติให้ต้องมีการจัดให้มีกฎหมายว่าด้วย “การให้ประชาชนสามารถ

                                                           
649ในขณะที่มาตรา 190 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 บัญญัติว่า “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนด “ประเภท กรอบการ
เจรจา” ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน “หรืองบประมาณของประเทศ” 
อย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ดังกล่าว โดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป”  
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เข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” ตามที่ถูกก าหนดไว้ในวรรคสามของ
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไว้ด้วยแต่อย่างใดไม่ 

แม้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จะ
ปรากฏขึ้นด้วยการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ …. ) พุทธศักราช …. ใน
สมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยการก าหนดให้ต้องมีการตรากฎหมายที่ออก
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย “การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
สัญญา” ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยามผลักดันให้มีกฎหมายที่ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าถึง
รายละเอียดในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ด าเนินการประกาศใช้ก็ตาม แต่ในท้ายที่สุด การแก้ไขดังกล่าวก็ไม่สามารถด าเนินการ
ไดเ้สร็จสิ้นด้วยเหตุผลทางการเมือง 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว การตรากฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติยังไม่อาจ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จด้วยเหตุและปัจจัยต่าง ๆ เป็นเหตุส าคัญยิ่งที่ท าให้ฝ่ายบริหารขาดหลักเกณฑ์
หรือเครื่องมือที่ประจักษ์ชัดในฐานะที่สามารถน าไปใช้เป็นฐานในการปฏิบัติของหน่วยงานในการ
ด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แม้ปัญหาในมิติหนึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถ
ท าการตรากฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติให้แล้วเสร็จได้ก็ตาม แต่จากการศึกษาที่ผ่านมา
ก็อาจกล่าวได้ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของสารัตถะในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นแต่ไม่ครอบคลุม
ถึงกระบวนการและขั้นตอนและประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนด้วยเช่นกัน 
การขาดกฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติจึงเสมือนการขาดเครื่องมือที่ให้อ านาจและ
หลักเกณฑ์ที่ประจักษ์ชัดในฐานะที่เป็นฐานรองรับการใช้อ านาจในการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  

แต่กระนั้นก็ตาม การมีกฎหมายซึ่งก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติดังกล่าว ก็คงจะ
มิได้หมายความว่า การตรากฎหมายดังกล่าวจะท าให้ปัญหาและความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหมดสิ้นไปแต่อย่างใด หากปัญหาหลักยังคงมาจากปัจจัยในเรื่องของความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในเชิงหลักการและปัญหาการใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและการตีความเบี่ยงเบนไปจาก
หลักการ เพ่ือผลประโยชน์และการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเฉกเช่นที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา 
 
4.3  ปัญหาการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศโดยองค์กรตุลาการน าไปสู่ปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการ 
 

เป็นที่ประจักษ์ว่าการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศโดยองค์กรตุลาการนั้น เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิง
หลักการ ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาท าให้เข้าใจเชิงประจักษ์ได้ว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยมีที่มาของปัญหาใน 2 ประการดังนี้ 
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ประการแรก ปัญหาเรื่องเขตอ านาจศาลเหนือกรณีที่เก่ียวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ประการที่สอง ปัญหาเรื่องหลักการที่ใช้ในการตีความโดยองค์กรตุลาการ 
 
4.3.1  ปัญหาเรื่องเขตอ านาจศาลเหนือกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ในประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจศาลในการวินิจฉัยชี้ขาด

ปัญหาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัตินี้  มีความเกี่ยวพัน
กับการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการในเรื่องการใช้เขตอ านาจเหนือกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหาร ผู้เขียนตั้งประเด็นในการวิเคราะห์สภาพปัญหาไว้ 2 ประการ ดังนี้  

ประการแรก ปัญหาอ านาจของศาลปกครองในการใช้เขตอ านาจศาลในการวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ประการที่สอง ปัญหาการใช้อ านาจของศาลปกครองในการวินิจฉัยชี้ขาดการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศจะเป็นการก้าวล่วงการใช้อ านาจทางการเมืองของของฝ่ายบริหารหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่ากรณีของการท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชา หรือที่รู้จักกันในนามการท าเอกสารที่ เรียกว่า Joint Communiqué ฉบับลงวันที่  18 
มิถุนายน พ.ศ. 2551 ซึ่งแม้จะมีประเด็นข้อขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติเห็นว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อน
การด าเนินการท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ในขณะที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นอ านาจของฝ่าย
บริหารด้วยเหตุที่การท าค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวหาได้มีนิติฐานะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
แต่อย่างใดไม่ ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัย650 ว่าการท าค าแถลงการณ์ร่วมที่เกิดข้ึนดังกล่าว
โดยฝ่ายบริหารมีนิติฐานะเป็นการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและอยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี คงมิอาจปฏิเสธได้ถึงความชอบธรรมในการใช้อ านาจอธิปไตยของ
ศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีการวินิจฉัยคดีดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุที่การใช้อ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นนั้นได้ด าเนินการไปโดยสอดคล้องต้องกันกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีกฎหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาศัยฐานอ านาจอธิปไตยของฝ่ายตุลาการตามที่ก าหนดไว้ใน เชิงหลักการของ
รัฐธรรมนูญ  

แต่กระนั้นก็ตาม ในส่วนประเด็นเรื่องของผลทางกฎหมายต่อการวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยเฉพาะ
การอรรถาธิบายขยายความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิเคราะห์ถึงอัน
น ามาซึ่งปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักในหัวข้อถัดไปอีกครั้งหนึ่ง  

4.3.1.1  ปัญหาอ านาจของศาลปกครองในการใช้เขตอ านาจศาลในการวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกีย่วเนื่องกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ส าหรับประเด็นปัญหาประการแรกเรื่อง ประเด็นเรื่องของอ านาจของศาลปกครองใน
การใช้เขตอ านาจศาลในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัตินั้น  

                                                           
650ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
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ประเด็นที่น่าสนใจในการพิเคราะห์ในเรื่องของ “เขตอ านาจขององค์กรฝ่ายตุลาการ” 
ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็คือ คดีการท าค า
แถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในการขอขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร
เป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวของประเทศกัมพูชา หรือ Joint Communiqué ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าศาล
ปกครองกลางได้มีค าวินิจฉัยในคดีการท าค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว จนน าไปสู่ข้อวิพากษ์ในเชิง
หลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการในการใช้อ านาจอธิปไตยในการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว  

เป็นที่ประจักษ์ว่าศาลปกครองกลางมิได้วินิจฉัย “ก้าวล่วง” ไปถึงอ านาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาว่าการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ “จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ” ด้วยหรือไม่ แต่การวินิจฉัยชี้ขาดในคดี
ดังกล่าวกลับได้เน้นไปที่ “หลักความชอบด้วยกฎหมายและการกระท าทางปกครองในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่รัฐ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

กรณีการวินิจฉัยคดีดังกล่าวของศาลปกครองกลางนั้น ผู้เขียนคงมิอาจก้าวล่วงวิจารณ์
ต่อกรณีการท าค าวินิจฉัยดังกล่าวว่า “ศาลปกครองกลางวินิจฉัยคดีดังกล่าวผิดหรือถูกอย่างไร” 
ผู้เขียนก็คงเป็นแต่เพียงชี้ให้เห็นถึง “เหตุผลที่ศาลปกครองกลางได้พยายามอรรถาธิบาย” เพ่ือแสดง
ถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของ “เขตอ านาจของศาลปกครอง” ในการวินิจฉัยคดีเท่านั้น โดยสิ่งทีผู่้เขียน
ต้องการน าเสนอคือ “ข้อสังเกตและข้อวิพากษ์” ถึงความไม่สอดคล้องในเชิงหลักการและการใช้
อ านาจเหนือคดีดังกล่าวแต่เพียงเท่านั้น 

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ หากพิจารณาในเชิงหลักการแล้วจะพบว่า การที่ศาลปกครอง
กลางใช้อ านาจศาลเหนือกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว จะดูประหนึ่งว่าไม่
สอดคล้องต้องกันกับ “หลักการ แนวคิดและทฤษฎีกฎหมาย” ในฐานะที่ฝ่ายบริหารได้ใช้ “อ านาจ
ทางการเมือง” ซึ่งมีนิติฐานะเป็น “การกระท าทางรัฐบาล” ตามกรอบของกฎหมายภายใน และยังมี
นิติฐานะว่าเป็น “การกระท าของรัฐ” ในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศ แม้ “ผู้แทนรัฐ” ซึ่งมี
อ านาจท าการ “แทนฝ่ายบริหาร”จะมี “ต าแหน่งในฝ่ายบริหาร” ด้วยก็ตาม แต่การใช้อ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวหาได้ด าเนินการในฐานะที่เป็น  “เจ้าหน้าที่รัฐ” ที่ใช้ 
“อ านาจทางกฎหมาย” ในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็น “การใช้อ านาจทางปกครอง” อันจะอยู่
ภายใต้การตรวจสอบการใช้อ านาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐว่า “เป็นไปตามหลักความชอบด้วย
กฎหมาย” หรือไม่ ได้แต่อย่างใด 

แม้การด าเนินการดังกล่าวจะอาศัยฐานทางกฎหมายให้อ านาจในการด าเนินการได้ก็
ตาม แต่จากการศึกษาพบว่า การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีฐานการใช้อ านาจที่มาจาก 
“กฎหมายรัฐธรรมนูญ” อีกทั้งแต่สารัตถะแห่งการใช้อ านาจยังเป็นมิติของ “การใช้อ านาจทาง
การเมือง” เพ่ือไปด าเนินการตาม “กรอบและนโยบาย” ที่ฝ่ายบริหารได้แถลงต่อฝ่ายนิติบัญญัติในมิติ
ของการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การใช้อ านาจดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้ระบอบของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเป็นการใช้อ านาจทางการเมือง  

ผู้เขียนเห็นว่า ประเด็นการใช้อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญคงมิได้ผิดแผกแตกต่างไป
จากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายแต่อย่างใด คงมีแต่ประเด็นของของการใช้อ านาจของ
ศาลปกครองเท่านั้น ที่ยังคงไม่สอดคล้องในเชิงหลักการ แนวคิดและทฤษฎีกฎหมาย  
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เป็นที่ประจักษ์ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างฝ่าย
บริหารซึ่งเป็นองค์กรหลักกับฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรรอง ในการศึกษาครั้งนี้ประเด็นคงมิได้ตั้งข้อ
สงสัยถึงการมีเขตอ านาจเหนือคดีของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่จากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นกับ
ประเด็นเรื่องเขตอ านาจศาลในการวินิจฉัยคดีขององค์กรตุลาการครั้งนี้จึงมุ่งวิเคราะห์สภาพปัญหา ซึ่ง
เป็นกรณีที่ “ศาลปกครอง” มีการวินิจฉัยว่า ศาลปกครองมีเขตอ านาจเหนือคดีการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารต่างหากที่ยังคงน าไปสู่ข้อสงสัยและการวิพากษ์ในเชิงหลักการอย่าง
กว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากการที่นักกฎหมายบางท่าน651 ให้ความเห็นว่า ศาลปกครองกลางไม่มี
อ านาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ “การกระท าทางรัฐบาลในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” 
ในขณะที่นักกฎหมายบางท่าน652 กลับให้ความเห็นว่าศาลปกครองย่อมมีอ านาจในการพิจารณาคดี 
ในกรณีที่เป็นการกระท าของรัฐบาลในเรื่องการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศได้  ด้วยเหตุที่เป็น 
“การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ” ซึ่งสอดคล้องกันกับค าสั่งของศาลปกครองในคดีดังกล่าว 

จากการศึกษาพบว่า ในกรณีของการท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชา หรือท่ีรู้จักกันในนามการท าเอกสารที่เรียกว่า Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2551 ค าสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ 984/2551 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 ออกค าสั่งห้ามมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะรัฐมนตรีด าเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ด้วยเหตุที่ศาลปกครองกลาง
เห็นว่า “เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต่อมาภายหลักศาลปกครอง
สูงสุดยืนยันค าสั่งของศาลปกครองกลางโดยมีค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 ลงวันที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2551 ค าสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าวจึงได้ก่อให้เกิด “ข้อวิพากษ์อย่างกว้างขวาง” 
ถึงการใช้อ านาจต่อกรณีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะเกี่ยวกับการที่ศาล
ปกครองไม่มีอ านาจในการพิจารณาคดีนี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุที่การกระท าของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและคณะรัฐมนตรีในกรณีเช่นว่านี้ โดยหลักการทางกฎหมายมหาชนเรียกว่า
เป็น “การกระท าทางรัฐบาล” หาได้เป็น “การกระท าทางปกครอง”แต่อย่างใดไม่ การใช้อ านาจ

                                                           
651นันทวัฒน์ บรมานันท์, “การกระท าทางรัฐบาล,” Public Law Net (กรกฎาคม 2551): 2, 

ค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1235;  
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การกระท าทางรัฐบาลกับค าสั่งศาลปกครองกลาง,” Public Law Net (สิงหาคม 
2551): 1-2, ค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx? 
id=1264 

652อมร จันทรสมบูรณ์, ค าสั่งศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าที่ 984/2551 ถูกต้องหรือ
ไม? (การก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวกรณีฟ้องขอเพิกถอนค าแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา
ขึ้นทะเบียน “ปราสาทพระวิหาร”), หน้า 24, ค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www. 
admincourt.go.th/attach/news_attach/2008/08/Article20080807.pdf 
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ดังกล่าวย่อมเป็นไปเพ่ือการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงหาได้ตกอยู่ภายใต้ 
“การตรวจสอบการใช้อ านาจทางกฎหมาย” โดยศาลปกครองแต่อย่างใดไม่653  

ผู้เขียนเห็นว่า การที่ศาลปกครองออกค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว และการยืนยันค าสั่ง
ดังกล่าวโดยค าสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีการท าค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ขัดแย้งกับหลักการที่ศาล
ปกครองสูงสุดไว้วางไว้ในค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 178/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ในคดี
การท าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือคดี JTAPA ซึ่งได้วางหลักไว้ในค าวินิจฉัยว่า “การ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” เป็นอ านาจของฝ่ายบริหารและเป็นการกระท าทางรัฐบาล ด้วยเหตุที่
การด าเนินการดังกล่าวเป็น “การกระท าขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่ง “ใช้อ านาจทางบริหารของ
รัฐตามรัฐธรรมนูญ” ในฐานะที่เป็นกระท าการในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประการที่ส าคัญ
การกระท านั้นเป็น “การใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ” หาได้เป็นการใช้อ านาจทางบริหารของรัฐตาม
พระราชบัญญัติในการออกกฎ ค าสั่งหรือกระท าการอ่ืนใด เพ่ือให้การด าเนินกิจการทางปกครอง
บรรลุผลหรือเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายแต่อย่างใดไม่ การท าความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว 
จึงหาได้อยู่ภายใต้อ านาจศาลปกครองในการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่654 

การที่ศาลปกครองได้อรรถาธิบายความเพ่ือสนับสนุนในประเด็นการตีความขยายเขต
อ านาจของศาลปกครองเหนือกรณีการท าค าแถลงการณ์ร่วมของรัฐบาล ซึ่งเป็นการใช้อ านาจในการ
ด าเนินกิจการหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเหตุผลที่ว่า ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็น
ว่าการใช้อ านาจดังกล่าว “ได้ก่อให้เกิดการกระทบต่อสิทธิหรือประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชน
ชาวไทย . . . ในการครอบครองและรักษาไว้ซึ่งอาณาเขต ดินแดน . . . การกระท าของรัฐบาลดังกล่าว 
จึงเป็นการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในทางปกครองที่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง”655  

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การให้เหตุผลดังกล่าวได้น าไปสู่การวิพากษ์ว่า ผลของค าสั่ง
ดังกล่าวส่งผลให้การด าเนินการของฝ่ายบริหารที่เป็น “การตัดสินใจทางนโยบายหรือเป็นการกระท า
ทางรัฐธรรมนูญ” ซึ่งมีผลถึงประชาชนไม่มากก็น้อยและไม่ว่าจะโดยทางใดทางหนึ่งก็ตาม ย่อมถูก
ตีความได้ว่าเป็น “การด าเนินการของรัฐในทางปกครอง” ซึ่งอยู่ในอ านาจศาลปกครองได้ด้วย
เช่นกัน656 ผลที่ตามมาย่อมก่อให้เกิดความไม่แน่นอนว่า ศาลปกครองจะออกค าสั่ง “ระงับยับยั้งการ
ใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ในเวลาใด เหตุ
ดังกล่าวได้น าไปสู่ปัญหาการสร้างความขัดข้องในเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

                                                           
653วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การกระท าทางรัฐบาลกับค าสั่งศาลปกครองกลาง,” Public Law 

Net, หน้า 1. 
654โปรดดูเหตุผลในการท าค าสั่งคดีของศาลปกครองสูงสุดในคดีคดีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ไทย-ญี่ปุ่น JTEPA; ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 178/2550; วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การกระท าทางรัฐบาล
กับค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 (เขาพระวิหาร),” Public Law Net, หน้า 2.  

655ค าสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าท่ี 984/2551 
656วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การกระท าทางรัฐบาลกับค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 (เขา

พระวิหาร),” Public Law Net, หน้า 3. 
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นอกจากนั้นแล้ว ประเด็นเรื่องของผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ เสียหายหรือเดือดร้อนที่
สามารถใช้สิทธิทางศาลได้ ศาลปกครองได้อรรถาธิบายว่า “แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นประชาชนไทยย่อมมี
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ” การท าค าแถลงการณ์ร่วมจึงมี
ผลกระทบต่อสิทธิของความเป็นประชาชนไทยโดยตรง ยังส่งผลต่อหลักการเกี่ยวกับ “การรับฟ้องคดี
ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อนจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ” ด้วยเช่นกัน657  

จากการศึกษาพบว่า ในค าสั่งค าร้องของศาลปกครองสูงสุดที่ 555/2550 ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2550 การวินิจฉัยคดีของศาลปกครองในคดีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 
ในประเด็นการท ารับฟังความคิดเห็นของสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ ศาลปกครองได้มีค าสั่งว่า ผู้
ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ “ความเดือนร้อนหรือความเสียหายจริง” ในขณะที่การท าวิธีประชา
พิจารณ์ไม่ว่าจะ “โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ก็ตาม โดยสภาพแล้วย่อม “ไม่อาจ” ที่จะ
ก่อให้เกิดความเดือนร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้เลย658  

ดังนั้น การที่ผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ในกรณีของการออกค าสั่งของศาลปกครองรับฟ้องด้วย
เหตุที่ผู้ร้องซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการปกป้อง
ผลประโยชน์ชาติ  และในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับความเสียหายจากการท าคดี
ค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบในเชิงหลักการได้ว่า หากให้ต่อไปในภายภาคหน้าผู้ร้ อง
เพียงแต่เป็น “ผู้ที่มีสัญชาติไทย” แล้ว ย่อมใช้สิทธิในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยซึ่งมีสิทธิและ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องผลประโยชน์ชาติ โดยเฉพาะการใช้สิทธิฟ้องร้องเพ่ือขอให้ศาล
ปกครองระงับยับยั้งการใช้อ านาจในทางการเมืองซึ่งเป็นการกระท าทางรัฐบาลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ  

แม้ในเชิงหลักการของ “กฎหมายมหาชน” นั้น การตีความกฎหมายมีความเกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ของรัฐในฐานะที่เป็น “ผู้มีอ านาจเหนือกว่าในการใช้อ านาจกับเอกชน”659 การ
ตีความในระบบกฎหมายมหาชนจึงอาจจะส่งผลผลกระทบในวงกว้างกับส่วนรวมได้ การตีความ
กฎหมายดังกล่าวจึงมิอาจยึดถือประโยชน์ของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่งเป็นส าคัญได้ แต่จ าต้องคิด
พิเคราะห์และใคร่ควรและค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญมากยิ่งไปกว่าผลประโยชน์ที่จะ
บังเกิดข้ึนกับปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้อ านาจรัฐในทางกฎหมายมหาชน660 ทั้งนี้ 

                                                           
657เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
658โปรดดู การให้เหตุผลของศาลปกครองสูงสุดในคดีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 

(Japan-Thai Economic Partnership Agreement: JTEPA) ค าร้องที่ 333/2550, ค าสั่งที่ 555/2550 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550, หน้า 6.  
 659อรุณ ภาณุพงศ์, หลักการตีความกฎหมายมหาชน, หน้า 4. 
 660บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, 2 มิถุนายน 2553, การสัมภาษณ์ 
อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ส านักกฎหมาย, กองบรรณาธิการ, “หลักการตีความกฎหมาย
ตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม,” วารสารจุลนิติ 7, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2553): 34-35. 
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ผู้เขียนเองก็มิเห็นคล้อยด้วยกันกับการตีความและการอรรถาธิบายความของศาลปกครองสูงสุดว่า 
การท าค าแถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqué) เป็นการใช้อ านาจปกครองของฝ่ายบริหารในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ อันมีนิติฐานะเป็นการใช้อ านาจปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบอบกฎหมายมหาชนเท่าใดนัก ด้วยอาศัยฐานความเชื่อมโยงในการให้เหตุผลที่มาจากหลักการ
ตีความกฎหมายมหาชนที่ต้องค านึงถึง “ผลประโยชน์สาธารณะ” มากจนน าไปสู่การท าค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ขัดต่อหลักการในเรื่องอ านาจฟ้องคดีปกครอง โดยอาศัยก็แต่เฉพาะฐานะที่เป็นผู้เดือน
ร้อนและได้รับความเสียหายโดยตรงจากการใช้อ านาจรัฐของผู้ร้องซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยทั่วไป เพื่อ
ระงับยับยั้ง “การใช้อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศ” ที่มีนัยทางกฎหมายเป็น “การกระท าทาง
รัฐบาล” ในกฎหมายมหาชน และ “การกระท าของรัฐ” ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการใช้
อ านาจดังกล่าวของฝ่ายบริหาร หาได้เป็นการใช้ “อ านาจทางกฎหมาย” ซึ่งมีนิติฐานะเป็นกระท าทาง
ปกครองแต่อย่างใดไม่ 

ผู้เขียนมิได้ปฏิเสธ “การมีสิทธิการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” ที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้ในเรื่องการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แต่กรณีของค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ในคดีการท าค าแถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqué) ดูประหนึ่งว่าจะขัดกับหลักการที่ศาล
ปกครองสูงสุดได้เคยวางไว้ในกรณีของคดีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JATEPA) ซึ่งศาล
มิได้มีเขตอ านาจศาลเหนือคดีดังกล่าวได้ และรัฐธรรมนูญก็ “มิได้รับรอง” การใช้สิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ชาติ จากการใช้อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศแต่
อย่างใด การใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะของประชาชนชาวไทยดังกล่าวดูจะล่วงเลยไปจนดูประหนึ่งว่า 
“กระเดียดไปจนเป็นการแทรกแซงและควบคุม” การใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร “โดยภาคประชาชน” 
มากกว่าที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้หรือไม่ หากพิเคราะห์พัฒนาการในอดีตในเชิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น 
แม้ประชาชนจะมีสิทธิและอ านาจหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นก็ตาม การใช้สิทธิและ
อ านาจทางการเมืองของภาคประชาชนต้องเป็นไปตามที่ “รัฐธรรมนูญก าหนด” อีกทั้งการใช้อ านาจ
ของภาคประชาชนก็ควรก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจเพ่ือให้เกิดความสมดุล แต่ ทั้งนี้ การใช้อ านาจ
ของประชาชนดังกล่าวจะต้องไม่เป็น “การสร้างอุปสรรคขัดขวาง” ต่อการใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่าย
บริหารมากจนเกินไป  

ด้วยเหตุดังกล่าวค าถามจึงบังเกิดว่า แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า “ภาคประชาชนควรวาง
และใช้สิทธิและอ านาจทางการเมืองเพ่ือให้เกิดความสมดุลได้อย่างไร” ผู้เขียนเห็นว่า ค าตอบก็คงอยู่ที่
การวางบทบาทและอ านาจหน้าที่ทางการเมืองของภาคประชาชนไว้โดยองค์กรตุลาการ ในฐานะที่จะ
เป็นผู้ที่ก าหนดทิศทางและกรอบการใช้สิทธิและอ านาจทางการเมืองของภาคประชาชนว่า “เรื่องใดที่
ประชาชนสามารถใช้สิทธิและอ านาจในการด าเนินการได้ หรือเรื่องใดไม่สามารถใช้สิ ทธิที่จะ
ด าเนินการได้” และในฐานะที่องค์กรตุลาการมีฐานะเป็นผู้วางหลักให้กับวงการวิชาการ และทาง
การเมืองใช้เป็นหลักการที่มั่นคงเพ่ือยึดถือในทางปฏิบัติให้เกิดข้ึนได้ต่อไป     

ด้วยเหตุและผลที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ค าสั่งศาลปกครองกลาง
ในคดีหมายเลขด าที่ 984/2551 และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 เป็นประเด็นปัญหาเรื่อง
เขตอ านาจศาลในการวินิจฉัยคดีขององค์กรตุลาการโดยศาลปกครอง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปัญหาการตีความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่ผ่าน
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มา สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุที่การใช้อ านาจ
ทางบริหารในการด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างความไม่เชื่อมั่นในอ านาจ
และการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเองในเชิงหลักการว่า  ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องใด และสามารถด าเนินการไดแ้ค่ไหน เพียงใด  

สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยจึงมีท่ีมาอันเกิดขึ้นจาก ความไม่แน่นอนในเชิงหลักการที่ศาลปกครองได้มีค าวินิจฉัยคดีไว้
ในคดีดังกล่าว และไม่แน่ว่าการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารดังกล่าวอาจถูกร้องโดย “ผู้ใดผู้หนึ่ง” ที่อ้าง
ว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ “ด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ได้ไม่ว่า
เวลาใดเวลาหนึ่งก็ตาม  

ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า การใช้อ านาจของศาลปกครองต่อเหนือกรณีการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะดูประหนึ่งว่าเป็น “การใช้อ านาจก้าวล่วง” 
อ านาจหรือเป็น “การแทรกแซงการใช้อ านาจ” (Intervene) ของฝ่ายบริหารไปแล้วหรือไม่ การที่ศาล
ปกครอง “ควบคุม” การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารได้ โดยขึ้นอยู่กับการที่ศาลปกครอง “ตามแต่จะ
เลือกตีความ”661 ย่อมมีผลกระทบต่อ “ความเชื่อมั่นในเชิงหลักการ” เกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตย
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ประเด็นเรื่องของการใช้อ านาจของศาลปกครองในการวินิจฉัยชี้
ขาดปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวที่
ผ่านมา สร้างผลกระทบในเชิงหลักการโดยเฉพาะความเชื่อมันของอ านาจและการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะข้อกังวลในการถูกศาลปกครองมีค าสั่งระงับยับยั้งการใช้อ านาจทาง
การเมืองของฝ่ายบริหารในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นส าคัญอยู่การวางหลักการ
ในการวินิจฉัยคดีให้สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายย่อมเป็นฐานที่ส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศไทยที่มาจากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

4.3.1.2  ปัญหาการใช้อ านาจของศาลปกครองในการวินิจฉัยชี้ขาดการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศจะเป็นการก้าวล่วงการใช้อ านาจทางการเมืองของของฝ่ายบริหารหรือไม่ 

ส าหรับประเด็นปัญหาประการที่สองคือ การใช้อ านาจของศาลปกครองในการวินิจฉัย
ชี้ขาดการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ผ่านมา จะเป็นการก้าวล่วงการใช้อ านาจทางการเมือง
ของฝ่ายบริหารหรือไม่ 

ประเด็นที่น่าสนใจในการขบคิดและวิเคราะห์ต่อเนื่องจากประเด็นปัญหาประการแรก
ก็คือ การใช้อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดของศาลปกครองกลางในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายตุลาการเหนือกรณี
การใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารตามอ านาจที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะดูประหนึ่งว่าเป็น “การก้าวล่วงหรือแทรกแซง” การใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารในทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างไร และฐานการ

                                                           
661วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การกระท าทางรัฐบาลกับค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 547/2551 (เขา

พระวิหาร),” Public Law Net, หน้า 3. 



313 
 

ใช้อ านาจขององค์การฝ่ายตุลาการควรวางบทบาทและเขตอ านาจในการวินิจฉัยคดีอย่างไรโดยไม่
ขัดแย้งในเชิงหลักการของกฎหมาย 

จากการศึกษาพบว่า การใช้อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและออกค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ดังกล่าว นักกฎหมายบางท่าน662 ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายไว้น่าสนใจว่า  

 
ฝ่ายปกครองมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน แต่ศาลปกครองไม่มี

หน้าที่ ‘บริหาร’ มีเพียงหน้าที่ ‘ควบคุมการบริหารราชการ’ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย หลักนี้ส าคัญมาก เพราะถ้าศาลปกครองสามารถ ‘สั่ง’ ฝ่าย
ปกครองได้ทุกเรื่อง ก็เท่ากับศาลลงมาบริหารราชการแผ่นดินเสียเอง ซึ่ง
จะกลายเป็น ‘ศาลเป็นรัฐบาล’ (Government of Judge) และฝ่าย
ปกครองจะเป็นเพียงลูกน้อง 

 
เป็นที่น่าสังเกตว่า ศาลปกครองสูงสุดเอง ก็ได้เคยวางหลักการที่เป็นที่ประจักษ์ใน

ฐานะที่เป็นฐานที่ใช้สนับสนุนในเชิงหลักการถึงการยึดถือหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารว่า  การใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหารดังกล่าวหาได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครองแต่อย่างใดไม่ ด้วยเหตุที่การใช้
อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจทางการเมือง  เพ่ือ
ด าเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หาได้เป็นการใช้อ านาจทางกฎหมาย ที่ซึ่งการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารดังกล่าวหาได้มีลักษณะที่เป็นการใช้อ านาจในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองและอยู่
ภายใต้ระบบการควบคุมและตรวจสอบโดยศาลปกครองแต่อย่างใดไม่663  

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติและรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ผ่าน
มาจะเห็นได้ว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีองค์ประกอบที่มาจากการแต่งตั้งทั้งจากฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบกัน คณะบุคคลที่ถูกแต่งตั้งดังกล่าวจึงมีฐานที่มาจากฐานการใช้อ านาจทาง
การเมืองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นหลัก ดังนั้น การใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นปัญหาเรื่อง
ของ “ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศ” ดังกล่าว ซึ่งมีฐานการใช้อ านาจ
ที่มาจากการใช้อ านาจทาง “การเมืองระหว่างประเทศ” ของฝ่ายบริหารโดยตรง  

แต่ในขณะที่การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา “ความชอบด้วยกฎหมายภายในระดับรัฐ
บัญญัติ” กับบรรดาความตกลงระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาที่มีสภาพบังคับใช้แล้ว กับประเด็น
เรื่องขององค์กรและการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดสถานะและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างบรรดา
ความตกลงระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญากับกฎหมายภายในนั้น ย่อมเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็น
ปัญหาที่มีฐานที่มาจากการใช้ “อ านาจทางกฎหมาย” หาได้เป็นการใช้อ านาจที่มีฐานที่มาจาก “การ

                                                           
662บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, บทวิเคราะห์ทางวิชานิติศาสตร์ต่อค าสั่งศาลปกครองกลางก าหนด

วิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ฯ ในคดีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา, หน้า 5. 
 663โปรดดู คดีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA); ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
178/2550 
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ใช้อ านาจทางการเมือง” แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงวางดุลการใช้อ านาจตุลาการ
ในการใช้อ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวให้เป็นอ านาจของ  “ศาลปกครอง
สูงสุด”664 

ผู้เขียนเห็นว่า หากพิจารณาบทบาทของศาลปกครองดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ศาล
ปกครองตีความขยายอ านาจ “ข้ามแดน” แห่งฐานอ านาจ กล่าวคือ ศาลปกครองมีฐานการใช้อ านาจ
ที่มาจากความเชื่อมโยงจากการที่ฝ่ายบริหารใช้ “อ านาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ” เท่านั้น 
ในขณะที่คดีดังกล่าวศาลปกครองกลับตีความว่า ศาลปกครองมีฐานการใช้อ านาจที่มาจากความ
เชื่อมโยงจากการที่ฝ่ายบริหาร “ใช้อ านาจทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ” ไปด้วย  

คงมิผิดประการใดหากจะกล่าวว่า การใช้อ านาจดังกล่าวของศาลปกครองสูงสุดจึงดู
ว่าจะมิชอบด้วยหลักการแต่ประการใด ประกอบกับการออกค าสั่ง “ระงับยับยั้งการใช้อ านาจ” ของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จึงดูประหนึ่งว่าศาลปกครองสามารถ “สั่ง
ฝ่ายปกครอง” ได้ในทุก ๆ เรื่อง ถึงแม้ว่าจะเป็นการด าเนินนโยบายต่างประเทศซึ่งเป็นการใช้อ านาจ
ทางการเมืองระหว่างประเทศก็ตาม เหตุดังกล่าวจึงเท่ากับว่าศาลปกครองได้ลงมาบริหารราชการ
แผ่นดินแทนฝ่ายบริหารเสียเอง การใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการดังกล่าวจึงดูประหนึ่งว่า “ตุลาการเป็น
รัฐบาล” ในขณะที่ “ฝ่ายบริหารเป็นเพียงผู้ปฏิบัติ” ตามเท่านั้น การออกค าสั่งดังกล่าวจึงขัดต่อ
หลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น หากจะมิเรียกได้ว่าเป็น
การ “ก้าวล่วงการใช้อ านาจทางการเมือง” ของฝ่ายบริหารแล้ว ก็มิรู้ว่าจะนิยามด้วยวลีหรือด้วย
ถ้อยค าใด 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการวิพากษ์ดังกล่าว การวินิจฉัยคดีจ าต้องยึดหลักการเป็นที่ตั้ง ดังเช่น
แนวปฏิบัติและรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนด ไม่ว่าจะเป็นทั้งฐานและที่มาจากการใช้
อ านาจว่าเป็นการกระท าทางรัฐบาล ซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองระดับรัฐธรรมนูญ มิได้เป็นการ
ใช้อ านาจทางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เป็นการกระท าทางปกครองแต่อย่างใด  

กล่าวโดยสรุปแล้ว การออกค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารในกิจการต่างประเทศเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งที่ปรากฏในคดี JATPA 
และคดี Joint Communiqué ฝ่ายตุลาการเองก็หาได้วินิจฉัยชี้ขาดไปในทางเดียวกันแต่อย่างใดไม่ 
การใช้อ านาจศาลปกครองที่ ปรากฏในคดี  Joint Communiqué จึงดูประหนึ่ งว่าศาลปกครอง 
“ควบคุม” การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยไม่สอดคล้องกับหลักการของ “การใช้อ านาจและฐานทาง
กฎหมาย” ที่ใช้ในการอธิบายถึงการใช้เขตอ านาจของศาลปกครอง  

ยิ่งไปกว่านั้น การใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการหรือศาลซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือระงับยับยั้งการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน จึงหาได้
เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจและองค์กรที่ใช้อ านาจที่
ถูกต้องแต่อย่างใดไม่ อาจกล่าวได้ว่า การออกค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นการที่ศาลปกครองใช้อ านาจ “ข้าม
แดนแห่งฐานอ านาจ” ที่เป็นเกณฑ์ใช้แบ่งการใช้อ านาจระหว่าง “การเมือง” และ “กฎหมาย” จน
กลายเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการเพ่ือท าการ “ควบคุม” มิใช่ “ตรวจสอบและถ่วงดุล” ฝ่าย

                                                           
664René Chapus, op. cit., p. 137 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 185.  
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บริหารอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ท้ายที่สุด ผลที่บังเกิดขึ้นดังกล่าวก็คือ ความไม่เชื่อมันในเชิงหลักการของ 
“อ านาจและการใช้อ านาจ” ของฝ่ายบริหารในการด าเนินกิจการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และความรับผิดชอบทางการเมืองรวมทั้งความรับผิดชอบทางกฎหมาย 

 
4.3.2  ปัญหาเรื่องหลักการที่ใช้ในการตีความโดยองค์กรตุลาการ 
เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ถึงปัญหาความขัดข้องในเชิงหลักการที่เกิดขึ้นจากผลของค าวินิจฉัย

โดยองค์กรตุลาการที่ผ่านมานั้น ผู้เขียนตั้งประเด็นในการวิเคราะห์สภาพปัญหาเรื่องหลักการที่ใช้ใน
การตีความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ใน 2 ประเด็น ดังนี้  

ประการแรก ปัญหาในเรื่องการวินิจฉัยว่าตราสารระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารท ามีนิติฐานะ
เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามความหมายของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 
1969 หรือไม่ และอยู่ในเขตอ านาจขององค์กรตุลาการที่ท าค าวินิจฉัยหรือไม่  

ประการที่สอง ปัญหาเรื่องการตีความและการอรรถาธิบายความเพ่ือสนับสนุนต่อการท าค า
วินิจฉัยขององค์กรตุลาการ 

4.3.2.1  ปัญหาการวินิจฉัยว่าตราสารระหว่างประเทศท่ีฝ่ายบริหารท ามีนิติฐานะเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามความหมายของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 
1969 หรือไม่ และอยู่ในเขตอ านาจขององค์กรตุลาการที่ท าค าวินิจฉัยหรือไม่ 

ส าหรับประเด็นปัญหาประการแรก ปัญหาเรื่องการวินิจฉัยว่าตราสารระหว่าง
ประเทศที่ฝ่ายบริหารท ามีนิติฐานะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามความหมายของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หรือไม่ และอยู่ในเขตอ านาจขององค์กรตุลาการที่ท าค า
วินิจฉัยหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เขียนต้องการพิสูจน์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นประการหนึ่งจากการ
ตีความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ซึ่ง
สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

การมีนิติฐานะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ เป็นประเด็นเบื้องต้นในท า
ค าวินิจฉัยชี้ขาดเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นอ่ืน ความส าคัญของการมีนิติฐานะว่าเป็น
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ จึงอยู่ที่หลักการที่องค์กรตุลาการใช้ในการตีความและการ
อรรถาธิบายความลักษณะของตราสารระหว่างประเทศที่ท าโดยฝ่ายบริหารที่จะน าไปสู่การยอมรับ
หรือการไม่ยอมรับในผลของค าวินิจฉัยและการวิพากษ์ในเชิงหลักการที่เกิดขึ้น 

จากการศึกษาพบว่า ในกรณีการท าหนังสือแจ้งความจ านงขอรับความช่วยเหลือทาง
วิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีวินิจฉัยที่ 11/2542 โดย
เห็นว่าการท าหนังสือแสดงเจตจ านงดังกล่าว หาได้มีนิติฐานะเป็นหนังสือสัญญาแต่อย่างใดไม่ ในคดีนี้
ศาลพิเคราะห์โดยอ้างอิงหลักการทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศประกอบการให้
เหตุผล ดังจะเห็นได้จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อรรถาธิบายหลักการในหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศตามหลักการที่ปรากฏในอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 และ ค.ศ. 1986 ประกอบกับการ
ให้เหตุผลว่า แม้การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะท าภายใต้รัฐธรรมนูญไทย แต่ก็จ าต้อง
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พิจารณาว่าการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือกฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยหรือไม่  

ประการที่ส าคัญยิ่ง ศาลรัฐธรรมนูญยังท าค าวินิจฉัยชี้ขาดโดยพิเคราะห์จากการ
กระท าทั้งในทางภววิสัยว่า การท าหนังสือแสดงเจตจ านงเป็นการลงนามของประเทศไทยฝ่ายเดียว 
โดยไม่มีการตอบรับสนองเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และประการที่ส าคัญศาลรัฐธรรมนูญ
มิได้ละเลยต่อการค านึงถึงลักษณะการแสดงออกที่น าไปสู่ลักษณะทางอัตวิสัยที่สามารถชี้ไปถึง
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของคู่กรณีประกอบการพิจารณาว่า ทั้งประเทศไทยและกองทุนเองหาได้ถือว่า
หนังสือแสดงเจตจ านงดังกล่าวเป็นการขอท าความตกลงระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ
ก่อให้เกิดพันธะผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด665  

ในขณะที่การท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในการขึ้น
ทะเบียน ปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวของประเทศกัมพูชา666 แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะ
ใช้หลักการที่ปรากฏทั้งในกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศประกอบการวินิจฉัยก็ตาม แต่
ศาลรัฐธรรมนูญหาได้ค านึงถึงเจตจ านงทางการเมือง ซึ่งเป็นลักษณะทางอัตวิสัยที่สามารถชี้ไปถึง
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของทั้งสองประเทศ ที่ซึ่งได้ปรากฏขึ้นทั้งก่อนและภายหลังท าค าแถลงการณ์ร่วม
ในลักษณะที่คู่กรณีทั้งสองไม่ต้องการให้ค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ให้มีผลผูกพันในฐานะที่เป็น
กฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด667 เฉกเช่นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยหยิบยกขึ้นมาใช้ในการ
อรรถาธิบายความในคดีการท าหนังสือแจ้งความจ านงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศในคดีที่ผ่านมา  

แม้ในเชิงหลักการเกี่ยวกับการค้นหาเจตนารมณ์ที่แท้จริงว่าคู่กรณีมีความต้องการ
หรือมีเจตนาที่จะให้ตราสารที่ท าขึ้นนั้นมีนิติฐานะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่จะเป็นไป
ได้โดยยากก็ตาม668 ด้วยเหตุที่การค้นหาเจตนาของคู่กรณีต้องอาศัยการพิเคราะห์จากถ้อยค าที่ปรากฏ

                                                           
665ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2542 
666ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
667ดังปรากฏข้อมูลในหนังสือโต้ตอบทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ใน

หนังสือของกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 0803/636 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 โดยนายเตช 
บุนนาค ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย และหนังสือของกระทรวง
การต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศกัมพูชา โดยนายฮอร์ นัมฮง รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ลงวันที่ 
1 กันยายน 2551 

668Kelvin Widdows, “What is an Agreement in Internatioanl Law,” British 
Yearbook of Interantional Law (1979): 137 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ปัญหาการ
ท าสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญ 2550, หน้า 15. 
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ประกอบกับบริบทที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้มีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ669 และภายหลังจากที่
มีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม แต่ฝ่ายตุลาการก็มิอาจละเลยที่จะด าเนินการอย่าง
รอบคอบและรอบด้านได้แต่อย่างใด  

นอกจากนั้นแล้ว ในกรณีท่ีหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นสนธิสัญญาตาม
ความหมายในกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว ปัญหาที่จ าต้องศึกษาพิจารณาต่อไปก็คือ หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเช่นว่านั้นจ าต้องน าเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมของ
รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่  

จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมา มีประเด็นที่จ าต้องพิจารณาและค านึงถึงเป็นอย่าง
ยิ่งด้วยเหตุแห่งคดีที่เกิดขึ้นหลายคดี อาทิ คดีเกี่ยวกับการท าหนังสือแสดงเจตจ านงต่อกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศก็ดี การท าหนังสือเกี่ยวกับการใช้สนามบินอู่ตะเภาก็ดี การท าหนังสือแถลงการณ์ร่วม
ในการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารก็ดี ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงลักษณะของค าวินิจฉัยว่า  
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศใดมีลักษณะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จ าต้องน าเข้าสู่การ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากค าวินิจฉัยชี้ขาดถึง
ลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่กระท าโดยนักกฎหมายมหาชนที่ อาจมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในหลักการ หรืออาจกล่าวได้ว่า หาได้มีความเข้าใจถึงลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแท้จริงแต่อย่างใดไม่  

ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากปัญหาการท าค าวินิจฉัยชี้ขาดถึงลักษณะของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตีความกฎหมายทั้งในลักษณะของถ้อยค าใน
ตัวอักษร เจตนารมณ์ของหนังสือสัญญา หรือแม้แต่ปัญหาในลักษณะการแสดงเจตนาที่ปรากฏออกไป
โดยฝ่ายบริหาร อาทิ หนังสือโต้ตอบทางการทูตระหว่างรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งในการตีความดังกล่าว
ค าถามที่ เกิดขึ้นก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญหาได้มีความเข้าใจบริบทในลักษณะการด าเนินการตาม
ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างแท้จริงแต่อย่างใดไม่670 การตีความดังกล่าวย่อมส่งผลให้การตีความการ
แสดงเจตนาก็ดี การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี ผิดไปจากหลักการในกฎหมายที่ควรจะ
เป็นได้เช่นกัน 

อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาการตีความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการ
ตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาสร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ มี
ปัญหาส่วนหนึ่งที่มาจากการวินิจฉัยว่าตราสารระหว่างประเทศท่ีฝ่ายบริหารท ามีนิติฐานะเป็นหนังสือ

                                                           
669“The Aegean Sea Continental Shelf Case, (Jurisdiction),” I.C.J. Report (1978): 

para. 96, 104-106 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ปัญหาการท าสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญ 
2550, หน้า 14. 
 670ตุลาการรัฐธรรมนูญบางท่านมิได้ค านึงถึงการแสดงเจตจ านงทางการเมือง (Political 
Commitment) ประกอบการวินิจฉัย ในการนี้ผู้เขียนเห็นว่ามิควรที่จะระบุนามแต่ละท่านเป็นการ
เฉพาะเพ่ือสนับสนุนข้อวิพากษ์ของผู้เขียนแต่อย่างใด แต่โปรดพิเคราะห์จากค าวินิจฉัยคดีส่วนตนของ
ตุลาการรัฐธรรมนูญแต่ละท่าน; ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
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สัญญาระหว่างประเทศตามความหมายของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 
หรือไม่ และอยู่ในเขตอ านาจขององค์กรตุลาการที่ท าค าวินิจฉัยหรือไม่  

กล่าวโดยสรุป คงมิผิดเพ้ียนแต่ประการใดหากจะกล่าวว่าความส าคัญของการยึดถือ
หลักการที่ปรากฏทั้งในกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการอรรถาธิบายความ
ในคดีที่น าสู่การวินิจฉัยชี้ขาดโดยฝ่ายตุลากการที่เกิดขึ้นจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลของค า
วินิจฉัยชี้ขาดคดี ด้วยเหตุที่ผลของค าวินิจฉัยชี้ขาดย่อมส่งผลถึงความเชื่อมันในเชิงหลักการเกี่ยวกับ
การใช้อ านาอธิปไตยขององค์กรหลักโดยตรง ในฐานะที่เป็นสารัตถะในการยึดเป็นหลักการซึ่งฝ่าย
บริหารต้องใช้เป็นฐานการตัดสินใจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และในฐานะที่การ
ด าเนินการดังกล่าวจะน าไปสู่การมีผลผูกพันในทางกฎหมายระหว่างประเทศกับประเทศไทยต่อไป
ด้วยหรือไม่ อย่างไร  

4.3.2.2  ปัญหาการตีความและการอรรถาธิบายความเพ่ือสนับสนุนต่อการท าค า
วินิจฉัยขององค์กรตุลาการ 

ส่วนประเด็นปัญหาประการที่สอง ปัญหาเรื่องการตีความและการอรรถาธิบายความ
เพ่ือสนับสนุนต่อการท าค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ จากการศึกษาพบว่าในการเข้าเป็นภาคีใน
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ของ
ประเทศไทย และกรณีการท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในการขึ้น
ทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวของประเทศกัมพูชา (Joint Communiqué) 
เป็นกรณีศึกษาและข้อค้นพบของผู้เขียนในฐานะที่เป็นเหตุเบื้องต้นที่ท าให้เห็นประจักษ์ได้ถึง ปัญหาอัน
เกิดขึ้นจากการตีความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการตามหลักการในรัฐธรรมนูญ
ได้สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้กับประเทศไทย ปัญหาดังกล่าว
สืบเนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พยายามตีความและอรรถาธิบายความเพ่ือสนับสนุนต่อการใช้
อ านาจในการท าค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการที่เกิดข้ึนดังกล่าว 

 ประเด็นข้อวิพากษ์ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของฝ่ายบริหาร มีที่มาจากปัญหาเริ่มตั้งแต่การให้ความเห็นที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ671 และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา672 กล่าวคือ 

                                                           
671ผู้เขียนเห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศตีความ “แบบแคบ” โดยเห็นว่า “เขตอ านาจแห่ง

รัฐ” มีความหมายเฉพาะเป็นพิเศษในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และมี
ที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 แม้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะใช้ค าว่า 
“เขตอธิปไตยแห่งชาติ” ก็ตาม อันหมายถึงเขตหรือพ้ืนที่ในทะเลซึ่งอยู่นอกอาณาเขตหรือดินแดนของ
ราชอาณาจักรไทย โดยเป็นเขตหรือพ้ืนที่ที่ประเทศไทยมี เพียงสิทธิอธิปไตย ดังนั้น ค าว่า 
“เปลี่ยนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ” ตามที่ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงหมายถึง “การ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของพ้ืนที่ในทะเล” ประกอบกับกฎหมายภายในที่มีอยู่เพียงพอต่อการรองรับ
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว จึงไม่จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญมาตรา 224 แต่อย่างใด; การให้ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ; ค าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543 
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การตีความถ้อยค าว่า “เขตอ านาจรัฐ” ตามความเห็นของหน่วยงานรัฐทั้งสองที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งการให้ความเห็นดังกล่าวได้น าไปสู่การท าค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าว 
โดยศาลรัฐธรรมนูญอรรถาธิบายความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีผลท าให้
เกิด “การเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐในทางนิติบัญญัติในการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมของตน ซึ่ง
เดิมมีอ านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์”673  

ผู้เขียนเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้อรรถาธิบายความถ้อยค าว่า “เขตอ านาจแห่งรัฐ” 
ซึ่งมีนัยทางกฎหมายด้วยการตีความแบบ “ยึดถือหลักลายลักษณ์อักษร”ที่ปรากฏ (Literal Rule) 
และมีลักษณะที่เป็นการตีความ “แบบกว้าง” ไม่เป็นไปตามหลักการค้นหา “เจตนารมณ์ของ
กฎหมาย” ซึ่ งส่ งผลท าให้ศาลรัฐธรรมนูญอรรถาธิบายว่า  เป็น เรื่องของการใช้ เขตอ านาจ 
(Jurisdiction) ในมิติของความสามารถ (Capacity) ของความเป็นรัฏฐาธิปัตย์ที่จะแสดงออกทั้งใน
เรื่องของการใช้อ านาจรัฐในการตรากฎหมาย การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี ซึ่งการใช้อ านาจดังกล่าวมีความเชื่อมโยงมาจากฐานการใช้เขตอ านาจที่มาจากอ านาจ
อธิปไตย (Sovereignty) มากกว่าจะเป็นการอรรถาธิบายความในมิติของการจ ากัดเฉพาะขอบเขตใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจรัฐที่ใช้เฉพาะในขอบเขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Geography) ทางทะเล
แต่เพียงอย่างเดียว ตามนัยและประสบการณ์ท่ีผ่านมาของรัฐธรรมนูญในเรื่องการใช้เขตอ านาจรัฐที่มา
จากสิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) ในเขตทางทะเลของประเทศไทย 

เป็นที่ประจักษ์ว่า ค าวินิจฉัยดังกล่าวถูกวิพากษ์ในเชิงหลักการพอสมควรเกี่ยวกับการ
ตีความและการอรรถาธิบายความเพ่ือท าค าวินิจฉัยคดีดังกล่าว แต่ในทัศนะของผู้เขียนก็ยังเห็นว่า แม้
การอรรถาธิบายความของศาลรัฐธรรมนูญจะดูประนึ่งว่า มิได้ค านึงถึงหลักการทางกฎหมายที่ต้อง
ค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายและของผู้ร่างกฎหมายก็ตาม แต่ถ้อยค าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งบัญญัติว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอ านาจแห่งรัฐ  หรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา” มิได้ “เปิด
ช่อง”ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีทางเลือกในการอรรถาธิบายความได้มากเพียงพอ หากแปลความตามหลัก

                                                           
672ผู้เขียนเห็นว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ “แบบกว้าง”โดยเห็นว่า ในข้อบท

อนุสัญญาก่อให้เกิดผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อ านาจดุลพินิจจากเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
ออกค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตได้ กลับกลายมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องออกค าสั่งอนุญาตสถานเดียว
เท่านั้นหากการอนุญาตนั้นหาได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หากจ าเป็นก็จ าต้องตราหรือท าการ
แก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญา การท าหนังสือสัญญาดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การกระท าของรัฐในทางนิติบัญญัติ ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง “เขตอ านาจรัฐอย่างแท้จริง” 
โดยเฉพาะในทางนิติบัญญัติ และจ าต้องมีกฎหมายเพ่ือให้การเป็นไปตามอนุสัญญาฉบับดังกล่าวด้วย 
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมาตรา 224; การให้ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; ค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ 33/2543 

673ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543 
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ลายลักษณ์อักษรโดยนักกฎหมายทั่วไปย่อมเข้าใจได้ตรงกันว่า หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 224 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มี 3 ประเภทดังนี้ 

ประการแรก หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
ประการที่สอง หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ หรือ 
ประการที่สาม หนังสือสัญญาใดจะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตาม

สัญญา  
แม้ผู้เขียนจะเข้าใจในมิติของที่มาของถ้อยค าในบทบัญญัติดังกล่าวว่า มีความหมายใน

มิติด้าน “ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ทางทะเล” ตามนัยของอนุสัญญาสหประชาชาติว้าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 ก็ตาม แต่ถ้อยค าดังกล่าวเมื่ออ่านและพิเคราะห์ตามที่ปรากฏลายลักษณ์อักษรแล้ว 
ผู้เขียนเองก็ยังอดที่จะ “เข้าใจและตีความ” บทบัญญัติดังกล่าว “คล้อยเอียง” ไปดังแนวความคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นเสียงข้างน้อยมิได้674  

หากพิเคราะห์ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญตามหลัก “ลายลักษณ์อักษร” ก็ยังเป็นที่
เข้าใจได้ว่า “เขตอ านาจรัฐ” ย่อมเป็นเรื่องของความสามารถในมิติของการใช้ “เขตอ านาจ” ที่มาจาก
อ านาจอธิปไตยของรัฏฐาธิปัตย์ ที่หาได้จ ากัดเฉพาะในเรื่องขอบเขตทางภูมิศาสตร์ทางทะเลตาม
เจตนารมณ์แท้จริงที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการแต่อย่างใดไม่  

แต่กระนั้นก็ตาม หากแปลความว่า “เขตอ านาจแห่งรัฐ” เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเขตอ านาจของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพยายามด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อรรถาธิบายความแล้ว การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศใด ๆ 
ก็ตามที่ประเทศไทยพยายามให้ความร่วมมือบางประการ ทั้งที่หนังสือสัญญาระหว่างประเทศหาได้ 
“บังคับให้ด าเนินการ” อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ ย่อมมีผลท าให้เป็นการ “เปลี่ยนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ” 
ไปได้เสียทั้งหมด การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว ก็จ าต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา
และให้ความเห็นชอบด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

ผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ “ถ้อยค าในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ” 
ต่างหากท่ี “ขาดความชัดเจนและความละเมียดละไม” ในการบัญญัติถ้อยค าในรัฐธรรมนูญ ถ้อยค าที่
ขาดความชัดเจนย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า ได้น าไปสู่การตีความที่แตกต่างกันทั้งในมิติของการใช้อ านาจ
ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งฝ่ายตุลาการที่เก่ียวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

นอกจากนั้น ผู้เขียนยังเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าว หาได้เกิดจากความคลาดเคลื่อนในเชิงหลักการของการใช้เหตุผลหรือตรรกะของ
หน่วงงานราชการไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงการต่างประเทศกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ืออรรถาธิบายความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดไม่ การให้เหตุผลจึงขึ้นอยู่
กับมุมมอง ประสบการณ์และการให้ใช้เหตุผลทางกฎหมายเพ่ือสนับสนุนที่มีความแตกต่างกันในที่สุด 
ดังเช่นที่ กระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็น  “แบบแคบ” โดยถือหลักการตีความตาม 

                                                           
674โปรดดูความเห็นของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องเสียงข้างน้อย ; ค าวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญที่ 33/2543 
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“เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมาย” ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้เหตุผลและตีความ “แบบกว้าง” ตามหลัก “ลายลักษณ์อักษร” ที่ปรากฏในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ  

ผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาส่วนหนึ่งแม้จะมาจากการอรรถาธิบายความที่มีความแตกต่าง
กันก็ตาม แต่ปัญหาแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งในเรื่องการใช้อ านาจระหว่างองค์กรหลักและ
องค์กรรอง กลับอยู่ที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ยังขาดความชัดเจนในการ
น าไปปรับใช้กับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

แต่ในท้ายที่สุด ผลของการท าค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญในคดีการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว ก็ได้น าไปสู่ข้อค้นพบของผู้เขียนที่ว่า การตีความ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาสร้างความ
ขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาย่อมน าไปสู่การ
ก าหนดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มีความถูกต้องและชัดเจนที่ได้มาจากการพินิจพิเคราะห์จากลาย
ลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญย่อมเป็นทางออกท่ีดีที่สุดที่พึงด าเนินการ 

อนึ่ ง ภายหลังจากที่บทมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มีผลใช้บังคับแทนมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ปัญหาในเรื่องถ้อยค าว่า หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง “เขตอ านาจแห่งรัฐ” ได้แปร
เปลี่ยนเป็นถ้อยค าว่า หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง “เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” ได้ถูกบัญญัติขึ้น
ใหม่ เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญมีความ “มุ่งประสงค์”จะให้หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวใช้บังคับ “เฉพาะกรณีของขอบเขตภูมิศาสตร์ทางทะเล” แต่เพียงเท่านั้น  

แม้การแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความถ้อยค าดังกล่าว
ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ชัดแจ้งในตัวบทจะดูประหนึ่งว่า ปัญหาได้หมดสิ้นไปแล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการตีความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่
ผ่านมา ก็ยังได้สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นเฉกเช่นเดิม ทั้งนี้ 
จะเห็นได้จากกรณีของการท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา หรือที่รู้จัก
กันในนามการท าเอกสารที่เรียกว่า Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ซึ่ง
เป็นกรณีศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาประการที่สองของผู้เขียน 

จากการศึกษาถึงกรณีการท าค าแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชาในฐานะที่เป็นกรณีศึกษาได้น าผู้เขียนไปสู่ข้อค้นพบว่า การตีความการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา สร้างความขัดข้องในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

ด้วยเหตุที่การท าค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์ในเชิงหลักการที่
ถูกเรียกในทางวิชาการกันว่า “ตุลาการบัญญัติ” อันเนื่องมาจากวินิจฉัยชี้ขาดคดีด้วยการเติมถ้อยค า
ว่า “อาจ” ในวลีที่ว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย” 675 ซึ่งปรากฏอยู่ใน

                                                           
675ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
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บทบัญญัติมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในการอรรถาธิบาย
ความเพ่ือสนับสนุนต่อผลในค าวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่เกิดขึ้นโดยศาลรัฐธรรมนูญ นักกฎหมายบางท่าน676 
ตั้งประเด็นวิพากษ์ในทางวิชาการโดยเห็นว่า ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญก าลัง “ก้าวก่ายบทบาทและอ านาจหน้าที่” ของ “ฝ่ายนิติบัญญัติ” ขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่ 

ประเด็นที่น่าสนใจในกรณีของการท าค าแถลงการณ์ร่วม นอกจากจะน าไปสู่ ปัญหา
ความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารในแทบทุกการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารมักน าเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเสมอ เพ่ือ
ป้องกันความรับผิดชอบทางการเมืองและทางกฎหมาย และท้ายที่สุดความขัดข้องในเชิงหลักการ
ดังกล่าวได้น าไปสู่การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 190 ในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรีเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนในเชิงหลักการที่ปรากฏในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้ว 
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของการท าค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ยังน าไปสู่การวิพากษ์
ในทางวิชาการเพ่ืออรรถาธิบายหลักการที่ถูกต้องจากผลค าวินิจฉัยคดีที่เกิดข้ึนดังกล่าว  

ผู้เขียนค้นพบว่า การให้เหตุผลและการอรรถาธิบายความโดยศาลรัฐธรรมนูญได้น าไปสู่
การวิพากษ์ในรูปแบบของแนวความคิดทั้งในเชิงสนับสนุน677 และคัดค้าน678 ต่อผลของค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประเด็นที่น่าสนใจคือ การอรรถาธิบายความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในกรณี
การท าค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว อยู่ที่การบัญญัติถ้อยค าเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยศาล

                                                           
676โปรดดูความเห็นทางวิชาการของศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช; ประสิทธิ์     

ปิวาวัฒนพานิช, ปัญหาการท าสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญ 2550, หน้า 18.; วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 
“ศาลเขียน รธน.ใหม่,” ประชาไท (กรกฎาคม 2551): ย่อหน้า 65-66, ค้นวันที่ 24 สิงหาคม 2556 จาก 
http://prachatai.com/journal/2008/07/17353 

677ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ อุวรรณโณ ให้ความเห็นในเชิงสนับสนุนค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญว่า การท าค าแถลงการณ์ร่วมเป็นการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้ความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยเหตุที่ค าแถลงการณ์ร่วมมีองค์ประกอบครบหลักเกณฑ์การท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 โดยเฉพาะ
ภาษาที่ใช้เป็นภาษากฎหมายที่มุ่งก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมาย ทั้งยังมีการลงนามทั้ง 3 ฝ่าย 
ประการที่ส าคัญค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมอย่าง
กว้างขวางที่เกิดขึ้นแล้ว (Actual Impact) มิใช่การคาดคะเนแต่อย่างใด ; บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 
แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารกับมาตรา  190 ของ
รัฐธรรมนูญ, หน้า 9-10. 

678ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพาณิช ให้ความเห็นในเชิงคัดค้านค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญว่า ค าแถลงการณ์ร่วมไม่จ าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศใด
ก็ได้ หากเป็นแค่เจตนารมณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีผลผูกพันทางกฎหมายจ าต้อง
พิจารณาจากเจตนาของคู่กรณีว่า ต้องการก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายขึ้นหรือไม่ ; ประสิทธิ์       
ปิวาวัฒนพานิช, ปัญหาการท าสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญ 2550, หน้า 14-17. 
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รัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นประเด็นวิพากษ์ในวงกว้างอย่างแท้จริงว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการ
ตีความและให้เหตุผลตลอดจนอรรถาธิบายความถูกต้องในเชิงหลักการหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการตีความในกรณีของการท าค าแถลงการณ์ร่วมโดย
องค์กรตุลาการตามหลักการในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาสร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ด้วยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลว่า การลงนามทั้งสองฝ่ายย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าคู่กรณี
ย่อมมีเจตจ านงต้องก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมาย ในขณะที่นักกฎหมายบางท่าน679 ได้โต้แย้งการให้
เหตุผลและการอรรถาธิบายความของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวในลักษณะที่ไม่เห็นพ้องด้วย
ว่า การลงนามที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างถึงความผูกพันในทางกฎหมายในฐานะที่เป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ก็หาได้ปรากฏหลักเกณฑ์ใด ๆ ในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งก าหนดว่าในการท า
ค าแถลงการณ์ร่วมเมื่อได้มีการลงนามโดยคู่กรณีแล้ว ย่อมจะเกิดผลผูกพันในฐานะที่เป็นความตกลง
ระหว่างประเทศขึ้นมาแต่อย่างใดไม่ อีกทั้งยังปรากฏว่าในแนวปฏิบัติในสังคมระหว่างประเทศก็มีหลาย
ครั้งที่มีการลงนามในค าแถลงการณ์ร่วมที่เป็นเพียงการแสดงเจตจ านงทางการเมืองแต่เพียงเท่านั้น  

 นอกจากนั้นแล้ว ในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อรรถาธิบายความเพื่อสนับสนุนการ
ท าค าวินิจฉัยในท านองว่า การแปลความว่าการท าเป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงจะ “ต้อง
ปรากฏชัด” ว่ามีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยเท่านั้น จึงต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ 
หาได้ก่อให้เกิดผลตาม “ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะตรวจสอบและควบคุม”การท าหนังสือ
สัญญาแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น จึงต้องแปลความว่า หนังสือสัญญาใด “อาจ” มีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ไทย ก็ต้องขอความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน680  

การอรรถาธิบายความดังกล่าวน าไปสู่การวิพากษ์ในเชิงหลักการโดยเฉพาะการ
บัญญัติรัฐธรรมนูญเสียเองโดยองค์กรตุลาการดูจะไม่ถูกต้องในเชิงหลักการเท่าใดนัก แม้ผลของค า
วินิจฉัยดังกล่าวจะอิงไปกับเหตุผลเบื้องหลังเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจน าไปสู่วิกฤตอัน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางจากการท าค าแถลงการณ์ร่วมก็ตาม  

การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความและอรรถาธิบายความประกอบกับการที่ศาล
รัฐธรรมนูญได้เพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “อาจ” ลงในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ “โดยพลการ”681 อาจไม่
สอดคล้องกับหลักการตีความในกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่าใดนัก โดยหลักการแล้ว การตีความกฎหมาย
ย่อมเป็นการค้นหาหรืออรรถาธิบายความหมายของถ้อยค าที่ปรากฏในบทบัญญัติกฎหมาย เพียงเพ่ือ
ก่อให้เกิดความหมายที่ชัดเจนแก่บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น ประการที่ส าคัญการตีความกฎหมาย
จะต้องไม่เป็นการสร้างหรือบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่”682 โดยเฉพาะในการตีความกฎหมาย

                                                           
679เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
680โปรดดูการแปลความและการให้เหตุผลสนับสนุนการท าค าวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ;  

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6-7/2551 
681ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ปัญหาการท าสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญ 2550, หน้า 18. 

 682ธานินทร์ กรัยวิเชียร, องค์มนตรี, 2 มิถุนายน 2553, การสัมภาษณ์ อ้างถึงใน ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, ส านักกฎหมาย, กองบรรณาธิการ, “หลักการตีความกฎหมายตามครรลองของ
หลักนิติรัฐและนิติธรรม,” วารสารจุลนิติ 7, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2553): 4. 
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รัฐธรรมนูญจ าต้องค านึงถึงหลักการที่ต้องตีความอย่างจ ากัดและครัดเคร่ง โดยเฉพาะในกรณีที่ผลทาง
กฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความรัฐธรรมนูญซึ่งอาจน าพาไปสู่การกระทบสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนได้โดยตรง683 การตีความรัฐธรรมนูญจึงต้องด าเนินการไปโดยการสืบค้นร่างรายงานการ
ประชุมที่มีการบันทึกเหตุการณ์ในขณะทีมี่การร่างรัฐธรรมนูญออกมาในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลที่ได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ดี ร่างบทบัญญัติที่มีการร่างก็ดี ร่างแก้ไขภายหลังจากที่มีการ
ประชุมก็ดี684 การตีความรัฐธรรมนูญดังกล่าวหาได้เป็นแต่เพียง “การอ่านถ้อยค า” ตามกฎหมายที่
ปรากฏอยู่ในรูปแบบของ “ลายลักษณ์อักษร” แล้วจึงให้ความเห็นทางกฎหมายออกมาโดยหาได้เข้าใจ
ถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึนดังกล่าวแต่อย่างใดไมแ่ต่เพียงเท่านั้น 

นัยทางกฎหมายจากการแปลความโดยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นเหตุที่ท าให้สร้าง
ความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักกลับ “ไม่แน่ใจในเชิงหลักการ” เกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของตนว่า ฝ่ายบริหารมีอ านาจแค่ไหนเพียงใดและการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศใดบ้างที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ อย่างไร  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันความรับผิดชอบทางการเมืองและกฎหมาย ฝ่ายบริหารจึง
เลือกที่จะน าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทุกฉบับ เข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากฝ่าย
นิติบัญญัติทั้งสิ้นภายหลังจากที่มีค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า
ความล่าช้าในการท าความตกลงระหว่างประเทศได้บังเกิดขึ้น และส่งผลต่อผลประโยชน์ชาติในหลาย
กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลของค าวินิจฉัยคดีดังกล่าวได้  “บั่นทอนความเชื่อมัน” ในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

แม้นักกฎหมายบางท่าน685 จะพยายามสนับสนุนการแปลความของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยให้เหตุผลว่า “เมื่อมีข้อสงสัยว่าหนังสือสัญญานั้นต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาหรือไม่ ต้อง
ตีความในลักษณะให้ส่งรัฐสภามากกว่าพยายามหลีกเลี่ยง” ด้วยเหตุที่ “รัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภา
แม้ล่าช้าบ้างก็เป็นช่องทางที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตย ที่ส าคัญก็คือรัฐสภาเป็น
การสร้างความชอบธรรมและอ านาจต่อรองให้รัฐบาล” คงมิเป็นธรรมนักหากจะไม่ได้ “เน้นย้ าและให้
ความส าคัญ” กับวลีของนักกฎหมายท่านนี้ว่า แท้จริงแล้วท่านได้กล่าวถึงเฉพาะ “ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย
ว่า หนังสือนั้นจะต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาหรือไม่” แม้ท่านมิได้หมายความไปถึงในทุกกรณี
ทั้งหมดก็ตาม  

แต่ด้วยความเคารพอย่างสูง ผู้เขียนกลับเห็นว่าหลักการที่ส าคัญคงหาได้เป็นเรื่องของ
การสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใด แต่

                                                           

 683พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, “ปัญหาว่าด้วยการถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง,” 
Publie Law Net, ย่อหน้าที่ 26. 
 684วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน,” วารสารวิชาการศาลปกครอง 
8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2551): 79. 

685บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ
วิหารกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ, หน้า 11. 
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สารัตถะในการยึดมั่นคือ หลักการที่ว่าด้วยการใช้อ านาจขององค์กรหลักซึ่งใช้อ านาจอธิปไตยในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศควรเป็นอย่างไรต่างหากที่ควรก าหนดให้ชัดเจน หากการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจของฝ่ายบริหารตามล าพังแล้ว การท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศก็มิควรต้องส่งให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด มิฉะนั้นจะ
กลายเป็นว่าหลักการที่รับรองความมีอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่าย
บริหารจะถูกท าลายลง หรือที่นักกฎหมายมักเรียกว่า “กฎหมายเป็นหมัน” ไปเสียหมด ด้วยเหตุที่การ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติไปเสียทุกเรื่อง  

ผู้เขียนมิได้โต้แย้งหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรตุลา
การ หรือแม้แต่หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้เกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตยในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด  

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้หลักการดังกล่าวจ าต้องค านึงฐานอ านาจที่แท้จริงของความมี
อยู่ของหลักการและความเป็นสากลเกี่ยวกับฐานการใช้อ านาจว่า แท้จริงเป็นอ านาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารแต่โดยล าพัง ผู้เขียนเห็นว่าการวางดุลอ านาจที่ถูกต้องจึงขึ้นอยู่
กับการก าหนดบทบัญญัติที่ถูกต้องในเชิงหลักการของทั้งองค์กรหลักและองค์กรรอง และที่ส าคัญ
องค์กรรองต้องเคารพต่อการใช้อ านาจอธิปไตยของความเป็นองค์กรหลักในการท าหนังสือสัญญาที่
จะต้องไม่อิงกับการใช้บทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือวางกลยุทธ์ในทางการเมืองแต่อย่างใด  

กล่าวโดยสรุปแล้ว การตีความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยองค์กรตุลาการตาม
หลักการในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาสร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยเหตุ
สืบเนื่องที่มาจากการท าค าวินิจฉัยของศาลทั้งในกรณี ปัญหาในเรื่องการวินิจฉัยว่าตราสารระหว่าง
ประเทศที่ฝ่ายบริหารท ามีนิติฐานะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามความหมายของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หรือไม่ และอยู่ในเขตอ านาจขององค์กรตุลาการที่ท าค า
วินิจฉัยหรือไม่ ปัญหาเรื่องการตีความและการอรรถาธิบายความเพ่ือสนับสนุนต่อการท าค าวินิจฉัย
ขององค์กรตุลาการ หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องเขตอ านาจในการวินิจฉัยคดีขององค์กรตุลาการ ผลของค า
วินิจฉัยขององค์กรตุลาการทั้งหมดได้น าไปสู่ความขัดข้องในเชิงหลักการของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักท่ีใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ความไม่เชื่อม่ันในเชิงหลักการส่งผลต่อกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ฝ่ายบริหารเลือกที่จะส่งหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองและกฎหมาย ผลของค าวินิจฉัยของ
องค์กรตุลาการดังกล่าวมีผลเสมือนท าให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถใช้อ านาจอธิปไตยของตนได้อย่าง
บริบูรณ์เฉกเช่นค ากล่าวที่ว่า “กฎหมายเป็นหมัน” ความส าคัญจึงอยู่ที่การปฏิรูปหลักการให้มีความ
ชัดเจน และการที่องค์กรรองต้องไม่ใช้อคติเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อวางกลยุทธ์และผลประโยชน์ทางการเมือง 
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4.4  ปัญหาที่จะส่งผลต่อความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจาก
หลักการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

  
แม้บทบัญญัติในมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... จะ

ผ่านการท าประชามติไปในฐานะที่เป็นการปฏิรูปในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจและกระบวนการใน
การท าหนังสือสัญญาของประเทศไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 ไปแล้วก็ตาม แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
บทเรียนในครั้งอดีต ผู้เขียนมีประเด็นวิพากษ์และน าไปสู่การสรุปและเสนอแนะให้บทที่ 5 ดังต่อไปนี้ 

เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเบื้องต้นผู้เขียนจะท าการเปรียบเทียบในเชิงรูปแบบและ
การแยกประเด็นและให้ข้อสังเกตภาพรวมการวิเคราะห์ของรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับด้วยตารางดังนี้  

ประการแรก มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ประการที่สอง ร่างแก้ไขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ฉบับที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
ประการที่สาม ร่างแก้ไขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ฉบับที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา  
ประการที่สี่ มาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 
ประการที่ห้า มาตรา 193 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช . .... ฉบับ

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) แต่ไม่
ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2558 

ประการที่หก มาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช . . .ฉบับนาย
มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และที่ผ่านการประชามติ เมื่อปี พ.ศ. 
2559 

ภายหลังจากนั้นผู้เขียนจะท าการวิเคราะห์ให้เห็นว่าสภาพปัญหาที่จะส่งผลต่อความขัดข้องใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากหลักการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ อาจแบ่งการ
พิจารณาออกได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประการแรก ปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการยังคงมีอยู่แม้จะมีการปฏิรูปหลักการ
ในร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม 

ประการที่สอง ปัญหาทางปฏิบัติยังคงเกิดข้ึนจากการปฏิรูปกระบวนการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ 

ประการที่สาม ปัญหาที่ว่าด้วยองค์กรและหลักการในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศจากการปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญ 
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ตารางที่ 4.1  การเปรียบเทียบพัฒนาการของหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับองค์กรและอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
 

ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

1. หลักการฝ่ายบริหารเป็น
องค์กรหลักที่ใช้อ านาจท า
หนังสือสัญญา (วรรคหนึ่ง) 

ข้อสังเกต 
    ก าหนดหลักการของอ านาจ
ยังคงเป็นอ านาจของฝ่าย
บริหารไม่มีการแปรเปลี่ยน 
 
 
 
 

พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการท า
หนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญา
สงบศึกและสัญญา

อ่ืนกับนานา
ประเทศหรือกับ
องค์การระหว่าง

ประเทศ 

พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการท า
หนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญา
สงบศึกและสัญญา

อ่ืนกับนานา
ประเทศหรือกับ
องค์การระหว่าง

ประเทศ 

พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการท า
หนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญา
สงบศึกและสัญญา

อ่ืนกับนานา
ประเทศหรือกับ
องค์การระหว่าง

ประเทศ 

พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการท า
หนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญา
สงบศึกและสัญญา

อ่ืนกับนานา
ประเทศหรือกับ
องค์การระหว่าง

ประเทศ 

พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการท า
หนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญา
สงบศึกและสัญญา

อ่ืนกับนานา
ประเทศหรือกับ
องค์การระหว่าง

ประเทศ 

พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการท า
หนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญา
สงบศึกและ
สัญญาอื่นกับ
นานาประเทศ

หรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ 

2. ข้อยกเว้นการใช้อ านาจ
ขององค์กรหลักเกี่ยวกับ

ประเภทของหนังสือสัญญาที่
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

องค์กรรอง (วรรคสอง) 

ประเภทท่ีหนึ่ง 
  หนังสือสัญญาใด
มีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย 

ประเภทท่ีหนึ่ง 
  หนังสือสัญญาใด
มีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย             
“โดยชัดแจ้ง” 

ประเภทท่ีหนึ่ง 
  หนังสือสัญญาใด
มีบทเปลี่ยนแปลง

อาณาเขตไทย              
“โดยชัดแจ้ง” 

ประเภทท่ีหนึ่ง 

 หนังสือสัญญาใด      
มีบทเปลี่ยนแปลง

อาณาเขตไทย 

ประเภทท่ีหนึ่ง 
 หนังสือสัญญาใด        
มีบทเปลี่ยนแปลง

อาณาเขตไทย 

ประเภทท่ีหนึ่ง 
หนังสือสัญญาใด           
มีบทปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย 
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

ข้อสังเกต 
1. ในเรื่องการใช้อ านาจของ

ฝ่ายนิติบัญญัติยังคงมีนิติฐานะ
เป็นองค์กรรอง 

2. ปัญหาที่มาประเภทหนังสือ
สัญญาที่ก าหนดไว้ไม่ได้มีความ
แตกต่างกันเท่าใดนัก ความ
แตกต่างจะมีบ้างก็เฉพาะ
ถ้อยค าที่เป็นบทขยาย 

3. ความแตกต่างจึงอยู่ที่การ
ก าหนดเวลาที่ให้รัฐสภา
พิจารณาพร้อมกับผลทาง

กฎหมายจากกรณีท่ีไม่สามารถ
ด าเนิน การแล้วเสร็จ ซึ่งปี 

2559 จะมีผลทางกฎหมายจาก
การที่ไม่สามารถด าเนินการแล้ว

เสร็จภายในก าหนดเวลา 60 

ประเภทท่ีสอง 
หนังสือสัญญาใดมี
บทเปลี่ยนแปลง
เขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขตซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขต
อ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

ประเภทท่ีสอง 
หนังสือสัญญาใดมี
บทเปลี่ยนแปลง
เขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขตซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขต
อ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่าง

ประเทศ           
“โดยชัดแจ้ง” 

ประเภทท่ีสอง 
หนังสือสัญญาใดมี
บทเปลี่ยนแปลง
เขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขตซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขต
อ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่าง

ประเทศ              
“โดยชัดแจ้ง” 

ประเภทท่ีสอง 

หนังสือสัญญาใดมี
บทเปลี่ยนแปลง
เขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขตซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขต
อ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

ประเภทท่ีสอง 

หนังสือสัญญาใดมี
บทเปลี่ยนแปลง
เขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขตซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขต
อ านาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

ประเภทท่ีสอง 
หนังสือสัญญาใด

มีบท
เปลี่ยนแปลงเขต
พ้ืนที่นอกอาณา
เขตซึ่งประเทศ

ไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมี
เขตอ านาจตาม
หนังสือสัญญา

หรือตาม
กฎหมายระหว่าง

ประเทศ 
 

ประเภทท่ีสาม 
หนังสือสัญญาใด

จะต้องออก
พระราชบัญญัติ

ประเภทท่ีสาม 

หนังสือสัญญาใด
จะต้องออก

พระราชบัญญัติ

ประเภทท่ีสาม 
หนังสือสัญญาใด

จะต้องออก
พระราชบัญญัติ

ประเภทท่ีสาม 
หนังสือสัญญาใด

จะต้องออก
พระราชบัญญัติ

ประเภทท่ีสาม 
หนังสือสัญญาใด

จะต้องออก
พระราชบัญญัติ

ประเภทท่ีสาม 

หนังสือสัญญา
ใดจะต้องออก
พระราชบัญญัติ
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

วัน ซึ่งเรียกว่าเป็นระยะเวลา
บังคับหรือระยะเวลาผูกพัน 

(Imperative Time) 
 
       

เพ่ือให้การเป็นไป
ตามหนังสือสัญญา 

เพ่ือให้การเป็นไป
ตามหนังสือสัญญา 

เพ่ือให้การเป็นไป
ตามหนังสือสัญญา 

เพ่ือให้การเป็นไป
ตามหนังสือสัญญา 

เพ่ือให้การเป็นไป
ตามหนังสือสัญญา 

เพ่ือให้การ
เป็นไปตาม

หนังสือสัญญา 
 

ประเภทท่ีสี่ 
หนังสือสัญญาใด               
“มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศอย่าง
กว้างขวาง” 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ประเภทท่ีสี่ 
หนังสือสัญญาใด         

“ที่กระทบต่อความ
มั่นคงทาง

เศรษฐกิจของ
ประเทศอย่าง
กว้างขวาง” 

ประเภทท่ีสี่ 
หนังสือสัญญาใด           

“ที่กระทบต่อความ
มั่นคงทาง

เศรษฐกิจของ
ประเทศอย่าง
กว้างขวาง”  

ประเภทท่ี 

หนังสือสัญญา
อ่ืน “ที่ ‘อาจ’ 
มีผลกระทบ

ต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

อย่าง
กว้างขวาง” 

 

ประเภทท่ีห้า 
หนังสือสัญญาใด             
“มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทาง

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ประเภทท่ีห้า 
หนังสือสัญญาใด         

“ที่กระทบต่อความ
มั่นคงทางสังคม

ประเภทท่ีห้า 
หนังสือสัญญาใด      

“ที่กระทบต่อความ
มั่นคงทางสังคม

ประเภทท่ีห้า 
หนังสือสัญญา
อ่ืน “ที่ ‘อาจ’ 
มีผลกระทบ
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

สังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง” 

ของประเทศอย่าง
กว้างขวาง” 

ของประเทศอย่าง
กว้างขวาง”  

ต่อความมั่นคง
ทางสังคมของ
ประเทศอย่าง
กว้างขวาง” 

 
ประเภทท่ีหก 

หนังสือสัญญาใด             
“มีผลผูกพันด้าน

การค้าของประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญ” 

ประเภทท่ีสี่ 
หนังสือสัญญาใด             
“มีบทให้เปิดเสรี

ด้านการค้า” 

ประเภทท่ีสี่ 
หนังสือสัญญาใด             
“มีบทให้เปิดเสรี

ด้านการค้า” 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ประเภทท่ีหก 
หนังสือสัญญาใด       
“มีผลผูกพันด้าน

การค้าของประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญ” 

ประเภทท่ีหก 
หนังสือสัญญา
อ่ืน “ที่ ‘อาจ’ 
มีผลกระทบ

ต่อการค้าของ
ประเทศ 
‘อย่าง

กว้างขวาง’” 

 
ประเภทท่ีเจ็ด 

หนังสือสัญญาใด    
“มีผลผูกพันด้าน
การลงทุนของ

ประเภทท่ีห้า 
หนังสือสัญญาใด    
“มีบทให้เปิดเสรี
ด้านการลงทุน” 

ประเภทท่ีห้า 
หนังสือสัญญาใด    
“มีบทให้เปิดเสรี
ด้านการลงทุน” 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ประเภทท่ีเจ็ด 
หนังสือสัญญาใด    
“มีผลผูกพันด้าน
การลงทุนของ

ประเภทท่ีเจ็ด 
หนังสือสัญญาอ่ืน 

“ที่ ‘อาจ’ มี
ผลกระทบต่อการ
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

ประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ” 

ประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ” 

ลงทุนของ
ประเทศ ‘อย่าง
กว้างขวาง’” 

 
ประเภทท่ีแปด 

หนังสือสัญญาใด    
“มีผลผูกพันด้าน
งบประมาณของ
ประเทศอย่างมี

นัยส าคัญ” 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ประเภทท่ีแปด 
หนังสือสัญญาใด     

“ที่มีผลผูกพันด้าน
งบประมาณของ
ประเทศอย่างมี

นัยส าคัญ” 
 

ไม่ปรากฏ
หลักการนี้ 

3. บทขยายความประเภทของ
หนังสือสัญญา 

ข้อสังเกต 
   1. บทขยายความเป็น
หลักการใหม่ที่ปรากฏให้เห็นใน
รฐัธรรมนูญตั้งแต่ฉบับชั่วคราว
ฉบับปี 2557 ถึงรัฐธรรมนูญ

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

วรรคสาม               
หนังสือสัญญา       

“ที่กระทบต่อความ
มั่นคงทาง

เศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง

วรรคสาม            
หนังสือสัญญา       

“ที่กระทบต่อความ
มั่นคงทาง

เศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง

วรรคสาม             
หนังสือสัญญา
อ่ืน “ที่ ‘อาจมี
ผล’ กระทบต่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
หรือการค้าหรือ
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

ฉบับปี 2559 
   2. การก าหนดบทขยายความ
ก าหนดความเชื่อมโยงไปที่การ
ออกกฎหมายรองรับประเภท
และข้ันตอนในกฎหมายที่ออก
ตามบท บัญญัติรัฐธรรมนูญ 

ตามวรรคสอง 
หมายถึง หนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับ 1) 
การค้าเสรี 2) เขต
ศุลกากรร่วม หรือ 

3) การให้ใช้
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ หรือ 4) 
ท าให้ประเทศต้อง

สูญเสียสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชา

ติทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือ 5) 
‘การอื่นตามที่

กฎหมายบัญญัติ’ 
” 

หรือมีผลผูกพัน
ด้านการค้า การ

ลงทุน หรือ
งบประมาณของ
ประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ ตาม

วรรคสอง หมายถึง 
หนังสือสัญญา

เกี่ยวกับ 1) เขต
การค้าเสรี 2) เขต
ศุลกากรร่วม 3) 
‘การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา’ หรือ 4) 
การให้ใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ หรือ 5) 
ท าให้ประเทศต้อง

การลงทุนของ
ประเทศอย่าง
กว้างขวางตาม
วรรคสอง ได้แก่ 
หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับ 1) 

การค้าเสรี 2) 
เขตศุลกากร
ร่วม หรือ 3) 
การให้ใช้
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ หรือ 
4) ท าให้

ประเทศต้อง
สูญเสียสิทธิใน
ทรัพยากรธรรม

ชาติทั้งหมด
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

สูญเสียสิทธิใน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือ 
6) ‘การอ่ืนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ’”  

หรือบางส่วน 
หรือ 5) 

‘หนังสือสัญญา
อ่ืนตามที่
กฎหมาย
บัญญัติ’ ” 

 
4.ก่อนเข้าท าหนังสือสัญญา 

ข้อสังเกต 
    1. กระบวนการก่อนท า
สัญญาที่มีปัญหาในเชิงหลักการ
และไม่สอดคล้องกับแนวคิด
และแนวปฏิบัติของรัฐ
ต่างประเทศยังคงปรากฏใน 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2558 
    2. ในขณะที่ รัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว ปี 2557 ร่าง

วรรคสาม         
“ก่อนการ

ด าเนินการเพ่ือท า
หนังสือสัญญากับ
นานาประเทศหรือ
องค์การระหว่าง

ประเทศตามวรรค
สอง 

‘คณะรัฐมนตรี
ต้อง’ 1) ให้ข้อมูล

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

วรรคสี่            
“ก่อนการ

ด าเนินการเพ่ือท า
หนังสือสัญญากับ
นานาประเทศหรือ
องค์การระหว่าง

ประเทศตามวรรค
สอง 

‘คณะรัฐมนตรี 
ต้อง’ 1) ให้ข้อมูล

ไม่ปรากฏ
หลักการนี้ 
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

รัฐธรรมนูญปี 2559 กลับไม่
ปรากฏหลักการดังกล่าวเฉก
เช่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 190 ฉบับกรรมาธิการ
และฉบับที่ผ่านความเห็นชอบ
จากรัฐสภา” 

 
 

และ 2) จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 
และ 3) ต้องชี้แจง
ต่อรัฐสภาเกี่ยวกับ
หนังสือสัญญานั้น  
4) ในการนี้ ‘ให้

คณะรัฐมนตรีเสนอ
กรอบการเจรจาต่อ
รัฐสภา’ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ

ด้วย” 

และ 2) จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 
และ 3) ต้องชี้แจง
ต่อรัฐสภาเกี่ยวกับ
ท าหนังสือสัญญา

นั้น 4) โดยให้ 
‘คณะรัฐมนตรี
เสนอกรอบการ

เจรจาทีเ่ป็นเนื้อหา
สาระส าคัญอันจะ
น าไปสู่การจัดท า
หนังสือสัญญานั้น

ต่อ
คณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ
ของรัฐสภา’ เพ่ือ
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

ขอความเห็นชอบ
ด้วย ในการนี้ 

คณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้
เป็นสมาชิกรัฐสภา
ด้วยและจะต้อง 
‘พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 
วัน’นับแต่วันที่

ได้รับเรื่อง
ดังกล่าว”  

 
5. หลังลงนามในหนังสือ

สัญญา  
 

วรรคสี่             
“เมื่อลงนามใน

หนังสือสัญญาตาม

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

วรรคห้า             
“เมื่อลงนามใน

หนังสือสัญญาหรือ

ไม่ปรากฏ
หลักการนี้ 
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

ข้อสังเกต 
    1. กระบวนการภายหลังท า
สัญญาที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติแม้จะสอดคล้องกับ
หลักการและแนวคิดก็ตาม 
ยังคงปรากฏใน ร่างรัฐธรรมนูญ
ปี 2558 
    2. ในขณะที่รัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว ปี 2557 ร่าง
รัฐธรรมนูญ ปี 2559 กลับไม่
ปรากฏหลักการดังกล่าวเฉก
เช่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 190 ฉบับกรรมาธิการ
และฉบับที่ผ่านความเห็นชอบ
จากรัฐสภา 

วรรคสองแล้ว” 
ก่อนที่จะแสดง
เจตนาให้มีผล

ผูกพัน
คณะรัฐมนตรีต้อง 
1) ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง

รายละเอียดของ
หนังสือสัญญานั้น 
และ 2) ในกรณีท่ี
การปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญา

ดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ

จะเข้าท าหนังสือ
สัญญาตามวรรค
สอง แล้ว” ก่อนที่
จะแสดงเจตนาให้มี

ผลผูกพันใน
หนังสือสัญญาตาม

วรรคสอง 
คณะรัฐมนตรีต้อง 
1) ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง

รายละเอียดของ
หนังสือสัญญานั้น 
และ 2) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของ
รัฐสภา 3) ในการนี้ 

รัฐสภาจะต้อง 
“พิจารณาให้แล้ว
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

ขนาดย่อม 
คณะรัฐมนตรีต้อง
ด าเนินการแก้ไข

หรือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบนั้นอย่าง
รวดเร็วเหมาะสม
และเป็นธรรม 

เสร็จภายใน 60 
วันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง” ดังกล่าว 4) 

ในกรณีที่การ
ปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาดังกล่าว

ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ
ประชาชน 

คณะรัฐมนตรีต้อง
ด าเนินการแก้ไข

หรือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบนั้นอย่าง
รวดเร็ว เหมาะสม 

และเป็นธรรม 
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

6. การตรากฎหมายก าหนด
รายละเอียดรองรับหลักการใน

รัฐธรรมนูญ  
ข้อสังเกต 

    1. การมีกฎหมายที่ก าหนด
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติ
นอกจากจะมีความจ าเป็นแล้ว
ยังเป็นฐานที่ก าหนดอ านาจและ
วิธีปฏิบัติที่สามารถตรวจ สอบ
ได้ว่าได้ด าเนินการไปอย่าง
ถูกต้องหรือไม่ 
    2. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 
ปี 2557 ไม่มีหลักการนี้ใน
ขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 
เฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมและ
การเยียวยาเท่านั้น 

วรรคห้า             
ให้มีกฎหมายว่า

ด้วย1) การก าหนด 
“ประเภท กรอบ

การเจรจา” 
ขั้นตอนและวิธีการ

จัดท าหนังสือ
สัญญาที่มี

ผลกระทบต่อความ
มั่นคงทาง

เศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง 
หรือมีผลผูกพัน
ด้านการค้า การ

ลงทุน หรือ
งบประมาณของ

วรรคสาม           
ให้มีกฎหมายว่า
ด้วย 1) “การให้

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงรายละเอียด

และ  
2) การรับฟังความ

คิดเห็นของ
ประชาชน” 

เกี่ยวกับหนังสือ
สัญญาตามวรรค

สอง และ 
 3) ในกรณีที่เป็น
หนังสือสัญญาที่มี
บทให้เปิดเสรีด้าน
การค้าหรือการ
ลงทุน กฎหมาย

วรรคสาม           
ให้มีกฎหมายว่า
ด้วย “การให้

ประชาชนเข้าถึง
รายละเอียดของ
หนังสือสัญญา”

และ  
2) แก้ไขหรือ

เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามหนังสือ

สัญญา โดย
ค านึงถึงความเป็น
ธรรมระหว่างผู้ที่ได้
ประโยชน์กับผู้ที่
ได้รับผลกระทบ

จากการปฏิบัติตาม

ไม่ปรากฏ 
หลักการนี้ 

วรรคหก            
ให้มีกฎหมายว่า

ด้วยการท าหนังสือ
สัญญาซึ่ง

ครอบคลุมถึง 
 1) “การก าหนด

ประเภท กรอบการ
เจรจา” ขั้นตอน 
และวิธีการจัดท า

หนังสือสัญญาตาม
วรรคสอง รวมทั้ง                  
2) การแก้ไขหรือ
เยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาดังกล่าว 

โดยค านึงถึงความ

วรรคสี่              
ให้มีกฎหมาย

ก าหนด             
1) “วิธีการที่
ประชาชนจะ
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
แสดงความ

คิดเห็น” และ        
2) ได้รับการ
เยียวยาที่

จ าเป็นอันเกิด
จากผลกระทบ
การท าหนังสือ
สัญญาตาม

วรรคสามด้วย 
 



 
 

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
339 

ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

ประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ รวมทั้ง         
2) การแก้ไขหรือ
เยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาดังกล่าว 

โดยค านึงถึงความ
เป็นธรรมระหว่างผู้
ที่ได้ประโยชน์กับผู้
ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญานั้น
และประชาชน

ทั่วไป 

ดังกล่าว “ต้องมี
บทบัญญัติเกีย่วกับ

การเสนอกรอบ
การเจรจา” ต่อ

รัฐสภา                   
4) “การศึกษาถึง
ประโยชน์ของ
หนังสือสัญญา” 

และผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการ 
และ 5) การ

ด าเนินการแก้ไข
หรือเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจาก
หนังสือสัญญา
ดังกล่าวด้วย 

หนังสือสัญญานั้น
และประชาชน

ทั่วไป 
 

เป็นธรรมระหว่างผู้
ที่ได้ประโยชน์กับผู้
ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญานั้น
และประชาชน

ทั่วไป 
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

7. องค์กรวินิจฉัยชี้ขาด  
ข้อสังเกต 

    1. องค์กรชี้ขาดยังคงเป็น
หลักการที่ส าคัญที่ยังคงต้อง
ก าหนดไว้  
      2. ความแตกต่างการใช้
อ านาจวินิจฉัยคดีอยู่ที่ก าหนด 
เวลาแล้วเสร็จที่มีการก าหนด
เพ่ิมเติม 
      3. องค์กรที่มีอ านาจเสนอ
ให้ศาลพิจารณารัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว ปี 2557 และร่างรัฐ 
ธรรมนูญ ปี 2559 ก าหนดให้
เป็นอ านาจคณะรัฐมนตรี 
      4. ในขณะที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับอ่ืนก าหนดให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติมีอ านาจเสนอปัญหา

วรรคหก                
ในกรณีที่มี 

“ปัญหา ตามวรรค
สอง” ให้เป็น

อ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาด โดย 
“ให้น าบทบัญญัติ”
ตามมาตรา 154 

(1) มาใช้บังคับกับ
การเสนอเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ

โดยอนุโลม 

วรรคสี่               
ในกรณีที่มีปัญหา
ว่า“หนังสือสัญญา

ใดเป็นหนังสือ
สัญญาที่จะต้อง
เสนอรัฐสภาให้
ความเห็นชอบ 

ตามวรรคสอง” ให้
เป็นอ านาจของ

ศาลรัฐธรรมนูญที่
จะวินิจฉัยชี้ขาด

โดย “ให้น า
บทบัญญัต”ิตาม
มาตรา 154 (1) 
และ (2) มาใช้

บังคับกับการเสนอ
เรื่องต่อศาล

วรรคสี่                
ในกรณีท่ีมีปัญหา

ว่า “หนังสือสัญญา
ใดเป็นหนังสือ
สัญญาที่จะต้อง
เสนอรัฐสภาให้

ความเห็นชอบตาม
วรรคสอง” ให้เป็น
อ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาด โดย 
“ให้น าบทบัญญัติ”
มาตรา 154  (1) 
และ (2) มาใช้

บังคับกับการเสนอ
เรื่องต่อศาล

รัฐธรรมนูญโดย

วรรคสี่               
เมื่อมีปัญหาว่า 

“หนังสือสัญญาใด
เป็นกรณีตามวรรค
สอง”หรือวรรค

สามหรือไม่ 
“คณะรัฐมนตรี”

จะขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ก็ได้ ทั้งนี ้ให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
“ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที”่ ได้รับ  

ค าขอ” 

วรรคเจ็ด            
ในกรณีที่มี 

“ปัญหาตามวรรค
สอง” ให้เป็น

อ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาด โดย 
“ให้น าบทบัญญัติ”
มาตรา 164 มาใช้
บังคับกับการเสนอ

เรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญโดย

อนุโลม 
 

วรรคห้า             
เมื่อมีปัญหาว่า 
“หนังสือสัญญา
ใดเป็นกรณีตาม
วรรคสองหรือ
วรรคสาม” 

หรือไม่ 
“คณะรัฐมนตรี” 

จะขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี ้
ศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องวินิจฉัย “ให้
แล้วเสร็จภายใน 
30 วันนับแต่วันที่

ได้รับค าขอ” 
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ประเด็น 
และ 

ข้อสังเกต 

มาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 
และฉบับที่สอง 

2554 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ของกรรมาธิการ 

ร่างแก้ไขมาตรา 
190 ของ

รัฐธรรมนูญ 2550 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

มาตรา 23        
ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว  2557 

มาตรา 193      
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2558 

มาตรา 178           
ของร่าง

รัฐธรรมนูญ           
ฉบับปี 2559 

ที่ว่าด้วยประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศว่าอยู่
ภายใต้อ านาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติที่จะมีส่วนร่วมในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
กับฝ่ายบริหารด้วยหรือไม่ 
รัฐธรรมนูญมาตรา 178 ฉบับปี 
2559 จึงเท่ากับเป็นการตัด
อ านาจในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติ
ออกไป แม้แนวคิดดังกล่าวจะ
เป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ขัดข้องในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศก็ตาม แต่ทั้งนี้
ประเด็นดังกล่าวน ามาซึ่งปัญหา
ความชอบด้วยกฎหมายในเชิง
หลักการอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  

รัฐธรรมนูญโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ให้
ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาดให้

แล้วเสร็จ “ภายใน 
15 วันนับแต่วันที่

รับเรื่อง” 

อนุโลม ทั้งนี้ให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ชี้ขาด “ให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 
วันนับแต่ วันที่
ได้รับเรื่อง” 
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4.4.1  ปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการยังคงมีอยู่แม้จะมีการปฏิรูปหลักการใน
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไปแล้วก็ตาม 

บทบัญญัติในมาตรา 178 วรรคหนึ่ง ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
.... บัญญัติไว้ดังนี้ มาตรา 178 วรรคหนึ่ง “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ”686 

จากการศึกษาพบว่า แม้หลักการของรัฐธรรมนูญในวรรคหนึ่งจะมิได้แปรเปลี่ยนไปก็ตาม แต่
ด้วยเหตุที่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัล ประกอบกับในทางปฏิบัติได้มีการท าความตกลง
ระหว่างประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหลายกรณี ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการพัฒนาของโลก
ย่อมน าไปสู่การท าความตกลงระหว่างประเทศผ่านระบบดิจิทัลได้ในไม่ช้า ประกอบกับการท าความ
ตกลงระหว่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 
1969 ก็อาจเกิดขึ้นได้หลายครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น แม้ในทางปฏิบัติประเทศไทยและนานาประเทศจะมิ
ค่อยได้ปรากฏบ่อยครั้งเท่าใดนักเกี่ยวกับการท าความตกลงระหว่างประเทศด้วยวาจาก็ตาม ด้วยเหตุที่
การท าความตกลงด้วยวาจาอาจน าไปสู่ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืนยันถึงความตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้นดังกล่าวว่ามีข้อผูกพันกันเกิดขึ้นกันหรือไม ่และแค่ไหนเพียงใด687  

แตก่ระนั้นก็ตาม ในทางปฏิบัติการที่ผู้มีอ านาจโดยต าแหน่งได้มีการเจรจาหรือได้ท าการกล่าว
ถ้อยค าอย่างหนึ่งอย่างใดในขณะที่มีการพบปะหรือเจรจาทางการทูตกับประเทศอ่ืนใดนั้น การพูดคุย
ดังกล่าวอาจน าไปสู่การอ้างถึงความผูกพันระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่การที่ประเทศไทยต้อง
ถือปฏิบัติตามความตกลงด้วยวาจาได้ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากในกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศคดีเกาะกรีนแลนด์ตะวันออก (Eastern Greenland) ซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
(Permanent Court of International Justice) ได้ ท าก ารตั ดสิ น ไว้ เมื่ อปี  ค .ศ . 1933  ว่ า  ค า
แถลงการณ์ด้วยวาจาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนอร์เวย์ซึ่งได้ให้ไว้กับ
เอกอัครราชทูตของประเทศเดนมาร์กนั้น มีผลผูกพันทางกฎหมายกับประเทศนอร์เวย์688 หรือแม้แต่
กรณีของประเทศไทยเองในอดีตเองก็เคยมีการท าความตกลงด้วยวาจาหลายด้วยเช่นกัน689  

กรณีแรก กรณีการใช้ไปรษณีย์ทหาร (Army Post Office) กับประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 
5 มิถุนายน พ.ศ. 2505 ซึ่งได้มีการตกลงกันด้วยวาจาระหว่างจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ กับ นายยัง 
(Young) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีศุลกากรตามระบบไปรษณีย์ทหาร 
ข้อตกลงด้วยวาจาดังกล่าวมีผลบังคับในฐานะท่ีได้น าไปสู่การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรของ
ประเทศไทย  

                                                           
686 โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หนึ่ง ข้อ 4.4.1 หน้า 348 
687สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 27-28. 
688Permanent Court of International Justice, Legal Status of Eastern Greenland, 

General List: No. 43, Twenty-sixth Session, April 5, 1933, pp. 74-76, Retrieved September 
15, 2016 from http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf   

689 สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, เรื่องเดิม, หน้า 28. 
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กรณีที่สอง ความตกลงที่ท าขึ้นในปี พ.ศ. 2434 ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษที่มี
การตกลงด้วยวาจาให้แม่น้ าสายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ที่มีการท า
ความตกลงกันถึง 40 ปีภายหลังจากนั้นจึงน าไปสู่การท าความตกลงในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึ่งความตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวนี้ มีที่มาจากการยืนยันถึงความตกลงด้วยวาจาที่เกิดขึ้น
ใน ปี พ.ศ. 2434 แต่ ทั้งนี้ ก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่ยืนยันไดว้่าความตกลงเช่นว่านี้เกิดขึ้นระหว่างผู้แทน
ฝ่ายประเทศไทยและประเทศอังกฤษมีบุคคลใดบ้างที่เป็นคู่เจรจาท าความตกลงด้วยวาจาดังกล่าว  

กรณีที่สาม การท าความตกลงที่ว่าด้วยการปฏิบัติการขนส่งทางอากาศของพลเรือน (Civil 
Air Transport Operations) ในประเทศไทยที่เริ่มต้นด าเนินการครั้งแรกในประเทศไทยในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 โดยในการด าเนินการช่วงแรกหาได้มีการท าความตกลงที่เป็นทางการ 
(Formal Contract) แต่อย่างใด แต่การท าความตกลงดังกล่าวกลับเป็นการท าความตกลงด้วยวาจา 
(Verbal Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงทางการปฏิบัติการขนส่งทางอากาศที่ด าเนินการโดยพล
ต ารวจเอกเผ่า ศรียานน์ อธิบดีกรมต ารวจกับพันเอกพอล เฮลิเวล (Colonel Paul Heliwell) ผู้แทน
ของหน่วยข่าวกรองซีไอเอ (CIA)690 

ในขณะที่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเองก็ได้มีกรณีการท าความตกลงด้วยวาจา691 ระหว่าง
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรี
อังกฤษเก่ียวกับการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่หน่วยสกอตแลนด์ยาร์ดในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ของรัฐบาล
ประเทศอังกฤษเข้ามาพิจารณาเรื่องการตรวจสอบการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในประเทศ
ไทย ดังนี้692 

 

                                                           
690Joe F. Leeker, Air America in Thailand-Since the Days of CAT, p. 3, Retrieved 

September 15, 2016 from https://www.utdallas.edu/library/specialcollections/hac/cat 
aam/Leeker/history/Thailand.pdf  

691ทีมข่าวอาชญากรรม, “คดีเกาะเต่าส่อเค้าวุ่นไม่จบ! โปลิศอังกฤษกุมข้อมูลลับชี้มาเฟียพ้ืน 
ที่ฆาตกรตัวจริง,” ผู้จัดการออนไลน์ (23 ตุลาคม 2557): ย่อหน้าที่ 4, ค้นวันที่ 15 กันยายน 2559 จาก 
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000122248; Lizzy Davies, 
“UK Police to Work on Thai Murder Inquiry,” The Guardian News (7 October 2014): para. 
3, Retrieved September 15, 2016 from https://www.Theguardian.com/uk-news/2014/oct/ 
17/uk-police-thai-murder-inquiry; Daniel Martin, “British Police to Join Thai Murder Probe 
within Weeks after Pressure over Case from David Cameron,” Mail Online, Daily Mail 
(17 October 2014): para. 8, Retrieved September 15, 2016 from http://www.dailymail.co. 
.uk/wires/pa/article-2797694/Thai-murders-blame-pinned-men.html  

692“ประยุทธ์ไฟเขียวอังกฤษสังเกตการณ์คดีเกาะเต่า,” กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (19 ตุลาคม 
2557): ย่อหน้าที่ 2-3, ค้นวันที่ 15 กันยายน 2559 จาก http://www.bangkokbiznews.com/ 
news/detail/612092 
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์วานนี้ (18 ต.ค.) หลังเดินทางกลับจากการประชุมสุด
ยอดผู้น าเอเชียยุโรป ที่นครมิลาน ประเทศอิตาลีว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายเดวิด คา
เมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งนั่งติดกันได้ทักทายจับไม้จับมือและพูดคุยถึงคดี
ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายกรัฐมนตรี
อังกฤษบอกว่า ไม่มีปัญหาอะไรกับกระบวนการยุติธรรมของไทย เพียงแต่ว่าคน
อังกฤษเมื่ออ่านข่าวจากสื่อเขาเลยสงสัย 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้บอกกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษไปว่าเรื่องนี้ไม่มี
ปัญหา เราท าด้วยกฎหมายทั้ งสิ้น ‘โดยได้ตกลงร่วมกันว่า’ อังกฤษจะส่งผู้
สังเกตการณ์เข้ามา ซึ่งวานนี้ (18 ต.ค.) ทางสถานทูต ต ารวจโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณรองนายก รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
และพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศได้ก ากับดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว 
 
ความส าคัญในเรื่องนี้จึงอยู่ที่ผู้มีอ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศไม่ว่าจะโดยนิติ

ฐานะหรือโดยการมอบอ านาจในฐานะเป็นผู้แทนรัฐ หากไปด าเนินการกล่าวหรือรับด้วยวาจาว่าจะ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ หรือรับการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็ดี อาจน าไปสู่ความผูกพันและความรับผิดชอบในทางระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน693  

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีแต่เพียงหลักเกณฑ์ทางปฏิบัติที่ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติใน
ทางการทูตในขณะที่มีการพบปะหรือมีการเจรจากันในฐานะที่เป็นแนวปฏิบัติของกระทรวงการ
ต่างประเทศเท่านั้นที่ใช้กับการพบปะและพูดคุยเพ่ือเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่กระนั้นก็
ตาม หลักเกณฑ์ของการท าความตกลงระหว่างประเทศด้วยวาจาก็ยังหาได้มีการก าหนดไว้ในเชิง
หลักการที่แน่นอนไว้แต่อย่างใด ไมว่่าในระหว่างที่มีการพบปะหรือการเจรจาที่เกิดข้ึนนั้น มีสิ่งใดบ้างที่
ผู้แทนรัฐดังกล่าวสามารถท าสิ่งใดได้หรือมิอาจท าสิ่งได ้ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวปฏิบัติในการท าความตกลงระหว่างประเทศของประเทศไทย โดย
เฉพาะที่อยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง หาได้มีกฎหมายรองรับในทางปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบที่สามารถใช้เป็นฐานทางกฎหมายรองรับการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแต่อย่างใดไม ่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การท าความตกลงระหว่าง
ประเทศระหว่างหน่วยงานของรัฐก็ยังคงมีปัญหาว่า ความตกลงระหว่างประเทศเรื่องใดบ้างที่สามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่สามารถด าเนินการได้ นอกจากนี้ในทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐยังต้องขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยหาได้มีข้อก าหนดและแนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจนแต่อย่างใด  

                                                           
693บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ

วิหารกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ, หน้า 5. 
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จากการศึกษาพบว่า การด าเนินการเพ่ือท าความตงลงระหว่างประเทศ “ระหว่างหน่วยงาน” 
แม้จะได้เกิดขึ้นในหลายกรณีก็ตาม อาทิ การท าความตกลงระหว่างประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์694 
การท าความตกลงภายใต้โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศใน
โครงการต่าง ๆ695 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับนานาประเทศในระดับจังหวัดภายใต้
การก ากับของกระทรวงมหาดไทย696 การจัดท าความตกลงความร่วมมือทางการทหารระหว่าง
กระทรวงกลาโหมของประเทศไทยกับกระทรวงกลาโหมของรัฐต่างประเทศ697 หรือแม้แต่การจัดท า
ความตกลงด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ698 เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า การท าความตก
ลงระหว่างประเทศในระดับหน่วยงานในกรณีดังกล่าวได้ใช้แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานประกอบ
กับแนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี อาจกล่าวได้ว่าการท าความตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว หาได้มีบทบัญญัติกฎหมายใด ๆ ที่ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้เป็นหลักการที่ชัดเจนแต่อย่างใดไม่  

ปัญหาการท าความตกลงระหว่างหน่วยงานที่ผ่านมาเกิดปัญหาขึ้นที่น าไปสู่การพิจารณาและ
พิเคราะห์ว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ในหลายประการ อาทิ ปัญหาว่าความตกลง
ระหว่างหน่วยงานดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาที่ว่าด้วย
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่รัฐ รัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือแม้แต่การท าความตกลงดัง
กล่าวหาใช่การด าเนินการในนามของรัฐแต่อย่างใดไม่ หรือปัญหาที่ว่าด้วยการท าความตกลง บันทึก
ตอบ หรือเอกสารของหน่วยงานของรัฐฝ่ายเดียวจะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยหรือไม่ 
หรือปัญหาที่ว่าด้วยเจตนาของหน่วยงานต้องการให้เอกสารที่ใช้บังคับดังกล่าวมีผลผูกพันตาม
กฎหมายระหว่างประเทศด้วยหรือไม่ หรือการท าความตกลงระหว่างหน่วยงานดังกล่าวเป็นการ
ก าหนดกรอบความร่วมมือกันทั่วไป หรือมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การก ากับ การ
ติดตามในการด าเนินการตามข้อตกลงของหน่วยงานหรือไม่ภายใต้การก่อให้เกิดความผูกพันที่ต้อง

                                                           
694กรมประชาสัมพันธ์, ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ, คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท า

บันทึกความเข้าใจกับต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: กรมประชาสัมพันธ์, 2556), หน้า 5-6. 
695สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, ข้อมูลการด าเนินการตามข้อตกลงโครงการความ

ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ (ทวิภาคี), หน้า 1-3, ค้นวันที่ 15 กันยายน 
2559 จาก http://www.tint.or.th/foreign/5000-foreign-coop.html 

696กระทรวงมหาดไทย, ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, กองการต่างประเทศ, เรื่องเดิม, หน้า 
73-76. 

697กระทรวงกลาโหม, ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์, ส านักนโยบายและแผนกลาโหม,
กองความร่วมมือด้านความมั่นคง, องค์ความรู้เรื่องการจัดท าความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม
กับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ, หน้า 5-6, ค้นวันที่ 15 กันยายน 2559 จาก http://ddcs.mod. 
go.th/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=fd03868f-989d-44ff-b8c6-72637ebaebaa&lang= 
th-TH 

698กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 
เรื่องเดิม, หน้า 25-28.  
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ปฏิบัติทางกฎหมายของหน่วยงานด้วยหรือไม่699 แม้ในความเห็นของหน่วยงานทางปฏิบัติจะพิจารณา
ว่าความส าคัญอยู่ที่กฎหมายภายในของแต่ละองค์กรว่า ก าหนดมาตรการทางปฏิบัติไว้อย่างไรโดยไม่
จ าต้องก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปก็ตาม700  

แตก่ระนั้นก็ตาม ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าการมีหลักเกณฑ์กลางของกฎหมายที่ก าหนดแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐไว้น่าจะมีผลดีกว่าการขาดหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดแนวปฏิบัติเฉกเช่นในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่
บางกรณีกฎหมายภายในของหน่วยงานดังกล่าวอาจมิได้ก าหนดมาตรการทางปฏิบัติในการท าความตกลง
ระหว่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐต่างประเทศไว้เป็นการเฉพาะ อย่างน้อยที่สุดหน่วยงานดังกล่าวก็จ าต้อง
ถือปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายกลางก าหนดไว้ ความส าคัญดังกล่าวจึงอยู่ที่หน่วยงานทั้งหลายจ าต้องถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายกลางก าหนดแนวปฏิบัติไว้ในการปฏิบัติอันได้แก่ หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ที่ใช้ในการพิจารณาในเบื้องต้นว่า ความตกลงดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ อาทิ การ
พิจารณาว่าความตกลงระหว่างประเทศที่ท ามีผลผูกพันกับรัฐบาลไทยได้หรือไม่ โดยจ าต้องมีกรอบกฎหมาย
ให้อ านาจเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการพิจารณา เกณฑ์ในการพิจารณาว่าบทบัญญัติใด
ก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณีระหว่างประเทศหรือไม่ มีข้อผูกพันใด ๆ อันน าไปสู่ข้อบทผูกพันงบประมาณของ
หน่วยงานหรือไม่ ในกรณีท่ีหน่วยงานดังกล่าวมิได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งอาจน าไปสู่การพิจารณาได้ว่าเป็นความ
ตกลงระหว่างประเทศได้เช่นกัน การพิจาณาจากอ านาจที่มีตามบทบัญญัติกฎหมายประกอบกับกฎหมาย
ภายในของหน่วยงานเหล่านั้นที่ก าหนดตัวผู้มีอ านาจลงนาม และอ านาจในการลงนามว่าจะต้องขออนุมัติจาก
หน่วยงานใดก่อนลงนามหรือไม่ หรือหน่วยงานดังกล่าวสามารถลงนามได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติแต่อย่าง
ใด701 ด้วยเหตุและความจ าเป็นดังกล่าวผู้ เขียนเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรมีกฎหมายที่
ก าหนดการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ ในฐานะที่เป็นกฎหมายกลางที่ก าหนดล าดับขั้นตอนการท าความ
ตกลงระหว่างประเทศ ในกรณีการถือปฏิบัติแม้จะมีกฎหมายภายในก าหนดไว้ เป็นการเฉพาะภายใน
หน่วยงานเองก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว จากการศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่าในทางปฏิบัติหน่วยงานภายใน
ของรัฐจะท าเพียงแต่เฉพาะคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการท าความตกลงระหว่างประเทศเท่านั้น แ ต่
ในกรณีที่มีปัญหาท้ายที่สุดก็จ าต้องน าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ702 

                                                           
699ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร, สรุปผลการบรรยายของ ดร. สุพรรณวษา โชติกญาณ เรื่อง 

การจัดท าสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ , ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, วันที่ 28 กันยายน 2558, หน้า 3, ค้นวันที่ 15 กันยายน 2559 จาก     
http://www.ns.mahidol.ac.th/english/research/th/doc/การจัดท าสนธิสัญญาและความตกลง
ระหว่างประเทศ.pdf 

700กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
701เรื่องเดียวกัน, หน้า 10-12. 
702ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 09 เรื่อง การท าหนังสือสัญญาที่

หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี, 27 มกราคม 2558, ค้น
วันที่ 12 กันยายน 2558 จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=993 
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ดังนั้น เพ่ือสร้างความชัดเจนในการท าความตกลงระหว่างประเทศระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
การมีบทบัญญัติกฎหมายที่อยู่ภายใต้อ านาจในการตราของฝ่ายบริหาร จึงเป็นแนวทางที่ต้องได้รับการ
ส่งเสริมให้เกิดข้ึนเพื่อให้มีรูปแบบและแนวทางเดียวกัน 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้หลักการที่อยู่ในวรรคหนึ่งจะยังคงถูกต้องในเชิงหลักการไม่
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้เลยว่าความจ าเป็นในการปฏิรูปในเชิงหลักการเกี่ยวกับ
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเองก็มีความส าคัญที่ต้องค านึงถึงอยู่ไม่น้อย อย่างน้อย
ที่สุดก็เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิรูประบบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทย 
ในฐานะที่ท าให้ปัญหาทีว่่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการลดลงไปไม่มากก็น้อย  

นอกจากหลักการในวรรคหนึ่งแล้ว จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติในมาตรา 178 วรรคสอง 
ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... บัญญัติไว้ดังนี้  

 
มาตรา 178 วรรคสอง “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 

หรือ เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตาม
หนังสือสัญญา หรือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และ703 หนังสือสัญญาอ่ืน704 ที่อาจ705 มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทาง706เศรษฐกิจ สังคม707 หรือการค้าหรือ708การลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวาง709 ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ 
รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ  
 
แม้การบัญญัติหลักการและข้อยกเว้นการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

จะมิได้เปลี่ยนไปก็ตาม แต่ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการโดยเฉพาะ
เรื่องการมีส่วนร่วมของรัฐสภาและประชาชนในขั้นตอนของการริเริ่มและเจรจาเพ่ือท าหนังสัญญาใน
เบื้องต้น ได้ถูกแก้ปัญหาด้วยการตัดหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติให้สอดคล้องกับ
หลักการและแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ  

                                                           

12090&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=27&meet_datemm=01&meet_date_yy
yy=2558&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=  

703โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สอง ข้อ 4.4.1 หน้า 349 
704โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สาม  ข้อ 4.4.1 หน้า 350 
705โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สี่ ข้อ 4.4.1 หน้า 350 
706โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่ห้า ข้อ 4.4.1 หน้า 351 
707โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หก ข้อ 4.4.1 หน้า 351 
708โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่เจ็ด ข้อ 4.4.1 หน้า 352 
709โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่แปด ข้อ 4.4.1 หน้า 353 ; โปรดดูข้อสังเกตและ

วิพากษ์ประการที่เก้า ข้อ 4.4.1 หน้า 360 
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แต่กระนั้นก็ตาม ปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจถึงหลักการและข้อยกเว้น แม้จะเป็นที่เข้าใจเชิง
ประจักษ์ด้วยการวางแยกหลักการและข้อยกเว้นไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วก็ตาม แต่ผู้เขียน
เห็นว่าปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการซึ่งมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ประกอบกับความ
แตกต่างกันด้วยฐานความคิดที่มาจากความไม่ชัดเจนในการบัญญัติถ้อยค าก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ด้วย
เช่นเดียวกัน ปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการนี้ผู้เขียนเห็นว่าขึ้นอยู่กับการตีความและการ
อรรถาธิบายความตามหลักการและความเห็นที่มีความแตกต่างกันของแต่ละปัจเจกที่หยิบยกมา
สนับสนุนความคิดเห็นตนเอง หากความคิดเห็นเป็นไปโดยฐานแห่งหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่
สามารถใช้อรรถาธิบายความเห็นได้ ก็คงมิพักต้องกังวลใจในเรื่องความแตกต่างทางความคิดและการ
ให้เหตุผลสนับสนุนแต่ประการใด แต่หากการให้เหตุผลดังกล่าวมีอคติหรือเอนเอียงเพ่ือผลประโยชน์
อ่ืนใด710 ที่ยึดถือมากกว่าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายที่จะใช้ในการอรรถาธิบายแล้ว สภาพ
ปัญหาที่เคยเกิดข้ึนเฉกเช่นในครั้งอดีตที่ผ่านมากค็งไม่แปรเปลี่ยนไปแต่อย่างใด  

แม้จะมีการปฏิรูปหลักการในรัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม ผู้เขียนก็ยังเห็นว่าปัญหาการตีความและ
การอธิบายความที่มีความแตกต่างกันจะไม่เกิดขึ้น หากถ้อยค าที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความ
ชัดเจนที่ใช้อรรถาธิบายถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ของประโยค ไม่ว่าจะเป็นประธาน กริยา กรรมและ
ส่วนขยายหรือแม้แต่วลีของประโยค จะต้องไม่น าไปสู่ปัญหาการอรรถาธิบายความและสามารถแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้โดยง่าย ถ้อยค าต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้ ผู้เขียนมีประเด็นวิพากษ์และ
ข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 

1. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หนึ่ง จากการศึกษาพบว่าหลักการที่ว่าด้วยอ านาจในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศยังคงเป็นของฝ่ายบริหารไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ในขณะที่
ข้อยกเว้นการใช้อ านาจขององค์กรรองเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จากการศึกษา
ข้อยกเว้นในวรรคสองพบว่า บทบัญญัติในวรรคสองของมาตรา 178 มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็น
ได้ชัด ไม่ว่าจะมีการตัดหลักการที่มีปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าด้วย
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
เสนอและการขอความเห็นชอบกับกรอบเจรจาจากที่ประชุมร่วมของรัฐสภา หรือแม้แต่หลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชนก็ถูกตัดออกไปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทั้งในการให้ข้อมูลกับประชาชน หรือแม้แต่การ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าการตัดหลักการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการและ
แนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ 

 
 
 

                                                           
710 โปรดดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บ ารุงสุข ใน ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร, เอกสารวิชาการ (Academic Forum) มาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วยการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ , หน้า 6, ค้นวันที่ 
30 สิงหาคม 2559 จาก http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/jun2559-
3.pdf  
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นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่าหนังสือสัญญาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 
ประการแรก “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย”  
ประการที่สอง “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมี

สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” 
ประการที่สาม “หนังสือสัญญาใดจะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือ

สัญญา”  
ประการที่สี่ “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างกว้างขวาง” 
ประการที่ห้า “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมของประเทศ

อย่างกว้างขวาง” 
ประการที่หก “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการค้าของประเทศ

อย่างกว้างขวาง” 
ประการที่เจ็ด “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางการลงทุนของประเทศ

อย่างกว้างขวาง” 
2. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สอง จะเห็นได้ว่าในวรรคสองซึ่งบัญญัติว่า “หนังสือ

สัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  ‘หรือ’ เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  ‘หรือ’ จะต้องออก
พระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา ‘และ’ หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ    
. . .”  

ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ร่างไม่ควรที่จะใช้ถ้อยค าว่า “และ” ในการเชื่อมประโยคระหว่างถ้อยค าว่า 
“. . . เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา. . .” กับประโยค “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ   
. . .” เนื่องจากถ้อยค าว่า “และ” ต้องใช้ในความหมายในลักษณะที่หมายถึงสิ่งที่ต้องท าหรือต้องมี
ประกอบด้วยกันทั้งสองประการ711 การบัญญัติประเภทของหนังสือสัญญาดังกล่าวจึงไม่ควรใช้ค าว่า 
“และ” ในการเชื่อมประโยคดังกล่าวที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในประเภทหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศข้ึนได ้ 

หากผู้ร่างฯ ต้องการใช้ค าว่า “และ” ในการระบุและก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาควร
ใช้ ค าว่า “และ” ไปให้หมดในการเชื่อมประโยคทั้งหมดในวรรคสอง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนกลับมี
ความเห็นว่าในการบัญญัติถึงประเภทหนังสือสัญญาในรัฐธรรมนูญควรใช้ค าว่า “หรือ” มากกว่าค าว่า 
“และ” ในฐานะที่ค าว่า “หรือ” เป็นถ้อยค าที่บอกถึงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้712 อีกทั้งการใช้
ถ้อยค าว่า “หรือ” เพ่ือสื่อถึงการบอกจ านวนของประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่ามีกี่
ประเภท และได้แก่อะไรบ้าง 

                                                           
711ความหมายของค าว่า “และ” เป็นค าสันธานหรือค าเชื่อม ซึ่งพจนานุกรมได้ให้ความหมาย

ไว้ว่า “กับ” หรือ “ด้วยกัน”; ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
712ความหมายของค าว่า “หรือ” เป็นค าสันธานหรือค าเชื่อม ซึ่งพจนานุกรมได้ให้ความหมาย

ไว้ว่า “ค าบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง”; เรื่องเดียวกัน. 



350 
 

3. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สาม ใช้ค าว่า “และหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจ. . .” วลี
ดังกล่าวอาจน าไปสู่ความสับสนในการแยกประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่า
ไม่จ าต้องใช้ถ้อยค าว่า “หนังสือสัญญาอ่ืน” บัญญัติเพ่ิมเติมเข้ามาอีก ด้วยเหตุที่ถ้อยค าว่า “หนังสือ
สัญญาใด” ที่บัญญัติตอนต้นประโยคในวรรคสองก็มีความหมายถึงหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ถูก
ระบุทั้งหมดในมาตรา 178 วรรคสองอยู่แล้ว ทั้งนี้ ถ้อยค าว่า “และ” ควรท าการแก้ไขโดยปรับเปลี่ยน
ให้มีความชัดเจนและเพ่ือความเข้าใจของการบัญญัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนจะได้เสนอแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงในบทถัดไป 

4. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สี่ ถ้อยค าว่า “อาจ” ยังสื่อความหมายไปถึงเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นด้วยการคาดคะเน713 การก าหนดถ้อยค าดังกล่าวแม้จะ
ดูประหนึ่งว่าจะเหมือนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยตีความกรณีการท าค าแถลงการณ์ร่วม หรือ Joint 
Communiqué ได้หรือไม่ว่า ผลของการท าหนังสือสัญญาเพียงแค่มีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน  

เป็นที่น่าสังเกตว่า สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้เคยมีการเสนอร่าง
แก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยการเติมถ้อยค าว่า “โดยชัดแจ้ง” ต่อท้ายเข้าไปในประเภทหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ ดังนี้ “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศโดยชัดแจ้ง” และประโยคทั้งหมดค าว่า “ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยชัดแจ้ง” โดยค าว่า “โดยชัดแจ้ง” 
ขยายทั้ง “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต” ด้วยทั้ง
ประโยค  

ผู้เขียนเห็นว่าถ้อยค าในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 178 วรรคสองฉบับที่ผ่านประชามติในวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดังกล่าวนี้ ถ้อยค าว่า “อาจ” หมายถึงกรณีที่มิได้เกิดขึ้นโดยชัดแจ้ง หรือเพียงแค่
คาดคะเนว่าจะเกิดผลกระทบขึ้นกับประเทศไทยได้ ก็จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ
ด้วย ซึ่งอาจมีผลท าให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งหลายต้องส่งเข้าสู่การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเกือบทั้งหมดหรือไม่ ทั้งนี้ ผลก็คือความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาอาจมิได้ลดลงแต่อย่าง
ใด สภาพปัญหาดังกล่าวเคยเกิดข้ึนเช่นกรณีท่ีคณะกรรมาธิการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 เคย
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการตีความของศาลที่เติมค าว่า “อาจ” ลงไปในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
ถ้อยค าว่า “อาจ” จึงเป็นการเปิดช่องให้ตีความได้โดยกว้างและขาดความชัดเจน ถ้อยค าว่า “อาจ” นี้
จึงเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉกเช่นในอดีตที่ความตก
ลงระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นแทบทุกฉบับจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือท าการวินิจฉัยชี้
ขาดว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม ่ 

                                                           
713ความหมายของค าว่า “อาจ” เป็นค าช่วยกริยา ซึ่งพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่า 

“บอกความคาดคะเน”; เรื่องเดียวกัน. 
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แต่กระนั้นก็ตาม การก าหนดถ้อยค าดังกล่าวอาจน าไปสู่การพิจารณาว่าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าวต้องน าเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ก็ตาม แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวก็มีข้อดีในแง่ที่ว่า หลักการดังกล่าวส่งผลดีต่อการเข้าควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารมิให้
ใช้อ านาจโดยมิชอบด้วยเช่นกัน แต่ในทางกลับกันกรณีดังกล่าวก็ยังส่งผลเสียได้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
กระบวนการที่เกิดขึ้นอาจน าไปสู่ความล่าช้าในการพิจารณาว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว
ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือไม่ หากความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไม่ตรงกันก็ต้อง
ท าการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดที่น าไปสู่ปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติ  

แต่กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่ากรณีดังกล่าวก็อาจแก้ไขสภาพปัญหาความล่าช้าด้วยการ
ก าหนดให้มีคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาที่มีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติและ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและทางปฏิบัติเข้ามาเป็นคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาเพ่ือช่วยท าการ
วินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องต้น หากการชี้ขาดไม่อาจด าเนินการได้ก็ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้
ขาดอีกชั้นหนึ่ง 

ผู้เขียนเห็นว่า หากการเติมถ้อยค าว่า “อาจ” ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะน าไปสู่ปัญหา
และอุปสรรคในทางปฏิบัติในการท าความตกลงระหว่างประเทศก็ควรตัดถ้อยค าดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ 
ถ้าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าจะยังคงถ้อยค าว่า “อาจ” ไว้ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็ควรเติมถ้อยค าว่า “อาจ” 
ไปในประเภทของหนังสือตอนต้นด้วยเช่นกัน ดังนี้ “หนังสือสัญญาใด ‘อาจ’ มีบทเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทย หรือ เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต” ซึ่งสอดคล้องกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีการท าค า
แถลงการณ์ร่วม แต่พึงต้องเข้าใจว่าแนวทางดังกล่าวมิได้สอดคล้องกับความเห็นของผู้เขียนแต่อย่างใด  

5. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่ห้า ถ้อยค าว่า มีผลกระทบต่อ “ความมั่นคง” นั้นส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านใดบ้าง 1) เศรษฐกิจ 2) สังคม 3) การค้า 4) การลงทุน หรือจะ
หมายถึงแต่เฉพาะการท าความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ  “ความมั่นคง” 
ทางด้าน 1) เศรษฐกิจ 2) สังคม เท่านั้น ส่วนผลกระทบต่อ 3) การค้า 4) การลงทุน ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคงแต่อย่างใด ด้วยเหตุที่การบัญญัติประโยคดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีวลี
ขยายความถ้อยค าว่า “ความมั่นคง” แต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
ถ้อยค าว่า “หรือ” วางไว้หน้าถ้อยค าว่า “การค้า หรือ การลุงทุน” จึงอาจตีความได้ว่าผลกระทบดัง
กล่างหมายความแต่เฉพาะ “ผลกระทบต่อการค้าหรือการลงทุน” โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเป็น “ความ
มั่นคงทางการค้าหรือการลงทุน” ด้วยหรือไม่ 

6. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หก ค าว่า หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงทาง “เศรษฐกิจ สังคม” จะมีความหมายเฉกเช่นใด ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวอาจตีความ
ได้ 3 นัย ดังนี้ 1)  หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง หรือ 2) หนังสือ
สัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางสังคมอีกอย่างหนึ่ง หรือ 3) หนังสือสัญญาที่กระทบต่อทั้งในเรื่อง
ของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งสองด้าน ด้วยเหตุที่ความหมายของถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ” 
กับ “สังคม” เป็นคนละมิติกันและไม่ได้มีนัยในทิศทางเดียวกัน การอธรรถาธิบายความดังกล่าวจึงมิ
อาจจะหมายถึงว่าเป็นถ้อยค าเดียวกันได้ ทั้งนี้ ในการใช้ภาษาไทยที่ใช้โดยทั่วไปก็ไม่อาจจะเรียกรวมกัน
ได้ว่า “เศรษฐกิจสังคม” แต่อย่างใด  
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นอกจากนั้นแล้ว ปัญหาที่จ าต้องพิจารณาเพ่ือความชัดเจนก็คือ ผู้ร่างต้องการให้ค าว่า “ความ
มั่นคง” ไปขยาย “การค้าและการลงทุน” ด้วยหรือไม่ ถ้าต้องการขยายด้วย ก็ต้องตัดค าว่า “หรือ” 
หน้าค าว่า “การค้า” ออกไป แต่ถ้าไม่ต้องการขยายก็อาจน าไปสู่ปัญหาการให้ความเห็นที่แตกต่างกัน
ว่ามีความหมายเช่นใดกันแน่  

7. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่เจ็ด ในขณะที่ “กระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
‘หรือ’ การค้าหรือการลงทุน” มีค าว่า “หรือ” เชื่อมระหว่างค าว่า “สังคม” กับค าว่า “การค้า” และ
ยังท าการเว้นวรรคระหว่าง “สังคม” กับ “การค้า” ด้วย ประโยคและถ้อยค าดังกล่าวผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญต้องการที่จะสื่อถึงความหมายเฉกเช่นใด นอกจากนี้ในวลีดังกล่าวจากการศึกษาพบว่า มี
ถ้อยค าว่า “หรือ” อยู่สองค า ค าว่าหรือดังกล่าวนี้ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการสื่อถึงความหมายอย่างไร  

ผู้เขียนเห็นว่า “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง ‘ทาง’ เศรษฐกิจ สังคม 
‘หรือ’ การค้า ‘หรือ’ การลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” ประโยคดังกล่าวอาจน าไปสู่การตีความ
ได้สองนัย 1) หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ “ความมั่นคงทาง” เศรษฐกิจ สังคม 2) หนังสือ
สัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ “ความมั่นคงทาง” การค้า “หรือ” การลงทุนของประเทศ ด้วยเหตุที่
ค าว่า “ทาง” เป็นถ้อยค าว่าที่เชื่อมกับค าต่าง ๆ ได้ เช่น ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางการค้า ทางการ
ลงทุน  

แต่กระนั้นก็ตาม หากพิจารณาการใช้ถ้อยค าว่า “หรือ” ในประโยค “หรือ การค้า หรือ การ
ลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” จะเห็นได้ว่าประโยคดังกล่าวมีถ้อยค าว่า “หรือ”อยู่สองค า ดังนั้น
ค าว่า “หรือ” จึงอาจตีความได้ว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญหมายถึง ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือ ผลกระทบต่อการค้าหรือการลงทุนอย่างกว้างขว้าง ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลกระทบ
ด้านการค้าหรือการลงทุนหาได้เกี่ยวข้องกับถ้อยค าว่า ความมั่นคงแต่อย่างใดไม่ เพราค าว่า “หรือ” 
หน้าค าว่า “การค้า” เป็นค าที่แบ่งประเภทหนังสือสัญญาระหว่าง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจ” หรือ 
“สังคม” ที่ต้องเกี่ยวพันกับความมั่นคงด้วย แต่ในขณะที่ “ผลกระทบทางการค้า หรือการลุงทุน” ไม่
จ าต้องกระทบต่อความมั่นคงแต่อย่างใด แต่ต้องมีผลกระทบ “อย่างกว้างขวาง” เท่านั้น จะเห็นได้ว่า
การตราบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดการอรรถาธิบายที่มีความแตกต่างกันได้ ในทางความคิด 
ความแตกต่างในการอรรถาธิบายดังกล่าวน าไปสู่ความขัดแย้งในทางความคิดได้ว่า ประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว จ าต้องได้รับหรือไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติด้วยหรือไม่ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็อาจด าเนินการได้ 2 
ลักษณะ ดังนี้  

แนวทางที่ 1 ท าการสลับวลีในประโยคเป็น “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ ‘ต่อ’ 
การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือ ‘ต่อ’ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม” ถ้า
หากในกรณีที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้วลีที่ขยายประโยคถ้อยค าว่า “อย่างกว้างขวาง” ใช้กับวลี
ที่ว่า “การค้าหรือการลงทุน” เท่านั้น หรือแม้แต่ท าการเติมถ้อยค าว่า “ต่อ” หรือถ้อยค าว่า “ทาง” 
หน้าวลีค าว่า “การค้าและการลงทุน” ก็สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกัน 

แนวทางที่ 2 เติมค าว่า “ต่อ” ในวลีต่าง ๆ ดังนี้ “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ ‘ต่อ’ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ ‘ต่อ’ การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” เฉก
เช่นในวรรค 2 ตอนต้น ซ่ึงใช้ค าว่า “มี” เพ่ือบอกข้อความท่ีแยกกัน ดังนี้ “เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่ง
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ประเทศไทย ‘มี’ สิทธิอธิปไตย หรือ ‘มี’ เขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ” 

แต่กระนั้นก็ตาม ปัญหาที่จ าต้องพิจารณาต่อเพ่ือความชัดเจนก็คือ ถ้อยค าว่า “ของประเทศ
อย่างกว้างขวาง” ขยายประเภทหนังสือระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การค้า หรือการลงทุนของประเทศด้วยหรือไม่ ดังจะเห็นได้จากในอดีตการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ
สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ได้มีการเติมถ้อยค าว่า “โดยชัดแจ้ง” ลงไปในประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ดังนี้ “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
‘โดยชัดแจ้ง’” โดยที่ประโยคทั้งหมดค าว่า “ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตาม
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ‘โดยชัดแจ้ง’” ซึ่งค าว่า โดยชัดแจ้ง ขยายทั้ง 
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต” ด้วย ด้วยเหตุ
ดังกล่าวท าให้การตีความถ้อยค าว่า “ของประเทศอย่างกว้างขวาง” ย่อมหมายถึงค าที่ครอบคลุมไปถึง
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมได้ด้วยเช่นกัน ด้วย
เหตุที่ถ้อยค าว่า “อย่างกว้างขวาง” นอกจากจะขยายถ้อยค าว่า “การค้า หรือการลงทุน” แล้ว ก็ยังไป
ขยายถ้อยค าว่า “ เศรษฐกิจ สังคม” ได้ด้วยเช่นกัน เฉกเช่นในอดีตกรรมาธิการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 190 เคยเสนอให้เติมถ้อยค าว่า “โดยชัดแจ้ง” ซึ่งท าหน้าที่ไปขยายทั้ง “หนังสือสัญญาใดมีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต” 

แต่ถ้าผู้ร่างต้องการหมายถึงหนังสือสัญญาระหว่างประเทศใน 4 ประเภทได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม การค้า การลงทุน แล้ว ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญอาจด าเนินการแก้ไขได้ใน 2 ลักษณะดังนี้ 

1) แนวทางแรก ผู้ร่างรัฐธรรมนูญอาจท าการเติมถ้อยค าว่า “หรือ” ลงไปหน้าทั้ง
ถ้อยค าว่า “สังคม การค้า การลงทุน” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งแยกประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ โดยสามารถท าการแก้ไขเป็น ดังนี้ “. . . หรือ ที่มีผลกระทบ ‘ต่อ’ความม่ันคง
ของประเทศอย่างกว้างขวาง ‘ทาง’ เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือการค้า หรือการลงทุน . . . ” 

2) แนวทางที่สอง ในอีกกรณีหนึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญอาจท าการตัดค าว่า “หรือ” หน้าค า
ว่า “การค้าออก” เป็นดังนี้ “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การค้าหรือการลงทุนของประเทศ ‘อย่างกว้างขวาง’” และสลับการเขียนวลีที่ขยายความค าว่า “ของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง” ใหม่ เป็นดังนี้ “. . . หรือ ที่มีผลกระทบ ‘ต่อ’ความมั่นคงของประเทศอย่าง
กว้างขวาง ‘ทาง’ เศรษฐกิจ สังคม การค้า หรือการลงทุน . . . ” 

8. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่แปด ถ้อยค าว่า “อย่างกว้างขวาง” ผู้เขียนมีข้อสังเกต
ปัญหาที่ว่าด้วยถ้อยค าว่า “อย่างกว้างขวาง” ไปท าหน้าที่ขยายประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศในวรรคสองกี่ประเภท ผู้เขียนเห็นว่าถ้อยค าว่า “อย่างกว้างขวาง” ขยายประเภทหนังสือ
สัญญาทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ 1) หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
อย่างกว้างขวาง” 2) หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง “ทางสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง” 3) หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง “ทางการค้าของประเทศอย่าง
กว้างขวาง” 4) หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง “ทางการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวาง” 
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จากประเด็นข้อสังเกตที่ผ่านมา 8 ประการ ผู้เขียนขอน าเสนอปัญหาที่น่าพิเคราะห์ถึงถ้อยค า
ที่บัญญัติต่าง ๆ ได้แก่ ค าว่า “กระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม” ซึ่งมีการเว้นวรรคช่องว่าง
ระหว่างถ้อยค าว่า เศรษฐกิจ กับค าว่า สังคม เป็นที่น่าสังเกตว่า การบัญญัติถ้อยค าและการเว้นวรรค
ระหว่างถ้อยค าดังกล่าว ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการสื่อความหมายถึงเฉกเช่นใด ทั้งนี้ ถ้อยค าดังกล่าว
กลับไม่ปรากฏว่ามีการใช้ค าสันธานหรือค าเชื่อมใด ๆ ระหว่างถ้อยค าทั้งสองไม่ว่าจะเป็นถ้อยค าว่า 
“และ” หรือแม้แต่ถ้อยค าว่า “หรือ” ในระหว่างถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ” กับถ้อยค าว่า “สังคม” แต่
อย่างใด แต่ในขณะที่  ถ้อยค าว่า “การค้า” กลับมีการบัญญัติด้วยถ้อยค าที่ถูกเชื่อมด้วยค าว่า “หรือ” 
กับค าว่า “การลงทุน” ถ้อยค าดังกล่าว ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการสื่อความหมายเช่นไร กับการบัญญัติ
ถ้อยค าให้มีความแตกต่างกันในบทบัญญัติดังกล่าว ผู้เขียนมิอยากจะคิดว่าความแตกต่างดังกล่าวมี
ที่มาจากการขาดความละเมียดละไมในการบัญญัติถ้อยค าในประโยคดังกล่าวแต่อย่างใด  

ค าถามที่ต้องพิเคราะห์ต่อก็คือ การเว้นวรรคช่องว่างระหว่างถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ สังคม” 
หมายถึงถ้อยค าว่า “และ” หรือถ้อยค าว่า “หรือ” ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า การเว้นวรรคดังกล่าวมี
ความหมายถึงค าว่า “หรือ” ด้วยเหตุที่ 1) ถ้อยค าต่อมาใช้ค าว่า “หรือ” วางไว้หน้าก่อนถ้อยค าว่า 
“การค้า” ซึ่งหากท าการเปรียบเทียบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เราใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือ “ ,” 
เพ่ือแบ่งค าออกจากกัน และตามด้วย “and” หรือ “or” เมื่อเปรียบเทียบกับตรรกะไวยากรณ์ใน
ภาษาไทย จะพบว่าภาษาไทยไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือ “ ,”  เพ่ือแบ่งถ้อยค าออกจากกัน
แต่อย่างใด แต่มักเป็นการเว้นวรรคระหว่างถ้อยค าต่าง ๆ แทน ดังนั้น ในการหาจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
ผู้เขียนเห็นว่าต้องพิจารณาถ้าค าว่า “และ” หรือ ค าว่า “หรือ” ที่ตามมาในวลีด้านหลังของประโยค
ดังกล่าวว่า ผู้เขียนเห็นว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเองย่อมมีจุดมุ่งหมายในการก าหนดความหมายและ
ประเภทของวลีที่ปรากฏดังกล่าวว่า ต้องการระบุความหมายอย่างไร อาทิ หนึ่งสิ่งหรือสองสิ่งขึ้นไป 2) 
เมื่อพิจารณาตามถ้อยค าที่ปรากฏดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า ผู้ร่างต้องการสื่อความหมายด้วยค าว่า 
“หรือ” ด้วยเหตุที่ หมายถึง หนังสือสัญญาระหว่งประเทศใน 4 ประเภท และหากพิเคราะห์ดูจากการ
ร่างรัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้สื่อความหมายว่าเป็นถ้อยค าว่า “หรือ” 
มากกว่า จึงใช้การเว้นวรรคช่องว่าระหว่างถ้อยค าทั้งสองดังกล่าว  

จะเห็นได้ว่า การบัญญัติถ้อยค าต่าง ๆ ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว ก็ยังเป็นเหตุที่
น าไปสู่ความสับสนในการปรับใช้และการตีความกฎหมายเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศได้เช่นกัน ด้วยเหตุที่การบัญญัติถ้อยค าดังกล่าวมีถ้อยค าว่า “หรือ” ซ้อนกันอยู่ในประเภท
ของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศถึงสองถ้อยค า ดังจะเห็นได้จากถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ สังคม ‘หรือ’ 
การค้า ‘หรือ’ การลงทุน” ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเพ่ือความชัดเจนในกรณีดังกล่าว อาจท าการเติมถ้อยค า
ว่า “หรือ” หน้า ถ้อยค าว่า “สังคม” เพียงค าเดียวก็พอที่ท าให้ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาของถ้อยค าว่า “ของประเทศอย่างกว้างขวาง” เองก็น าไปสู่ปัญหาการ
ปรับใช้และการตีความที่แตกต่างกันได้ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการที่ถ้อยค าว่า “มีผลกระทบต่อ” 
จะใช้กับค าว่า “เศรษฐกิจ” แล้ว ผู้เขียนเห็นว่ายังต้องใช้กับค าว่า “สังคม การค้า การลงทุน” ด้วย
เช่นกัน  
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ฉันใดก็ฉันนั้น นอกจากถ้อยค าว่า “ของประเทศอย่างกว้างขวาง” จะใช้กับค าว่า “การ
ลงทุน” แล้ว ก็ยังต้องใช้กับค าว่า “เศรษฐกิจ สังคม การค้า” ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่ผู้เขียนเห็นว่า 
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศท่ีเกิดข้ึนก็เกิดข้ึนได้ทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางการค้า หรือ
แม้แต่ทางการลงทุนก็ได้ด้วยเช่นกัน ผู้เขียนเห็นว่าเพ่ือความชัดเจนอาจท าการแก้ไขท าได้ใน  3 
แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 เติมค าว่า “ต่อ” หน้าค าว่า “การค้า” เพ่ือเป็นการขยายค าว่า “ผลกระทบ” ใน
ประโยคตอนต้น ทื ทื  ดังนี้ “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
หรือ ‘ต่อ’การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” เพ่ือชี้ให้เห็นชัดเจนว่าหนังสือสัญญาใน
ประโยคนี้มีหนังสือสัญญา 2 ประเภทเท่านั้น ซึ่งได้แก่ หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ “เศรษฐกิจ 
สังคม” รวมกันเป็นหนึ่งประเภท และหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ “การค้าหรือการลงทุน” อีก
ประเภทหนึ่ง  

แต่กระนั้นก็ตาม ข้อเสนอตามแนวทางที่หนึ่งนี้ ผู้เขียนเองก็ไม่เห็นด้วยกับการเติมค าว่า 
“ต่อ” หน้าค าว่า “การค้า” และการตีความประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในลักษณะแรก
เท่าใดนัก ด้วยเหตุที่การบัญญัติถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ” แล้วท าการเว้นวรรคและต่อมามีการบัญญัติ
ตามด้วยถ้อยค าว่า “สังคม” ซึ่งปรากฏในตอนต้น ก็กลับไม่ปรากฏว่ามีค าเชื่อมว่า “และ” หรือค าว่า 
“หรือ” ตามมาแต่อย่างใดนั้น ว่าการบัญญัติประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเช่นว่านี้
หมายถึงหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทหนึ่งที่กระทบทาง “เศรษฐกิจ สังคม” แต่ในขณะที่วลี
ถัดมาถ้อยค าว่า “ต่อการค้า หรือการลงทุน” กลับมีการใช้ค าเชื่อมด้วยถ้อยค าว่า “หรือ” ซึ่งบัญญัติ
อยู่ระหว่างค าว่า “การค้า” กับถ้อยค าว่า “การลงทุน” ซึ่งเป็นการอรรถาธิบายว่า การบัญญัติถ้อยค า
นี้มีความหมายถึงหนังสือสัญญาอีกประเภทหนึ่งด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้ ผู้เขียนไม่ค่อยเห็นด้วยกับการอรรถาธิบายความด้วยเหตุผลดังกล่าวเท่าใดนัก ผู้เขียน
เห็นว่าถ้าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 2 ประเภทนี้จริง ค าถามก็คือว่าผู้ให้เหตุผลดังกล่าวจะ
อรรถาธิบายความอย่างไรระหว่างถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ สังคม” ที่กลับไม่ปรากฏค าเชื่อมระหว่างค า
ดังกล่าวเลย ไม่ว่าจะเป็นถ้อยค าว่า “และ” หรือแม้แต่ค าว่า “หรือ” เลยก็ตาม ในขณะที่วลีที่ว่า 
“การค้าหรือการลงทุน” กลับปรากฏว่ามีค าเชื่อมด้วยถ้อยค าว่า “หรือ” ซึ่งมีความแตกต่างที่ชัดเจน
ของการอธิบายความว่าหนังสือสัญญาดังกล่าวหมายถึงหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ
ในด้านเดียวคือทาง”เศรษฐกิจ สังคม” ร่วมกันในความหมายเดียว หรือมีผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในทาง “เศรษฐกิจหรือสังคม” เฉกเช่นที่บัญญัติไว้ในผลกระทบทาง “การค้าหรือการลงทุน” กันแน ่

แนวทางที่ 2. คล้ายคลึงกับแนวทางท่ีสอง โดยการแก้ไขควรท าการย้ายวลีที่ว่า “ของประเทศ
อย่างกว้างขวาง” มาต่อกับวลีที่ว่าด้วย “อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง” และควรตัดถ้อยค าว่า 
“อาจ” ออกไป รวมทั้งท าการตัดค าว่า “หรือ” ที่วางอยู่หน้าถ้อยค าว่า “การค้า” ออกไปเสียด้วย โดย
ยังคงถ้อยค าว่า “หรือ” ไว้แต่เฉพาะหน้าถ้อยค าว่า “สังคม” แต่เพียงค าเดียวเท่านั้นพอ ทั้งนี้ การ
แก้ไขวลีดังกล่าวให้ท าการปรับเป็นวลี ดังนี้ “หนังสือสัญญาอ่ืนที่มีผลกระทบต่อ ‘ความมั่นคงของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง’ ทางเศรษฐกิจ สังคม การค้า ‘หรือ’ การลงทุน”  

เป็นที่น่าสังเกตว่า การแก้ไขตามแนวทางที่ 2 ดังกล่าวก็อาจน ามาซึ่งความเห็นที่แตกต่างใน
การปรับใช้และการตีความของนักกฎหมายได้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่กรณีที่ 2 นี้อาจมีการให้เหตุผลว่า
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ถ้าหากปรับตามถ้อยค าตามแนวทางที่ 2 ดังกล่าวแล้วด้วยการตัดค าว่า “หรือ” หน้าถ้อยค าว่า 
“การค้า” ออกไป ก็อาจน ามาซึ่งความไม่ชัดเจนเฉกเช่นที่เคยเกิดความไม่ชัดเจนในอดีตตามหลักการ
ที่ปรากฏในมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้
เช่นกัน ซึ่งการอรรถาธิบายความดังกล่าวก็ยังอาจน าไปสู่การตีความได้ว่า หมายถึงหนังสือสัญญาใน 2 
ประเภทได้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือเป็น “หนังสือสัญญาอ่ืนที่มีผลกระทบต่อ ‘ความมั่นคงของประเทศ
อย่างกว้างขวาง’ ทางเศรษฐกิจ สังคม การค้า” ประเภทหนึ่ง และยังหมายถึง “หนังสือสัญญาอ่ืนที่มี
ผลกระทบต่อ ‘ความมั่นคงของประเทศอย่างกว้างขวาง’ ทางการลงทุน” อีกประเภทหนึ่ง ด้วยเหตุที่
ค าว่า “หรือ” หน้าถ้อยค าว่า “การลงทุน” ดังกล่าวน าไปสู่การแบ่งกลุ่มหรือประเภทของหนังสือ
สัญญาออกจากกัน ซึ่งมีที่มาจากการบัญญัติค าว่า “หรือ” เพียงค าเดียวหน้าค าว่า “การลงทุน” ยิ่งไป
กว่านั้น การอรรถาธิบายความดังกล่าวว่า การเว้นวรรคระหว่างถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ สังคม การค้า” 
ดังกล่าวก็ยังอาจสื่อความหมายไปได้ว่ารัฐธรรมนูญหมายถึงถ้อยค าว่า “และ” มากกว่าที่จะเป็นการใช้
ถ้อยค าว่า “หรือ” เฉกเช่นที่ผู้เขียนได้ให้ความเห็นไว้ในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้อเสนอ
ดังกล่าวของผู้เขียนดังกล่าวก็ยังมีข้อถกเถียงท่ีอาจน าไปสู่การตีความที่แตกต่างได้ด้วยเช่นกัน  

แนวทางที่ 3 ผู้เขียนเห็นว่าการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอาจท าการปรับถ้อยค าในตัว
บท โดยการแก้ไขให้ท าการย้ายวลีที่ว่า “ของประเทศอย่างกว้างขวาง” มาต่อกับวลีที่ว่าด้วย “อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง” และควรตัดถ้อยค าว่า “อาจ” ออกไปเสีย และควรเติมถ้อยค าว่า “หรือ
ทาง” หน้าถ้อยค าว่า “สังคม การค้า การลงทุน” เพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือให้มีการบ่งชี้ถึงประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนมากที่สุด การปรับถ้อยค าดังกล่าวก็เพ่ือก่อให้เกิด
ความชัดเจนทั้งในการปรับใช้และการตีความกฎหมายและเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาการตีความเฉก
เช่นที่เกิดในอดีต ดังนี้ “หนังสือสัญญาอ่ืนที่มีผลกระทบต่อ ‘ความม่ันคงของประเทศอย่างกว้างขวาง’ 
ทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม หรือทางการค้า หรือทางการลงทุน” ซึ่งการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวก็
จะเป็นการสื่อให้เห็นได้ว่าหมายถึงหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่น าไปสู่ผลกระทบได้ใน 2 ลักษณะ 
กล่าวคือต้องเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงของประเทศ และยังต้องมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน 

ผู้เขียนขอเรียนว่า ปัญหาการให้ความเห็นที่มีความแตกต่างกันเช่นที่ปรากฏในดุษฎีนิพนธ์
ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นและยืนยันเสมอมาว่า หลักการในรัฐธรรมนูญมีปัญหาที่มา
จากการบัญญัติถ้อยค าในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นส่วนประกอบหลัก ที่เป็นเหตุอันน าไปสู่การ
ปรับใช้และการอรรถาธิบายความที่มีความแตกต่างของนักกฎหมายในประเด็นเรื่องประเภทของ
หนังสือสัญญาที่มีความเห็นที่แตกต่างกันได้714 

                                                           
714แม้จากการศึกษาจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะเป็นการอรรถาธิบายความที่แตกต่าง

กันนอกจากจะเป็นเหตุผลทางเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแล้ว ยังปรากฏว่ามีปัจจัยที่ส าคัญอ่ืนซึ่ง
เกิดขึ้นจากการปรับใช้และการตีความรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลทางด้านผลประโยชน์และกลยุทธ์ทาง
การเมือง และแม้ผู้เขียนจะได้เคยท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นบทที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรองตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในข้อ 4.1.2 ปัญหาการปรับใช้บทบัญญัติของ
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แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นดังกล่าวผู้เขียนยังคงยืนยันว่าผู้เขียนมีความเห็นว่า แนวทางการ
แก้ไขควรด าเนินการตามแนวทางที่ 3 ซึ่งมีความชัดเจนด้วยการแบ่งถ้อยค าว่า “สังคม การค้า การ
ลงทุน” ออกจากกันแต่ละค าด้วยค าว่า “หรือทาง” ซึ่งมีความชัดเจนว่ามีหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ 4 ประเภท 

ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนการแบ่งกลุ่มระหว่างถ้อยค าว่า “สังคม การค้า การลงทุน” ว่าต้องใช้ค า
ว่า “หรือ” แต่มิใช่ถ้อยค าว่า “และ” นั้น สามารถอรรถาธิบายความได้จากวิธีการใช้ถ้อยค าภาษาไทย
โดยราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจากการศึกษาผู้เขียนพบว่า ราชบัณฑิตยสถานอรรถาธิบายหลักการเว้น
วรรคไว้ว่า “การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ” 
โดยราชบัณฑิตยสถานยังได้อรรถาธิบายความ และยังได้ยกตัวอย่างการเว้นวรรคเล็กหน้าค าว่า 
“และ” ซึ่งอยู่หลังค าว่า “ได้แก่” และหลักการเว้นวรรคเล็กหน้าค าสันธานค าว่า “และ” และค าว่า 
“หรือ” ไว้ดังนี้715 

 
ข้อ 1.2.18 การเว้นวรรคเล็กหน้าและ หลังค าว่า “ได้แก่” ที่ตามด้วย

รายการมากกว่า 1 รายการ ตัวอย่าง 
(1) เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส 
(2) อาหารที่ช่วยป้องกันและต้านทานโรค ได้แก่ โปรตีน เกลือแร่ และ

วิตามิน 
 
ข้อ 1.2.20 การเว้นวรรคเล็กหน้าค าสันธาน “และ”, “หรือ” ในรายการ 

ตัวอย่าง 
(1) ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ 

การเก็บรักษา การส ารวจ การขนย้าย การจ าหน่าย และการส่งมอบน้ าตาลทราย 
(2) แล้วกัน (ปาก) ว. ออกเสียงแสดงความไม่พอใจ ตกใจ เสียใจ หรือ

ประหลาดใจ เป็นต้น 
 

                                                           

รัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งต่อผลทางการเมืองมากกว่าการยึดถือหลักการในหน้า 255-259 ซึ่ง
ผู้เขียนได้ท าการสอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ไปแล้วก็
ตาม แต่ด้วยลักษณะของการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นทางนิติศาสตร์มิใช่รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ
จึงมีมติให้ท าการตัดประเด็นดังกล่าวออกไป และโปรดดูความเห็นของโปรดดูความเห็นทางวิชาการ
ของศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บ ารุงสุข ; ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารวิชาการ 
(Academic Forum) มาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่า
ด้วยการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ, หน้า 6.; ความเห็นของผู้เขียนในภาคผนวก จ หน้า 445 

715ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, หลักเกณฑ์การเว้นวรรค, ค้นวันที่ 30 สิงหาคม 2559 จาก 
http://www.royin.go.th/?page_id=629 
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นอกจากนั้นแล้ว จากการศึกษาถึงแนวทางการร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาท่ีได้มาจากการศึกษาวิจัยของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพบว่า ในคู่มือดังกล่าวได้มี
การอรรถาธิบายความการใช้ถ้อยค าว่า “และ” กับ ค าว่า “หรือ” ไว้ด้วยดังนี้716 

 
การใช้ค าว่า “หรือ” โดยความหมายทั่วไปจะหมายถึงการแยกออกจากกัน 

(Disjunctive) และเสนอให้เลือก (Presents Alternatives) โดยในบางกรณีการใช้
ค าว่า “หรือ” อาจเป็นเพ่ือการขยายเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการเพ่ิมค าที่มี
ความหมายใกล้เคียง และในบางกรณีอาจมีการใช้ค าว่า “หรือ” ให้ความหมายว่า 
“และ” โดยอ้างถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้น . . . 

 
8.2  แนวทางการใช้  
ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีได้ยึดถือแนวทางการใช้ค าว่า 

“และ” และ “หรือ” ตามความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมและตามหลักการใช้
ภาษาไทยทั่วไป คือ ค าว่า “และ” ใช้ในกรณีที่ประสงค์จะให้หมายความรวมทุก
ประเภทที่กล่าว และค าว่า “หรือ” ใช้ในกรณีที่ประสงค์จะให้เลือกเอาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง . . .   

 
จากหลักการดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าวลีที่ปรากฏในมาตรา 178 วรรคสองของร่างรัฐธรรมนูญ

ว่า “เศรษฐกิจ สังคม ‘หรือ’ การค้า ‘หรือ’ การลงทุน” ย่อมน าไปสู่ความสับสนในการใช้และการ
ตีความเป็นอย่างยิ่งถึงประเภทของหนังสือสัญญา ในขณะที่ความเห็นของผู้เขียนเห็นว่าควรท าการ
แก้ไขเป็นวลีที่ว่า “เศรษฐกิจ สังคม การค้า ‘หรือ’ การลงทุน” ให้มีความชัดเจนมากกว่าหลักการที่
ปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติฉบับนี้  ด้วยเหตุที่แนวทางการร่างกฎหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ได้ก าหนดแนวทางการใช้งานตามลักษณะของความหมายที่
ปรากฏในพจนานุกรม และตามหลักการใช้ภาษาไทยทั่วไปเป็นหลัก ดังนั้นถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ 
สังคม ‘หรือ’ การค้า ‘หรือ’ การลงทุน” ซึ่งเป็นการใช้ค าว่า “หรือ” ถึงสองค าในวลีดังกล่าว และ
แม้จะมีความหมายว่า หมายถึง “การแยกออกจากกันและเสนอให้เลือก” อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม 
แต่ค าว่า “หรือ” ดังกล่าวซึ่งมีอยู่สองค านั้น ก็เท่ากับเป็นการบัญญัติถ้อยค าที่มีความซ้ าซ้อนกันและ
ฟุ่มเฟือยโดยไม่จ าเป็น  

นอกจากนั้นแล้ว แม้ในความหมายของค าว่า “หรือ” ถ้าหากถูกใช้ในความหมายเชิงบวก 
ซึ่งมีเจตนารมณ์เป็นการใช้เพ่ือ “การขยายเนื้อหา” ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการเพ่ิมค าที่มี
ความหมายใกล้เคียงกันเข้าไป ซึ่งมีความหมายอันบ่งถึงถ้อยค าว่า “และ” ได้ก็ตาม แต่ถ้อยค าว่า 
“เศรษฐกิจ สังคม ‘หรือ’ การค้า ‘หรือ’ การลงทุน” ก็มิอาจตีความได้ว่า หมายถึงถ้อยค าว่า “และ” 
ได้แต่อย่างใด ด้วยเหตุที่ค าว่า “เศรษฐกิจ สังคม ‘หรือ’ การค้า ‘หรือ’ การลงทุน” หาได้มี

                                                           
716ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คู่มือแบบการร่างกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551), หน้า 640-641.  
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ความหมายในท านองที่ว่าเป็นการเพ่ิมค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันเข้าไปในกลุ่มค าดังกล่าวได้แต่
อย่างใดไม่ เนื่องจากค าว่าเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุนมีความหมายที่มีความแตกต่างกัน ทั้ง
ในความหมายของถ้อยค าดังกล่าวด้วย  ตัวเอง และทั้งจากการน าเสนอข้อมูลและแนวทางปฏิบัติใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยในบทที่ 3 ผ่านมา717  

ผู้เขียนขอสนับสนุนการให้เหตุผลดังกล่าวด้วยตัวอย่างการอรรถาธิบายความหมายในเชิง
บวกที่ต้องการขยายความดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ของผู้เขียนในประโยคที่ว่า 
“อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลใน
ฐานะที่เป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” การใช้ถ้อยค า
ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้เขียนเองต้องการสื่อความหมายในเชิงบวก ซึ่งต้องการขยายความหรืออธิบาย
ความให้มีความชัดเจนว่าเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารและในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารที่อรรถาธิบาย
อยู่นั้น ก็ยังหมายถึงความเป็นรัฐบาลด้วยในเวลาเดียวกัน การเขียนดังกล่าวผู้เขียนต้องการสื่อถึงการ
ขยายเนื้อหาที่เขียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยวิธีการเพ่ิมค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันเข้าไปใน
ประโยคเดียวกัน ในฐานะที่เป็นการใช้ค าว่า “หรือ” ให้มีความหมายเชิงของถ้อยค าว่า “และ”  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในข้อเสนอแนะของผู้เขียนตามแนวทางที่ 2 ซึ่งได้ท าการเสนอว่า การ
แก้ไขอาจท าการแก้ไขกลุ่มค าดังกล่าวในร่างรัฐธรรมนูญเป็นวลีที่ว่า “เศรษฐกิจ สังคม การค้า 
‘หรือ’ การลงทุน” ดังกล่าวนี้ กลับมีความหมายว่าหมายถึง ประเภทของหนังสือสัญญาอ่ืนที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างกว้างขวางทางใดทางหนึ่งก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจก็ได้ หรือทางสังคมก็ได้ หรือทางการค้าก็ได้ หรือแม้แต่ทางการลงทุนก็ได้
เช่นกัน เนื่องจากการเว้นวรรคระหว่างถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ สังคม การค้า” และตามด้วยถ้อยค าว่า 
“หรือการลงทุน” จึงต้องอรรถาธิบายความด้วยหลักการตามภาษาไทยทั่วไปที่ต้องพิจารณาจาก
ความหมาย ดังนี้  

ประการแรก ถ้อยค าดังกล่าวมิได้มีความหมายอย่างเดียวกันหรือทิศทางเดียวกัน  
ประการที่สอง การพิจารณาหาความหมายของวลีดังกล่าวว่าหมายถึงค าว่า “และ” หรือ

หมายถึงค าว่า “หรือ” จะต้องพิจารณาจากถ้อยค าตอนท้ายของวลีดังกล่าวว่า ตามด้วยค าว่า 
“และ” หรือตามด้วยถ้อยค าว่า “หรือ”  

ประการที่สาม ถ้อยค าดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีการใช้ถ้อยค าว่า “ได้แก่” และตามด้วย
ถ้อยค าอย่างใดอย่างหนึ่ง และตามด้วยถ้อยค าว่า “และ” อันสื่อความหมายว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ท านองของความหมายค าว่า “หรือ” และ 

ประการที่สี่ ต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในการบัญญัติหลักการดังกล่าวใน
รัฐธรรมนูญประกอบกัน เพ่ือใช้ก าหนดความหมายของประโยคดังกล่าวว่าหมายถึงค าว่า “และ” 
หรือหมายถึงค าว่า “หรือ”  

                                                           
717โปรดดูความหมายและตัวอย่างประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศ

ไทยตามนัยของค าว่า “เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน งบประมาณ” ในข้อ 3.2.2.2 ประเภทหนังสือ
สัญญาที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งการใช้อ านาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ข้อ 3) หนังสือสัญญาที่มี
ผลกระทบหรือก่อผลผูกพันกับประเทศไทย หน้า 212 
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ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าผู้เขียนเองไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ในการอรรถาธิบายความดังกล่าวว่า การ
น าเสนอแนวทางปฏิรูปหลักการเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในร่าง
รัฐธรรมนูญตามข้อเสนอแนวทางแก้ไขของผู้เขียนดังกล่าว ซึ่งสื่อความหมายที่ชัดเจนว่า หมายถึงค า
ว่า “หรือ” ในฐานะที่เป็นการแสดงออกซ่ึงความหมายว่า “หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องเลือกเท่านั้น” 
มากกว่าที่จะสื่อความหมายว่าเป็นค าว่า “และ” ส าหรับเป็นถ้อยค าที่ใช้ในการเชื่อมประเภทหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นด้าน 
“เศรษฐกิจ สังคม การค้า หรือแม้แต่ด้านการลงทุนทางใดทางหนึ่งก็ตาม 

ทั้งนี้ จากการศึกษาที่ผ่านมาแม้ผู้เขียนเองจะพบว่าข้อเสนอแนะตามแนวทางที่ 2 นี้ ซึ่ง
ผู้เขียนได้ท าเป็นข้อเสนอแนะตามแนวทางแก้ไขการตราบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญประการหนึ่งที่มี
ความถูกต้องในเชิงไวยากรณ์และการใช้ภาษาไทยตามที่ได้อรรถาธิบายไว้โดยราชบัณฑิตยสถาน 
และสามารถแก้ไขสภาพปัญหาที่มาจากความไม่ชัดเจนในเชิงหลักการของการก าหนดประเภท
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ตาม แต่ในทัศนะของผู้เขียนเองในท้ายที่สุดกลับมีความเห็นคล้อย
ไปในแนวทางและข้อเสนอแนะที่ 3 มากกว่า ในฐานะที่แนวทางดังกล่าวนี้เป็นแนวทางที่มีความ
ชัดเจนที่สุดและสามารถแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนในเชิงหลักการเฉกเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาในครั้ง
อดีต ด้วยเหตุที่ จากการใช้ถ้อยค าว่า “หรือทาง” เป็นตัวแบ่งประเภทหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศแต่และประเภทออกจากกันว่าหมายถึงหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่
ประเภทนี้ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ
การค้า หรือการลงทุนก็ตาม 

9. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่เก้า แม้หลักการตามมาตรา 178 วรรคสามจะได้ก าหนด
บทขยายความของมาตรา 178 วรรคสองไว้ก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่าการบัญญัติดังกล่าวเป็น
เพียงการให้ตัวอย่างประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ในตอนท้ายของมาตรา 178 วรรคสอง
เท่านั้น ทั้งนี้ มาตรา 178 วรรคสามได้ใช้ค าว่า “ได้แก่” 718 ซึ่งนัยของภาษาตามที่ราชบัณฑิตยสถาน
ได้อรรถาธิบายไว้หมายถึงการยกตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้น ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็
ยังหมายถึงหนังสือสัญญาระหว่างประเทศประเภทอ่ืนได้อีก ซึ่งขึ้นอยู่กับการตรากฎหมายที่จะออกมา
รองรับโดยวิธีการบัญญัติให้มีความเชื่อมโยงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่จะเป็นการ
ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึงในทางปฏิบัติจะต้องท าการพิจารณา
ในรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ต้องออกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญภายหลังอีกครั้ง
หนึ่ง ดังนั้น ในทัศนะของผู้เขียนมีความเห็นว่า การบัญญัติกฎหมายก าหนดรายละเอียดและประเภท
ของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในวรรคท่ีสามของมาตรา 178 จึงดูเป็นการ
ฟุ่มเฟือยและไม่มีความจ าเป็นต้องใส่บทขยายความแต่อย่างใด  

เป็นที่น่าสังเกตว่า การบัญญัติกฎหมายก าหนดรายละเอียดและประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าวมีความแตกต่างกับความจ าเป็นและบริบทของสภาวการณ์ของประเทศใน
ปัจจุบันภายใต้หลักการของบทบัญญัติมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

                                                           
718โปรดดู ข้อ 1.2.18 เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังค าว่า “ได้แก่” ที่ตามด้วยรายการมากกว่า 

1 รายการ; ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, เรื่องเดิม, ย่อหน้าที่ 1-2. 
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ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีบทขยายความว่า “หนังสือสัญญาที่กระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง” อีกท้ังถ้อยค าในวรรค
สามของมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้
บัญญัติด้วยถ้อยค าว่า “หมายถึง” ในลักษณะของการจ ากัดประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า 
รัฐธรรมนูญมุ่งหมายเฉพาะหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอะไรบ้าง หาได้ใช้ค าว่า “ได้แก่” เฉกเช่นที่
ก าหนดไว้ในวรรคที่สามของมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใดไม่ 

เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเวลาสถานการณ์พิเศษที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับอยู่ ในทางปฏิบัติจึงไม่อาจตรากฎหมาย
ที่ออกรองรับหลักการตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 23 วรรคสองมาเพ่ือใช้บังคับได้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ในการ
บัญญัติถ้อยค าในบทบัญญัติมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 จึงจ าต้องบัญญัติด้วยถ้อยค าว่า “หมายถึง” มิใช่ถ้อยค าว่า “ได้แก่” แต่อย่างใด 

ท้ายที่สุด แนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติในวรรคที่สองของมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยก็อาจด าเนินการได้โดยหลังจากถ้อยค าว่า “. . .ทางการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวาง. . .” ให้ต่อท้ายด้วยถ้อยค าว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และก็อาจท าการตัด
วรรคสามของมาตรา 178 ทิ้งไปเสียทั้งหมดก็ได้เช่นกัน ส่วนรายละเอียดประเภทหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศสามารถไปท าการก าหนดไว้ในบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งของกฎหมายที่ต้องออก
ตามร่างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแทน ซึ่งเป็นแนวทางประการหนึ่งที่ผู้เขียนจะได้น าเสนอในบทถัดไป 

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลังจากศึกษาในเชิงหลักการของร่างมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับผ่านประชามติที่ผ่านมาแล้วนั้น ผู้เขียนพบว่าแม้จะได้มีการปฏิรูปในเชิง
หลักการที่ถูกต้องตามแนวคิดที่ว่าอ านาจในการท าหนังสือสัญญาเป็นของรัฐและเป็นของฝ่ายบริหาร
ไปแล้วก็ตาม แต่การบัญญัติถ้อยค าต่าง ๆ ในร่างรัฐธรรมนูญก็ยังมีปัญหาที่ อาจน าไปสู่การ
อรรถาธิบายที่มีความแตกต่างกันได้ ด้วยเหตุส าคัญประการหนึ่งก็คือความไม่ชัดเจนในเชิงถ้อยค าที่
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองที่อาจน าไปสู่การให้ความเห็นและการอรรถาธิบายความที่
มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้อยู่ การแก้ไขหลักการของรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนด้วยการ
ปฏิรูปหลักการให้ถูกต้องเข้าใจตรงกันมากที่สุดย่อมช่วยลดปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่เคยเกิดขึ้นไปได้มาก แต่ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะไม่บรรลุผ หากการใช้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากนัยและผลประโยชน์ทางการเมืองอ่ืนใดมากกว่าการ
ยึดถือในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

 
4.4.2  ปัญหาทางปฏิบัติยังคงเกิดขึ้นจากการปฏิรูปกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับผ่านประชามติ  
จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติในมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช .... บัญญัติไว้ดังนี้  
 

มาตรา 178 วรรคสอง หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตาม
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หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง719 หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ720  

 
มาตรา 178 วรรคสาม หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตาม
วรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ721 
ทั้งหมดหรือบางส่วน722 หรือหนังสือสัญญาอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ723 

 
มาตรา 178 วรรคสี่ ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น724 และได้รับการเยียวยาที่จ าเป็น725 อันเกิดจาก
ผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย726  
 
แม้จะมีการปฏิรูปหลักการในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปแล้วก็ตาม แต่ในทัศนะของผู้เขียน

เองก็ยังมีความเห็นว่า สภาพปัญหาในทางปฏิบัติก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ แม้จะมีการปฏิรูปกระบวนการใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ 
ผู้เขียนมีประเด็นวิพากษ์และข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 

1. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หนึ่ง ถ้อยค าว่า “รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องรับเรื่อง” ค าว่า “รับเรื่อง” นี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต้องการสื่อ
ความหมายว่าหมายถึงอะไร และการรับเรื่องดังกล่าวใครจะเป็นผู้ที่มีอ านาจในการรับเรื่องราว
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต้องการสื่อว่า เป็นกรณีที่รัฐสภาเป็นองค์กรที่ต้อง
ได้รับเรื่องจากกระบวนการที่ด าเนินการโดยฝ่ายบริหารให้ท าการเสนอเรื่องรวมต่อที่ประชุมรัฐสภา
เพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่นายกรัฐมนตรีลง

                                                           
719 โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หนึ่ง ของข้อ 4.4.2 หน้า 362 
720 โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สอง ของข้อ 4.4.2 หน้า 363 
721 โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สาม ของข้อ 4.4.2 หน้า 365 
722 โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สี่ ของข้อ 4.4.2 หน้า 366 
723 โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่ห้า ของข้อ 4.4.2 หน้า 366 
724 โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หก ของข้อ 4.4.2 หน้า 366 
725 โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่เจ็ด ของข้อ 4.4.2 หน้า 369  
726 โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่แปด ของข้อ 4.4.2 หน้า 370 
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นามในหนังสือเรียนต่อประธานรัฐสภาและส่งไปยัง “ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” โดยการ
นับระยะเวลา 60 วันดังกล่าวนี้ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงเลขรับหนังสือและวันเดือนปีที่ได้รับหนังสือ
อย่างเป็นทางการ  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 60 วันดังกล่าว
นี้ อาจกล่าวได้ว่ามีก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ ในขณะที่สหราชอาณาจักรก าหนด
ระยะเวลาตามหลัก Ponsonby Rule ซึ่งถูกตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติภายหลังก าหนด
ความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารว่า ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ ยื่น
ความตกลงให้รัฐสภาท าการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันท าการ ส่วนประเทศอ่ืนจาก
การศึกษาถึงหลักการในรัฐธรรมนูญไม่ปรากฏว่ามีการก าหนดระยะเวลาเหมือนในร่างรัฐธรรมนูญ
มาตรา 178 ของประเทศไทยแต่อย่างใด  

ผู้เขียนเห็นว่าการก าหนดระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดก็เป็นพัฒนาการที่ดีและสร้างความชัดเจน
ในฐานะที่เป็นการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาความล่าช้าและความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศเฉกเช่นที่ เคยเกิดขึ้น ในครั้งอดีตเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่ ไม่มีกรอบ
ก าหนดเวลาในการพิจารณาประการหนึ่ง ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวไม่ปรากฏทั้งในร่างแก้ไขบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ของคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญและฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมรัฐสภาสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปฉบับแรก
ในมาตรา 193 ฉบับคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558 ด้วยแต่อย่างใด นอกจากนั้น ผู้เขียน
ไม่แปลกใจในเรื่องดังกล่าวเท่าใดนักโดยเฉพาะบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 193 เมื่อปี พ.ศ. 
2558 ด้วยเหตุที่หลักการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญที่
ยังคงยึดอยู่กับหลักการและแนวทางเรื่องเดิมที่ไม่มีการปฏิรูปในเชิงหลักการขึ้นใหม่แต่อย่างใด  

2. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สอง ถ้อยค าว่า “หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ” ประโยคดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องของ
การก าหนด “ระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพัน” (Imperative Time)727 เกี่ยวกับการให้ความ
เห็นชอบที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่จะต้องด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลักการ
ดังกล่าวมี “ข้อดี” อยู่ตรงที่สามารถท าการแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในทางปฏิบัติที่สามารถช่วยขจัด
ความล่าช้าแบบไม่มีกรอบระยะเวลา รวมทั้งก าหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ใน
กรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดผลทางกฎหมายจากการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเฉกเช่นหลักการในมาตรา 190 รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นแต่เพียงหลักการของรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า “ระยะเวลาเร่งรัดหรือ
ระยะเวลาแนะน า” (Indicative Time) ในฐานะที่เป็นแต่เพียงกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองก็หาได้มี
การก าหนดในเชิงหลักการว่า ในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
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ออนไลน์ (10 มีนาคม 2557): ย่อหน้าที่ 10. 



364 
 

ภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายอย่างไรบ้าง728 ทั้งนี้ หลักการ
ดังกล่าวนี้เองเป็นหนึ่งในประเด็นที่น าไปสู่การวิพากษ์ถึงผลทางกฎหมายในกรณีที่รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่าย
นิติบัญญัติไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดระยะเวลา 60 วันดังที่ปรากฏในเนื้อหา
การวิเคราะหท์ี่ผ่านมาแล้วในเบื้องต้น  

แต่กระนั้นก็ตาม กรณีการก าหนดระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพันดังกล่าวอาจมี 
“ข้อเสีย”เกิดขึ้นได้เช่นกัน อาทิ ประเด็นวิพากษ์เกี่ยวกับการที่ที่ประชุมรัฐสภาใช้ปัจจัยหรือกลยุทธ์
เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง เพ่ือดึงระยะเวลาของการประชุมและการพิจารณาให้ล่าช้าจนล่วงเลย
ก าหนดระยะเวลา 60 วันดังกล่าวจนน ามาซึ่งการได้รับความเห็นชอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติไปโดยผลของ
กฎหมาย หลักการในเรื่องระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพันดังกล่าว อาจน ามาซึ่งการใช้อ านาจ
โดยไม่ชอบได้จนท าให้เกิดความไม่โปร่งใสและการวิพากษ์ถึงการรวบอ านาจโดยรัฐบาล  ในฐานะที่
ครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมรัฐสภา ดังที่เคยปรากฏถึงการใช้อ านาจเสียงข้างมากในที่ประชุม
ของฝ่ายบริหารที่น าไปสู่การเสียผลประโยชน์ชาติในดินแดนหรือทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การจะสร้างสมดุลระหว่างแนวทางแก้ไขความล่าช้าที่เคยเกิดขึ้น
มาแล้วในอดีตกับการขจัดข้อวิพากษ์และความกังวลใจในการใช้อ านาจโดยมิชอบของฝ่ายบริหาร
ดังกล่าวออกไปได้อย่างไร ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางแก้ไขสามารถด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเสริมหลักการ
บางประการเข้าไปในหลักการเรื่องระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพันที่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ ต้องมีฐานการพิจารณาสาเหตุที่การประชุมไม่อาจด าเนินการได้แล้วเสร็จทันภายในก าหนด
ระยะเวลา 60 วันดังกล่าวว่าเกิดขึ้นจากเหตุหรือปัจจัยทางด้านใดเป็นหลัก หากเป็นปัจจัยจากทาง
เทคนิคและวิธีด าเนินการประชุมที่ท าให้เกิดความล้าช้าโดยไม่จ าเป็น อาทิ การเดินออกจากที่ประชุม
หรือการวอล์คเอาท์ (Walk Out) การประท้วงการประชุมหรือแม้แต่การใช้สิทธิพาดพิงโดยไม่จ าเป็น 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการด าเนินการพิจารณาที่มีความล่าช้าดังกล่าว หาได้เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านเนื้อหา
หรือสาระส าคัญของความตกลงระหว่างประเทศที่จะต้องพิจารณาถกเถียงให้ความเห็นทางวิชาการแต่
อย่างใดไม่แล้ว ประเด็นค าถามที่ เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวก็คือ ในทางปฏิบัติควรมีมาตรการทาง
กฎหมายว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร และการแก้ไขปัญหาความล่าช้าดังกล่าวควรด าเนินการอย่างไร 
รวมทั้งการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติแนวทางแก้ไขควรด าเนินการอย่างไร  

ในเบื้องต้นผู้เขียนเห็นด้วยกับการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดข้องที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ตามบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะต้อง
มิใช่การแก้ไขปัญหาด้วยการบัญญัติหลักการเรื่องระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพันดังกล่าว ใน
ลักษณะที่เป็นการก าหนดผลทางกฎหมายที่ “เด็ดขาด” เฉกเช่นที่ได้ก าหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
มาตรา 178 วรรคสองของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้แต่อย่างใด  

ผู้เขียนเห็นว่า เพ่ือขจัดข้อวิพากษ์การใช้อ านาจโดยมิชอบจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผลประโยชน์ชาติและข้อวิพากษ์ในฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย บทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญควรท าการแก้ไข
บทบัญญัติในเชิงหลักการเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพัน ให้เป็นหลักการที่
สามารถก าหนดเป็น “บทยกเว้น” ที่เด็ดขาด โดยให้สามารถท าการขยายระยะเวลาการพิจารณา
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ออกไปได้ในกรณีที่ “เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้” ในฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ผ่อนคลายหรือมี
ความยืดหยุ่นต่อการบังคับใช้ของหลักการดังกล่าวได้  

หลักเกณฑ์ดังกล่าวควรพิจารณาว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ จะต้องมิได้เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยจากทางเทคนิคและวิธีด าเนินการประชุมที่ล้าช้า อาทิ การเดินออกจากที่ประชุมหรือการวอล์ค
เอาท์ การประท้วง การใช้สิทธิพาดพิง เป็นต้น แต่การด าเนินการล่าช้าดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านเนื้อหาหรือสาระส าคัญของความตกลงระหว่างประเทศที่จะต้องพิจารณา
ถกเถียงให้ความเห็นทางวิชาการเพ่ือการรักษาผลประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้งเป็นหลัก ทั้งนี้ เพ่ือก่อให้เกิด
ความเที่ยงธรรมในการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารและเพ่ือขจัดข้อวิพากษ์ในประเด็นที่ฝ่ายบริหารอาจใช้
อ านาจโดยมิชอบได ้ 

ผู้เขียนเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการดังกล่าว อาจท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการด้วย
ประโยคดังต่อไปนี้ “เว้นแต่ จะเป็นกรณีทีมี่เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ที่ประชุมสามารถขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จออกไปไม่เกินอีก 15 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ 
การพิจารณาว่าเหตุใดเป็นเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นั้น ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด”  

อนึ่ง การก าหนดประเภท ลักษณะ เงื่อนไขของความล่าช้าที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะที่เป็นเหตุ
จ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ อย่างไรนั้น ให้ไปท าการก าหนดไว้ใน “กฎหมายที่ออกตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ” และ “ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาว่าด้วยระเบียบและการด าเนินการประชุม
รัฐสภา พ.ศ. ....” ให้สอดรับกันในทางปฏิบัติ 

3. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สาม ผู้เขียนเห็นว่าบทขยายความซึ่งก าหนดรายละเอียด
ของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 178 วรรคสามว่า “หนังสือสัญญาอ่ืนที่
อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวางตามวรรคสอง” ไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดว่ามีหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศใดบ้างในวรรคสามไว้เป็นการเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากการก าหนดตัวอย่างประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศที่บัญญัติด้วยค าว่า “ได้แก่” ด้วยเหตุที่รายละเอียดของประเภทหนังสือต่าง ๆ 
สามารถก าหนดรายละเอียดไว้ใน “กฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติ” ตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 178 
ได้อยู่แล้ว  

ดังนั้น ในวรรคสามซึ่งเป็นบทขยายความของวรรคสองถ้อยค าว่า “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง 
‘ได้แก’่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท า
ให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ” ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าสามารถท าการตัด
บทบัญญัติในวรรคที่สามทิ้งไปได้ทั้งหมด ด้วยเหตุที่ประการแรก ในเชิงหลักการแล้วรัฐธรรมนูญไม่
สามารถก าหนดประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ครอบคลุมทุกประเภทอยู่แล้ว ประการที่
สอง ด้วยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเองก็ยังได้บัญญัติถ้อยค าว่า “หรือหนังสือสัญญาอ่ืนตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” สามารถก าหนดรายละเอียดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ไปก าหนดไว้
ในกฎหมายที่ต้องออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแทนได้อยู่แล้ว 
การบัญญัติตัวอย่างประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้แล้ว และยังไปก าหนดให้ไปท าการ
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บัญญัติหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ในกฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวซ้ าอีก 
จึงดูประหนึ่งว่าเป็นการบัญญัติหลักการของรัฐธรรมนูญที่ดูฟุ่มเฟือยเกินไปโดยไม่จ าเป็นแต่อย่างใด 

ผู้เขียนเห็นว่า ในแนวทางการแก้ไขสามารถท าการตัดวรรค 3 ออกไปได้ทั้งหมด แล้วบัญญัติ
วลีที่ว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ต่อท้ายวลีที่ว่า “. . .หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวาง”  

4. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สี่ ค าว่าในทรัพยากรธรรมชาติ “ทั้งหมดหรือบางส่วน” 
ค าว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งเป็นถ้อยค าที่ขยายความค าว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการให้ใช้หรือการสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาตินั้น ผู้เขียนเห็นว่า หนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ท าให้เกิดการใช้สิทธิหรือสูญเสียสิทธิในทรัพยากรต้องน าเข้าสู่การพิจารณาอยู่แล้ว จึงไม่
จ าต้องพิจารณาว่าจะเป็นการสูญเสียสิทธิทั้งหมดหรือจะเป็นการสูญเสียสิทธิแต่บางส่วนก็ตาม  

ผู้เขียนเห็นว่า ถ้อยค าว่า “ทั้งหมดหรือบางส่วน” ควรตัดออกเพราะเป็นค าที่บัญญัติฟุ่มเฟือย
โดยไม่จ าเป็น โดยแก้เป็น “หรือการให้ใช้หรือท าให้สูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ” พึงต้องเข้าใจ
ว่าผู้เขียนหมายความแต่เฉพาะในกรณีท่ีการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แตห่ากคณะกรรมาธิการ
แก้ไขในอนาคตหากยังคงเห็นชอบให้มีการคงบทขยายความของวรรคสามของมาตรา 178 ของร่าง
รัฐธรรมนูญไว้เท่านั้น แต่ทั้งนี้ในทัศนะของผู้เขียนยังคงมีความเห็นและยืนยันว่าไม่จ าต้องคงบทขยาย
ความไว้แต่อย่างใดดังข้อวิพากษ์ในข้อที่ 3 ที่ผ่านมา ดังนั้น การแก้ไขหรือไม่แก้ไขด้วยการตัดถ้อยค า
ว่า “ทัง้หมดหรือบางส่วน” จึงไม่มีความจ าเป็นต้องพิจารณาแต่อย่างใด 

5. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่ห้า ถ้อยค าในวรรคสามซึ่งบัญญัติว่า “. . . หนังสือสัญญา
อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ” นั้น จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติเฉพาะแต่ประเภทหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ แต่หาได้มีการบัญญัติรับรองว่า “จะต้องมี” กฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดประเภท 
หลักเกณฑ์ขั้นตอน หรือกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เฉกเช่นที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
190 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งบัญญัติรับรองหลักการไว้
ว่า “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือ
สัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  หรือมีผล
ผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ” แต่อย่างใด 

ผู้เขียนเห็นว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดในการวิพากษ์และแนวทางการแก้ไขบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในข้อวิพากษ์ที่ 3 การแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญสามารถ
ท าการปรับวรรคสี่เป็นวรรคสาม และท าการบัญญัติรับรองหลักการเพ่ือให้มีหน้าที่ต้องด าเนินการตรา
กฎหมายที่เชื่อมโยงมาจากบทบัญญัติตอนท้ายของวรรคสามเดิมซึ่งเปลี่ยนเป็นบทบัญญัติตอนท้าย
ของมาตรา 178 วรรคสองที่ผู้เขียนเสนอแก้ไขใหม่ว่า “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง . . .” 

6. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หก ด้วยเหตุที่บทบัญญัติมาตรา 178 วรรคสี่ บัญญัติว่า 
“ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น . . .” มี
ประเด็นที่น่าสนใจคือ “กฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น” นั้น ผู้เขียนมีข้อสังเกต ดังนี้  1) กฎหมายต้องก าหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือที่
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สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏชัดว่าหาได้มีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอนซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติแต่อย่างใดไม่ เป็นผลให้ขาดประสิทธิภาพและความถูกต้องตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และน ามาซึ่งข้อวิพากษ์ถึงความถูกต้องในการปฏิบัติ 2) การเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองซึ่งขึ้นอยู่กับเจตจ านงของรัฐที่จะรับรองและก าหนดสิทธิ
ทางการเมืองให้หรือไม่ สิทธิดังกล่าวมิใช่สิทธิมนุษยชนที่แม้รัฐไม่ก าหนดให้แต่ก็เป็นสิทธิที่ภาค
ประชาชนก็มีสิทธิตามหลักการสากลทั่วไป 3) ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 178 วรรคสี่ก าหนดเฉพาะสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น   

ปัญหาที่ต้องพิจารณาจากกรณีที่กฎหมายก าหนดในเชิงหลักการที่ว่าด้วย “การเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น” มีความหมายอย่างไรและมีลักษณะอย่างไร ผู้เขียนมีข้อสังเกต 2 
ประการ ดังนี้  

ประการแรก “การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น” จะหมายถึงการเข้ามามีส่วน
ในการแสดงความคิดเห็นก่อนท าสัญญาหรือภายหลังลงนามแต่ก่อนสัตยาบัน กันแน่ ในทัศนะของ
ผู้เขียนเห็นว่า จากหลักการและแนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและ
แนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ อ านาจก่อนท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศย่อมเป็นอ านาจของฝ่าย
บริหารโดยล าพัง ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึง การมีส่วนร่วมภายหลังจากการลง
นามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แต่เป็นขั้นตอนก่อนที่ฝ่ายบริหารจะท าการให้สัตยาบัน ไม่ว่าจะ
เป็นขั้นตอนที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของภาคประชาชนก็ตาม ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเกี่ยว    กับสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นดังกล่าว จึงจะต้องไม่ก าหนดในลักษณะที่เป็นการแทรกแซงการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารซึ่ง
เป็นองค์กรหลักแต่อย่างใด  

ประการที่สอง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใช้ค าว่า “การแสดงความคิดเห็น” จะมีความหมาย
เหมือนกับ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” หรือไม่ หากพิเคราะห์ตามระเบียบส านักนายกว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2542 ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคห้า 
และมาตรา 193 ของร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2558 จะพบว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและร่าง
รัฐธรรมนูญดังกล่าว หาได้ก าหนดว่าจะต้องมีการตรากฎหมายที่ว่าด้วย “การให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงรายละเอียดและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” เฉกเช่นที่ก าหนดไว้ใน “ร่างแก้ไข
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” ฉบับที่ เสนอโดย
คณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2559 ฉบับผ่าน
ประชามติแต่อย่างใดไม ่ 

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า ด้วยเหตุที่บทบัญญัติมาตรา 190 วรรคห้าและมาตรา 193 
ของร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งบัญญัติด้วยวลีที่ว่า “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” 
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่ามีระเบียบส านักนายกว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2542 ใช้บังคับอยู่แล้ว รัฐธรรมนูญจึงหาจ าเป็นต้องก าหนดไว้ในเชิงหลักการเกี่ยวกับหน้าที่ ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องท าการตรากฎหมายรองรับ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ไว้เป็น
การเฉพาะแต่อย่างใดไม่  



368 
 

ในขณะที่วลีที่ว่าด้วย “การแสดงความคิดเห็น” ซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา 178 ของร่าง
รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2559 ฉบับผ่านประชามตินั้น รัฐธรรมนูญกลับได้รับรองไว้เป็นการเฉพาะว่า
จะต้องมีการตรา “กฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น” ประกอบด้วย ในทัศนะของผู้เขียนจึงเห็นว่าวลีที่ว่าด้วย “การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน” หาได้มีความหมายเฉกเช่นเดียวกันกับวลีที่ว่าด้วย “การแสดงความคิดเห็น” แต่อย่างใด
ไม่ ด้วยเหตุดังกล่าวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจึงจ าต้องก าหนดให้มีการตรากฎหมายรองรับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญในเรื่องที่จะต้อง “ก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น” ไว้เป็นการเฉพาะไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั่นเอง   

เป็นที่น่าสังเกตว่า มาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติเมื่อปี พ.ศ. 2559 
ก าหนดว่า “ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
. . .” ย่อมมีมุมมองที่เห็นต่างไปจากหลักการที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคห้า และ
มาตรา 193 ของร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2558 อีกทั้ง แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาภายใต้ระเบียบ
ส านักนายกฉบับนี้เองก็ได้น าไปสู่ประเด็นปัญหาข้อวิพากษ์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
น าไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ประกอบกับกระบวนวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ย่อมมีกระบวนและวิธีการที่มีความแตกต่างกันกับกระบวนการและ
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการของรัฐเป็นการทั่วไป 

ผู้เขียนเห็นว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ปี พ.ศ. 2559 คงพิจารณา
แล้วเห็นว่า กระบวนการทางปฏิบัติระหว่าง “การรับฟัง” กับ “การแสดงความคิดเห็น” นั้นมีความ
แตกต่างกันในการด าเนินการดังกล่าว ด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรก าหนดหลักการและวิธีการเฉพาะที่มี
ความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องบัญญัติรับรองบทบัญญัติดังกล่าวไว้ว่าจะต้องจัด “ให้มี
กฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็น” แต่มิใช่การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในอันที่จะต้องใช้กระบวนการและวิธีการภายใต้บทบัญญัติของระเบียบ
ส านักนายกว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2542 แต่อย่างใด 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ถ้อยค าว่า “การแสดงความคิดเห็น” หมายถึงการที่ฝ่ายบริหารจะต้องรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยหรือไม่ และกรณีที่ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยกับการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร และการด าเนินการจัดให้มี “การ
แสดงความคิดเห็น” จะต้องมีสัดส่วนหรือจ านวนอย่างไร ถ้าประชาชนเห็นชอบกับไม่เห็นชอบจะมีผล
ทางกฎหมายต่อการท าสนธิสัญญาหรือไม่  

ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า “การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น” ย่อมหมายถึง
การที่ฝ่ายบริหารจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ส าหรับประเด็นค าถามที่ว่า 
แล้วถ้าประชาชนเห็นชอบกับไม่เห็นชอบด้วย จะมีผลทางกฎหมายต่อการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของฝ่ายบริหารด้วยหรือไม่นั้น ผู้เขียนเห็นว่า ผลของการจัดให้มี “การแสดงความคิดเห็น” 
ย่อมมีผลทางกฎหมายในลักษณะที่เป็นแต่เพียง “ข้อมูลประกอบ” เพ่ือให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้มีข้อมูล
เพ่ือท าการพิจารณาเหตุผลและการรับฟังข้อวิพากษ์ในมุมมองและส่วนของภาคประชาชนที่มีต่อการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเช่นว่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการจัดให้มีการรับฟังดังกล่าวจะได้ถูก
น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาในการให้สัตยาบันกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่
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รัฐบาลได้ท าขึ้นเท่านั้นว่าควรเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงระหว่งประเทศหรือไม่อย่างไร แต่การจัด
ให้มีการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวคงมิได้มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดว่า เมื่อประชาชนไม่เห็นชอบ
ด้วยแล้วจะส่งผลทางกฎหมายให้หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ไปด าเนินการแล้วมีผลตก
ไปแต่อย่างใดไม่ การตกไปหรือไม่นั้นก็ยังคงเป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติว่า จะเห็นชอบด้วยหรือไม่
เห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอยู่นั้นเอง ส่วนประเด็นเรื่องของวิธีการหรือหลักการ
ที่สามารถน าไปใช้ได้ในวิธีปฏิบัติต้องท าการก าหนดในรายละเอียดของกฎหมายที่จะต้องออกตาม
บทบัญญัตมิาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญต่อไป 

7. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่เจ็ด เป็นที่ประจักษ์ว่าบทบัญญัติมาตรา 178 วรรคสี่ 
บัญญัติว่า “ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจาก
ผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย” เป็นที่น่าสังเกตว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ทั้ง 6 ฉบับที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษาที่ผ่านมานั้นได้ก าหนดหลักการในเรื่องดังกล่าวไว้ตรงกันว่า ฝ่ายนิติ
บัญญัติจะต้องท าการตรากฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประเด็นจากการศึกษาที่ผ่าน
มาก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาคือมาตรการอะไรบ้าง เกณฑ์การการเยียวยาความเสียควรจะ
มีอย่างไรบ้างนั้นจ าต้องอาศัยหลักเกณฑ์ของกฎหมายก าหนดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติต่อไป  

เป็นที่น่าสังเกตว่า หากพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 178 วรรคสี่จะพบว่า ร่างรัฐธรรมนูญ
มิได้ธ ารงไว้ซึ่งหลักการที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องตรากฎหมาย “โดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่
ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป” ใน
ฐานะที่เป็นหลักการที่ส าคัญในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายจากการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศไว้เฉกเช่นที่ก าหนดไว้ในเชิงหลักการตามบทบัญญัติมาตรา 190 วรรคห้าของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่อย่างใด  

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การไม่ก าหนดหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญในฐานะที่ต้องค านึงถึงดังกล่าว 
จะมีผลท าให้การตรากฎหมายมิได้ด าเนินการโดยค านึงถึงการต้องเคารพต่อหลักความเป็นธรรมที่
เกิดขึ้นได้หรือไม่ ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าไม่มีเครื่องยืนยันใด ๆ ได้เลยว่า การตรากฎหมายจะต้อง
ค านึงถึงหลักการดังกล่าวแต่อย่างใด ในทางกลับกันการไม่ธ ารงไว้ซึ่งหลักการดังกล่าวอาจดูประหนึ่ง
ว่า ความเป็นธรรมในการเยียวยาเป็นหลักการที่หาจ าต้องปฏิบัติแต่อย่างใดไม่ ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญ
มิได้รับรองหลักการดังกล่าวไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าการที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้
ในเชิงหลักการว่า การตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องค านึงถึงหลักความเป็นธรรมดังกล่าวให้
ออกมามีผลใช้บังคับระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศนั้นและประชาชนทั่วไป ผู้ร่างกฎหมายเองก็มิอาจปฏิเสธการมีอยู่ของหลักการ
ดังกล่าวได้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญมิได้รับรองหลักการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ อาจ
น ามาซึ่งเหตุที่มคีวามแตกต่างทางความคิดของผู้ร่างกฎหมาย และอาจดูประหนึ่งได้ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ก าหนดหลักการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ร่างกฎหมายหาจ าต้องค านึงถึงหลักการดังกล่าวใน
การตรากฎหมายในอันที่จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้นและประชาชนทั่วไปแต่อย่างใดไม ่

ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าหลักการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานที่สร้างความเป็นธรรมใน
สังคมที่จ าเป็นจะต้องธ ารงไว้ซึ่งหลักการในรัฐธรรมนูญที่ผู้ร่างกฎหมายจะต้องพิจารณาถึงด้วยเช่นกัน 
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อย่างน้อยที่สุดการเยียวคงมิได้พิจารณาแต่วิธีการหรือมาตรการชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การเยียวยาตามที่จ าเป็นก็ควรจะต้องค านึงถึงความชอบธรรม
ของสังคมโดยร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความตกลง
ระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นกับผลกระทบกับภาคประชาชนโดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม 
ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าแม้รัฐธรรมนูญจะได้ก าหนดหลักการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ตาม แต่
ในทางปฏิบัติหากฝ่ายนิติบัญญัติกลับไม่สามารถท าการตรากฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมได้แต่อย่างใด
นั้น การธ ารงหลักการดังกล่าวไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็หาได้มีประโยชน์ในทางปฏิบัติแต่อย่างใด
ไม ่เฉกเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตท่ีผ่านมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

แต่กรณีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้เขียนก็อาจสรุปได้ว่า การตรากฎหมายฉบับนี้ถือได้ว่า
ความจ าเป็นที่ต้องมีผลักดันให้มีหลักการที่เป็นรูปธรรม ในฐานะที่เป็นกฎหมายที่ก าหนดรายะเอียด
และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นฐานการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการที่ว่าด้วย 
“โดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศนั้นและประชาชนทั่วไป” ด้วยเช่นกัน 

ผู้เขียนเห็นว่าควรเพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “ทั้งนี้” หน้าประโยคว่า “โดยค านึงถึงความเป็นธรรม
ระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชน
ทั่วไป” และให้บัญญัติไว้ต่อท้ายกับบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วในมาตรา 178 วรรคสี่ ของร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ผ่านประชามติด้วยเช่นกัน โดยแก้ไขเป็นจากค าว่า “วรรคสาม” เป็น “วรรคสอง” ดังนี้  

“ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบ
ของการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสองด้วย ‘ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป’ ” 

8. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่ แปด มาตรา 178 วรรคสี่  บัญญัติว่าให้มีการตรา
กฎหมายเฉพาะในสองเรื่องคือ 1) กฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และ 2) กฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจาก
ผลกระทบการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาไม่พบหลักการที่
ก าหนดให้มีการตรากฎหมายที่ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญา ขั้นตอนและวิธีการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 178 วรรคสี่แต่อย่างใด  

ประเด็นค าถามที่น่าสนใจคือ แม้ในวรรคสามของมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญจะบัญญัติ
ถ้อยค าว่า “. . . ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ไว้ก็ตาม แต่ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 178 วรรคสามประกอบ
กับวรรคสี่ที่แม้จะมีการตราบทบัญญัติเชื่อมโยงกันและกันไว้ก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าว หาได้มีการ
รับรองในเชิงหลักการที่จะต้องมีการกฎหมายเกี่ยวกับ “หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือ
สัญญาตามวรรคสอง” ไว้แต่อย่างใดไม่ ซึ่งแตกต่างกับบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 ที่แม้วรรคสองจะไม่ได้ก าหนดถ้อยค าว่า “. . . ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” ไว้ก็ตาม แต่มาตรา 190 วรรคห้าของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ก็ยังได้บัญญัติรองรับให้ต้องมีการตรากฎหมายดังกล่าวไว้ในวรรคสองของมาตรา 190 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้วยเช่นกัน  
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ผู้เขียนเห็นว่าความเชื่อมโยงไปถึงในวรรคสี่ของร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 178 เกี่ยวกับการ
รับรองในเชิงหลักการว่า ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่จะต้องด าเนินการตรากฎหมาย “ที่ว่าด้วยการก าหนด
ประเภทของหนังสือสัญญา ขั้นตอนและวิธีการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” โดยต้องก าหนด
รายละเอียดของกฎหมายที่ต้องรองรับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ การตรา
กฎหมายก าหนดรายละเอียดและวิธีปฏิบัติดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นประเด็นส าคัญทีไ่ด้เกิดขึ้นและมีความ
เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ผ่านของประเทศไทยมาก
ที่สุดก็คือ ปัญหาที่ว่าด้วยประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นมานั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือไม่  ผู้เขียนเห็นว่าหลักการเรื่องดังกล่าวนี้มี
ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายออกมารองรับการปฏิบัติให้ประจักษ์ ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายให้
ปรากฏหลักการและทางปฏิบัติย่อมท าให้เห็นได้ว่า สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศของประเทศไทยประการหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมานั้นปัจจุบันได้รับ
การแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าวไปแล้วด้วยเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว แม้มาตรา 178 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่  ของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะผ่านประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไปแล้วก็ตาม แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้
ว่าการปฏิรูปหลักการในรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะปราศจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาในครั้งอดีตแต่อย่างใดไม่  

จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนอาจสรุปได้ว่า บทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็ยัง
สามารถพบเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจะได้ท าการปฏิรูปกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่าประเทศตามที่ปรากฏในร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับผ่านประชามติไปหลายประการแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นปัญหาในเรื่องการก าหนดกรอบระยะเวลา 60 วันในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของฝ่าย
นิติบัญญัติ การมีบทสันนิษฐานเรื่องการได้รับความเห็นชอบตามหลักการเรื่องระยะเวลาบังคับหรือ
ระยะเวลาผูกพัน บทขยายความของประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ การตรากฎหมายที่
ต้องออกมารองรับต่อการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่าประเทศ รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยที่หลักการที่ส าคัญไม่ได้ค านึงถึงแต่อย่างใด แต่ในท้ายที่สุด แม้
ประเทศไทยจะมีการปฏิรูปกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับผ่านประชามติไปแล้วก็ตาม แต่ความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในเชิงหลักการ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ยังมีความจ าเป็นจะต้องได้รับพิจารณาและทบทวนหลักการ
ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน 

 
4.4.3  ปัญหาที่ว่าด้วยองค์กรและหลักการในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือ

สัญญาระหว่างประเทศจากการปฏิ รูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 

จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติในมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช .... บัญญัติไว้ดังนี้  
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มาตรา 178 วรรคห้า เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรค
สองหรือวรรคสามหรือไม่729 คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้730 
ทั้งนี ้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่ได้
รับค าขอ731  
 
แม้จะมีการปฏิรูปหลักการในรัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม แต่ผู้เขียนก็ยังมีความเห็นว่าสภาพปัญหา

ทางปฏิบัติก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ แม้จะได้มีการปฏิรูปกระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตาม
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติไปแล้วก็ตาม  ทั้งนี้  ผู้ เขียนมีประเด็นวิพากษ์และข้อสังเกต
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หนึ่ง รัฐธรรมนูญก าหนดองค์กรที่มีอ านาจในการวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อขัดแย้งการใช้อ านาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ใน
กรณีท่ีมีปัญหาว่า “หนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่” ซึ่งหมายถึง ปัญหา
ที่ว่าด้วยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องข้อความเห็นชอบจากฝ่าย
นิติบัญญัติหรือไม่ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาหลักการในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก าหนดให้องค์กรวินิจฉัยชี้
ขาดสภาพปัญหาเป็นอ านาจของฝ่ายตุลาการคือศาลรัฐธรรมนูญตลอดมา 

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ผ่านมาจะ
พบว่า แนวคิดประการหนึ่งที่พบในการศึกษาคือ “ปัญหาการเมืองควรแก้ไขด้วยการเมือง” ดังจะเห็น
ได้จากรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนดให้องค์กรวินิจฉัยที่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่ว่าด้วย
องค์กรและอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นของ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” 
(Constitutional Council) ซึ่งมีองค์ประกอบที่มาจากทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติและมีอ านาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยองค์กรที่มีส่วนผสมจากองค์กรทางการเมือง แต่องค์กรดัง
กล่าวหาได้มีนิติฐานะและการใช้อ านาจในฐานะท่ีเป็นองค์กรตุลาการแต่อย่างใดไม ่ 

ทั้งนี้ แนวคิดในการน ารูปแบบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาเป็น
แนวทางการจัดตั้งองค์กรทางการเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศจากการปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ มีข้อที่น่า
สังเกตว่า รูปแบบขององค์กรและการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการมีความแตกต่างกับประเทศไทย ด้วย
เหตุที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสหาได้มีศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับระบบตุลาการของประเทศไทยแต่
อย่างใดไม่ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงต้องจัดตั้งองค์กรที่มาจากส่วนประกอบของ
องค์กรทางการเมืองท าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นการ
เฉพาะแต่ในที่ประเทศไทยมีศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ดังกล่าวซึ่งถูกก าหนดไว้ในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการจัดตั้ง

                                                           
729โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่หนึ่ง ข้อ 4.4.3 หน้า 372   
730โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สอง ข้อ 4.4.3 หน้า 378  
731โปรดดูข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สาม ข้อ 4.4.3 หน้า 379 ; โปรดดูข้อสังเกตและ

วิพากษ์ประการที่สี่ ข้อ 4.4.3 หน้า 380 
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องค์กรดังกล่าวจะดูประหนึ่งว่าเป็นการใช้อ านาจทับซ้อนกับการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการหรือไม่  
และรูปแบบขององค์กรดังกล่าวจะมีความเหมาะสมกับการน าปรับใช้กับประเทศไทยหรือไม่732 

ผู้เขียนขอเรียนว่า แม้ประเทศไทยจะมีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม แต่ด้วย
เหตุและปัจจัยความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ผ่านมา ในทัศนะของผู้เขียนเห็น
ว่าควรมีการจัดต้ององค์คณะดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ เพียงแต่การจัดตั้งองค์คณะดังกล่าวอาจด าเนินการได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

ประการแรก ด้วยแนวทางการจัดตั้งองค์คณะดังกล่าวแต่เพียงองค์คณะเดียวเท่านั้น เพ่ือท า
หน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยมิต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ท าการวินิจฉัยในประเด็นปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนประเด็นปัญหาอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้
ขาดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วย
หรือไม่นั้น ก็ยังคงสงวนให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญเฉกเช่นเดิม ทั้งนี้ เป็นตามแนวทางของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสในการจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ  

                                                           
732เป็นที่น่าสังเกตว่า ในร่างพระราชบัญญัติการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

ที่น าเสนอโดยกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนและคณะ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กร
ทางการเมืองซึ่งมีที่มาจากฝ่ายบริหาร โดยท าหน้าที่เป็น “คณะกรรมการประสานการเจรจาหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ” เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนให้การเจรจาท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและ
วิธีการจัดท าหนังสือสัญญา พ.ศ. .... และในบันทึกของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่าง
พระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญา พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ 693/2551 ข้อ 1.3 ได้
เสนอให้มี “คณะกรรมการหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” ซึ่งมีที่มาจากฝ่ายบริหารและโดยต าแหน่ง 
เพ่ือท าหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรอบการเจรจาหนังสือสัญญา การเยียวยาและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวนี้ ผู้เขียนใช้เป็นที่ มา
และฐานข้อมูลส่วนหนึ่ง ประกอบการเสนอให้มี “คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา” เพ่ือท าหน้าที่ใน
การวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งมีส่วนประกอบจากองค์กรทาง
การเมืองทั้งจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายค้าน ภาควิชาการตามแนวปฏิบัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการมี
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือท าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ;   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ 693/2551 , บันทึกของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญา พ.ศ. .... , 
หนา้ 2.; คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  (กรุงเทพ 
มหานคร: คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2550), หน้า 138, 167. 
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ทั้งนี้  กรณีข้อเสนอตามแนวทางแรกของผู้เขียนนี้ก็มีประเด็นและที่น่าตั้งเป็นสังเกตว่า 
ข้อเสนอเช่นว่านี้อาจไม่สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยมีศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในระบบตุลาการของ
ประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกอบกับกรณีดังกล่าวอาจน าไปสู่ประเด็น
วิพากษ์ถึงการตัดบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญออกไปจากหลักการเดิมที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขต
อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่ว่าด้วยประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่า การท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วย
หรือไม ่

ประการที่สอง  ด้วยแนวทางการจัดตั้งองค์คณะดังกล่าวขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้
ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นองค์กรแรก ทั้งนี้ ในกรณีองค์กรดังกล่าวไม่
สามารถท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาประเภทของหนังสืสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวได้แล้ว ก็ให้เป็น
อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยในประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อไป  

ทั้งนี้ แนวทางและข้อเสนอทั้งสองดังกล่าวนี้ ผู้เขียนมีความเห็นไปในแนวทางที่สองมากกว่า
แนวทางแรก ผู้เขียนได้พยายามตระหนักถึงหลักการของกฎหมายเป็นฐานสนับสนุนในการเสนอแนว
ทางแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริบทด้านความแตกต่างและพัฒนาการของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่หาได้มีศาลรัฐธรรมนูญเฉกเช่นประเทศไทยแต่อย่างใดไม่ แม้
แนวทางและข้อเสนอขององค์คณะดังกล่าวอาจดูประหนึ่งว่า องค์คณะดังกล่าวที่มีที่มาจากองค์กรทาง
การเมืองและการจัดตั้งจะมีปัญหาความทับซ้อนกับการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งใช้อ านาจในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวอยู่แล้วก็ตาม แต่ด้วยแนวคิดที่ว่าปัญหาการเมืองควรแก้ไขด้วยการเมือง 
ท าให้ผู้เขียนมีแนวคิดที่ว่า ควรให้องค์คณะซึ่งมีที่มาจากองค์กรทางการเมืองและเป็นองค์กรที่ใช้
อ านาจทางการเมืองในรอบด้านหรือทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
โดยคัดเลือกตัวแทนขององค์กรดังกล่าวเพ่ือเข้ามาท าหน้าที่แก้ไขปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศในฐานะเป็นองค์กรที่ต้องรับรู้และเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ และในฐานะที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งที่มีฐานที่มาจากการใช้อ านาจทางการเมือง
โดยองค์กรทางการเมืองโดยให้เป็นที่ยุติปัญหาลงเสียก่อน โดยมิจ าต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
องค์กรที่ใช้อ านาจทางกฎหมายด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนแต่อย่างใดไม่  

ทั้งนี้ แนวคิดของผู้เขียนซึ่งได้เสนอว่าในกรณีที่องค์คณะที่มาจากองค์กรทางการเมืองดังกล่าว 
มิอาจด าเนินการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาดังกล่าวได้แล้ว ก็ให้เป็นอ านาจที่อยู่ภายใต้การวินิจฉัยชี้ขาดของ
ศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนั้น ในทัศนะของผู้เขียนเองก็เห็นว่า การก าหนดอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดโดย
สององค์กรดังกล่าวนี้ อาจน ามาซึ่งปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับความห่วงใยว่าองค์กรทางการเมืองจะ
ใช้กลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์และความได้เปรียบทางการเมืองจากหลักการดังกล่าว ใน
ฐานะที่เป็นเจตนาของฝ่ายการเมืองที่ต้องการท าให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติด้วยการเลือกที่จะไม่
ท าการวินิจฉัยเรื่องราวดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรณีที่ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้โดยง่ายก็ดี หรือ
แม้แต่ในกรณีที่ไม่สามารถท าค าวินิจฉัยชี้ขาดได้เลยก็ดี เพ่ือที่ผู้รับผิดชอบดังกล่าวจะได้น าเสนอเรื่อง
เช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกชั้นหนึ่งนั้น กรณีเช่นว่านี้อาจน ามาซึ่งปัญหาความขัดข้องในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศในฐานะท่ีให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จ าเป็นเกิดขึ้นได้  



375 
 

ผู้เขียนตระหนึกปัญหานี้จึงได้พยายามคิดอย่างรอบด้านด้วยการน าเสนอองค์ประกอบของ
องค์คณะดังกล่าว โดยค านึงถึงองค์ประกอบขององค์กรทางการเมือง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติในฐานะที่มีฐานที่มาจากองค์กรและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศโดยตรง รวมทั้งนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิชาการสายต่าง ๆ ที่มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง เพ่ือให้เกิดการสมดุลขององค์คณะและการใช้อ านาจมิให้น าไปสู่การใช้อ านาจในทางมิ
ชอบไปได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่องค์คณะดังกล่าวมิอาจท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่ว่าด้วยประเภทของการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ให้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้จากองค์คณะดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนมีความเชื่อว่าปัญหาที่ว่าด้วยประเภทหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศดังกล่าวนั้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่ามีประเด็นความซับซ้อนเกิดขึ้นแท้จริง และเป็นปัญหาที่มี
ความยากซับซ้อนในการวินิจฉัยชี้ขาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในปัญหาเชิงสารัตถะของความตกลงระหว่าง
ประเทศ ด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ยากต่อการวินิจฉัยชี้ขาดได้โดยง่ายแล้ว 
กรณีดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรตุลาการท าการวินิจฉัยชี้
ขาดต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในอีกล าดับถัดไปอีกชั้นหนึ่งในการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน   

ประเด็นที่น่าจะพิจารณาต่อไปก็คือ การก าหนดให้องค์กรที่มีส่วนประกอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารเพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามวรรค
สองนอกเหนือไปจากศาลรัฐธรรมนูญสามารถด าเนินการภายใต้หลักการที่ว่าปัญหาทางการเมืองควร
แก้ไขด้วยการเมืองเฉกเช่นหลักการที่ปรากฏในสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่เป็นอ านาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญกรณีดังกล่าวได้หรือไม่ ทั้งนี้ องค์คณะดังกล่าวต้องมี “องค์กรทางการเมือง” ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการร่วม (Ad Hoc) เพ่ือให้มีอ านาจในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางการเมืองเป็นการ
เฉพาะ โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวหาได้เป็นการใช้อ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการแต่อย่างใดไม่ แนวคิดดังกล่าวจึงเป็น
ประเด็นที่ส าคัญต่อการปฏิรูปองค์กรที่ใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่ว่าด้วยอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ผู้ เขียนจะได้ให้ข้อสังเกตและเหตุผลสนับสนุนในฐานะที่ เป็น
ข้อเสนอแนะต่อไป 

ผู้เขียนเห็นว่าความขัดข้องในการด าเนินการดังกล่าวควรด าเนินการโดยองค์คณะหนึ่งที่มีชื่อ
เรียกว่า “คณะกรรมาธิการร่วมวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาของรัฐสภา” ซึ่งประกอบไป
ด้วยตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายบริหารประกอบกับส่วนราชการที่รับผิดชอบหลักคือกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนักวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการร่วมดังกล่าวและให้มีอ านาจในการท า
ค าวินิจฉัยปัญหาที่ว่าด้วยประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามความในวรรคสองของมตรา 
178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับผ่านประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมที่คณะกรรมาธิการร่วมดังกล่าวจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย  

แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อวิพากษ์ในประเด็นค าถามที่ว่า แล้วท าไมผู้เขียนจึงต้องก าหนด
ระยะเวลาวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน แต่ท าไมไม่ ก าหนด
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ระยะเวลาในการด าเนินการเป็นระยะเวลา 30 วันแทนเฉกเช่นหลักการเดิมที่ก าหนดไว้ในมาตรา 178 
ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้เขียนขออรรถาธิบายด้วยเหตุผลใน 2 ประการดังนี้  

ประการแรก ระยะเวลา 15 วันปรากฏให้เห็นได้ตั้งแต่ในหลักการของร่างแก้ไขมาตรา 190 
วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณ าจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้ งฉบับที่ เสนอโดย
คณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญและฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา หากไม่ได้มี
ปัญหาเรื่องความชอบด้วยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแล้ว หลักการเรื่องระยะเวลาที่
ใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญด้วยระยะเวลา 15 วันคงเป็นหลักการใหม่ที่ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ซึ่งถูกใช้บังคับด้วยฉบับหนึ่ง ดังนั้นระยะเวลาดังกล่าวก็เพียงพอ
ต่อการประชุมและวินิจฉัยชี้ขาดสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว 

ประการที่สอง ส าหรับค าถามที่ว่าท าไม่เป็นระยะเวลา 30 วัน ผู้เขียนขออรรถาธิบายว่า หาก
ก าหนดเวลา 30 วันเพ่ือให้คณะกรรมาธิการร่วมท าการวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว
ว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า
คงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะต้องเสนอให้มีคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ิมเติมเข้ามา อีกทั้งการเสนอดังกล่าวยัง
เป็นการเพ่ิมทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ท าให้กระบวนการท าความตกลงระหว่างประเทศเกิดความล่าช้า
ไปกันใหญ่ กล่าวคือ หากก าหนดให้คณะกรรมการร่วมมีอ านาจใช้เวลาในการพิจารณาได้ 30 วัน แต่ใน
กรณีที่คณะกรรมการร่วมดังกล่าวไม่อาจท าการพิจารณาให้แล้วเสร็จได้แล้ว การแก้ไขปัญหาดังกล่าวควร
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งต้องก าหนดระยะเวลาในการวินิจฉัยชี้ขาดอีก 30 วัน 
รวมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาความขัดข้องเป็นระยะเวลา 60 วัน ในขณะที่หลักการเดิมซึ่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยเพียงองค์กรเดียวกลับใช้เวลาเพียงแค่ 30 วันเท่านั้น ในทัศนะของผู้เขียนเอง
เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวคงมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดข้องในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเฉกเช่นที่เกิดในประเทศไทยที่ผ่านมาได้แต่อย่างใด ดังนั้น ระยะเวลาใน
การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมาธิการร่วมที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วันจึงมี
ความเหมาะสมแล้ว 

ประเด็นค าถามที่น่าสนใจก็คือ ข้อเสนอดังกล่าวเท่ากับเป็นการตัดหลักการและเขตอ านาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญออกไปหรือไม่ ค าตอบก็คือ หากเป็นข้อเสนอแนะตามแนวทางแรกของผู้เขียนที่ผ่านมา
ย่อมเป็นการตัดเขตอ านาจศาลรัฐธรรมนูญออกไปอย่างสิ้นเชิง แต่ในขณะที่ผู้เขียนเห็นคล้อยและเลือก
ในแนวทางตามข้อเสนอแนะที่สองของผู้เขียนดังกล่าวมากกว่า ดังนั้น ข้อเสนอแนะของผู้เขียนดังกล่าว
ตามแนวทางที่สองนี้ จึงหาได้เป็นการตัดหลักการและเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าว
ออกไปแต่อย่างใดไม่ ทั้งนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมาธิการร่วมไม่สามารถท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาดังกล่าว
ได้ทันภายในก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 15 วันนั้นได้แล้ว ก็ให้ให้ประธานคณะกรรมาธิการร่วมมี
อ านาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือท าการวินิจฉัยชี้ขาดในล าดับถัดไป “ข้อดี” ดังกล่าวอยู่ที่ปัญหา
การใช้อ านาจทางการเมืองถูกแก้ไขด้วยกระบวนการและวิธีทางการเมืองก่อน ถ้าปัญหาดังกล่าวไม่
สามารถแก้ไขด้วยวิธีทางการเมืองแล้ว ก็ให้ส่งประเด็นปัญหาเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน
ล าดับถัดไป การก าหนดหลักการดังกล่าวจึงเท่ากับเป็นการลดภาระงานของศาลรัฐธรรมนูญไปในตัวได้
ด้วยเช่นกัน  
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ส าหรับประเด็นค าถามถัดมา การก าหนดระยะเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดใน
ล าดับที่สองในกรณีที่องค์คณะดังกล่าวไม่สามารถท าการวินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จลงได้ภายใน
ก าหนดเวลา 15 วันนั้น ประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาก็คือก าหนดระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะท า
การวินิจฉัยชี้ขาดควรมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการกี่วัน ทั้ งนี้  จากการศึกษาพบว่า
คณะกรรมาธิการแก้ไขมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และฉบับ
ที่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาได้เคยเสนอกรอบระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะท าการวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถด าเนินการส าเร็จไปได้ก็
ตาม แต่กรอบระยะเวลาดังกล่าวท าให้เชื่อได้ว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและศาลรัฐธรรมนูญสามารถ
ด าเนินการวินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จได้ 

หากการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จของศาลรัฐธรรมนูญก าหนดระยะเวลาไว้
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องราว ข้อดีอยู่ที่การแก้ไขปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศจะถูกแก้ไขลงไปได้ในระดับหนึ่ง กล่าวคือ คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาท า
การพิจารณา 15 วัน และศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาอีก 15 วันรวมกันแล้วระยะเวลาในการวินิจฉัยชี้ขาด
ยังอยู่ภายในกรอบระยะเวลา 30 วันตามมาตรา 178 วรรคห้าของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับผ่านประชามติ ระยะเวลาดังกล่าวจึงมิได้มีผลอันท าให้เกิดความล่าช้ามากขึ้นแต่อย่างใด 
ในขณะที่ข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือ หากเป็นกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาสามารถท าการ
วินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จลงได้ภายในก าหนดระยะเวลา 15 วันแล้ว ก็ไม่จ าต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญท า
การวินิจฉัยแต่อย่างใด ดังนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวก็มีความเหมาะสมในการเสนอเป็นแนวทางได้อีก
ทางหนึ่ง 

แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกตที่ผู้เขียนได้เสนอที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ในกรณีที่องค์คณะ
ดังกล่าวมิอาจท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้แล้ว โดยผู้เขียนมีความเชื่อว่าปัญหาที่ว่า
ด้วยประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ต้องมีประเด็นปัญหาที่มี
ความยากซับซ้อนในการวินิจฉัยชี้ขาดและไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย ในทัศนะของผู้เขียนจึงเห็นว่า
ไม่ควรก าหนดเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลา 
15 วันแต่เพียงเท่านั้น ด้วยเหตุที่ปัญหาความยากและซับซ้อนดังกล่าวจ าต้องใช้เวลาในการพิเคราะห์
อย่างรอบด้าน หากเป็นปัญหาที่สามารถท าการวินิจฉัยได้โดยง่ายภายในระยะเวลา 15 วันแล้ว 
เรื่องราวดังกล่าวก็คงไม่ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดอีกชั้นหนึ่งแต่อย่างใด  

ดังนั้น กรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดต่อสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นดังกล่าวจึงควรก าหนดเวลาไว้ไม่เกิน 30 วันตามมาตรา 178 วรรคห้าของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับผ่านประชามติเช่นเดิม เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเวลาเพียงพอในการด าเนินการ
ดังกล่าว อีกท้ังช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการก าหนดระยะเวลาในการ
วินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้เคยก าหนดไว้ในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวของผู้เขียนนี้ หากคณะกรรมาธิการ
ร่วมดังกล่าวสามารถท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาดังกล่าวไปได้ภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 15 วันแล้ว 
ก็ไม่จ าต้องส่งเรื่องราวให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยแต่อย่างใด ปัญหาความล่าช้าในทางปฏิบัติก็จะ
ไม่เกิดขึ้นเฉกเช่นในอดีตแต่อย่างใด 
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2. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สอง ประเด็นเรื่อง “การตัดช่องทางการใช้อ านาจเสนอ
เรื่องภายใต้หลักการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติ” จากการศึกษาหลักการในบทบัญญัติของ
มาตรา 178 วรรคห้าของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับผ่านประชามติ เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 แม้จะดูประหนึ่งว่าเป็นหลักการใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ตาม แต่ทั้งนี้
หลักการดังกล่าวไดป้รากฏให้เห็นในมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 เป็นครั้งแรก แต่กรณีดังกล่าวก็ไม่น่าแปลกใจเท่าใดนัก ด้วยเหตุที่หลักการตามที่
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาสถานการณ์พิเศษของประเทศ  

หลักการในเรื่องการเสนอประเด็นข้อขัดแย้งในการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติ
บัญญัติ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้เป็นอ านาจเฉพาะของคณะรัฐมนตรีแต่
เพียงองค์กรเดียวที่มีอ านาจในการเสนอเรื่องราวต่อศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น ผู้เขียนเห็นว่าหลักการ
ดังกล่าวเท่ากับเป็นการตรากฎหมายที่ขัดต่อหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภาและหลักนิติธรรมโดยตรง ในขณะที่รัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนดให้อ านาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นอ านาจ
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ดี หรือนายกรัฐมนตรีก็ดี หรือประธานสภาใดสภาหนึ่งไม่ว่าจะ
เป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ดี หรือสมาชิกสภาผู้แทนจ านวน 60 คนก็ดี หรือแม้แต่สมาชิก
วุฒิสภาจ านวน 60 คนก็ดี733 มีอ านาจในการเสนอเรื่องราวต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ จาก
การศึกษาพบว่าหลักการในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสดังกล่าว มีความ
สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 190 วรรคหกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปแล้ว 

ประเด็นดังกล่าวน าไปสู่ประเด็นวิพากษ์เรื่องการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาแล้วเลือกที่จะไม่ท าการส่งเรื่องราวอันเป็นข้อขัดแย้งในการใช้อ านาจที่เกิดขึ้นให้กับ
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือท าการตรวจสอบปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังกล่าว ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ได้ว่า “คณะรัฐมนตรี” จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ก็ได้” กรณีดังกล่าวจึงน าไปสู่ประเด็น
ค าถามที่ว่า แล้วกรณีดังกล่าวจะถูกด าเนินการตรวจสอบการใช้อ านาจได้อย่างไร  หากฝ่ายบริหาร
เลือกที่จะไม่ส่งเรื่องราวดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาด ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่สามารถใช้ดุลพินิจได้โดยล าพัง ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญซึ่งได้ใช้ถ้อยค าว่า “ก็ได้” ผู้เขียนเข้าใจว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญพยายามแก้ไขปัญหาซึ่งมีที่จาก
บทเรียนในครั้งอดีตที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้หลักการในรัฐธรรมนูญดังกล่าวในฐานะที่เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินกลยุทธ์ทางการเมืองกับฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงได้แก้ปัญหาด้วย
การก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรเดียวที่สามารถใช้อ านาจยื่นเรื่องราวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะ
ในกรณีที่เห็นว่า มีความจ าเป็นเพ่ือลดสภาพปัญหาความขัดข้องและความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้หมดลงไป  

                                                           
733มาตรา 18 ของรัฐก าหนดเลขที่ 58-1067 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 เกี่ยวกับ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐก าหนดเลขที่ 59 -
223 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958; สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 97. 
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แต่อย่างไรก็ตาม แม้หลักการดังกล่าวจะดูประหนึ่งว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะได้ท า
การปฏิรูปหลักการและท าการแก้ไขปัญหาความขัดข้องที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ตาม แต่ในทัศนะของผู้เขียน
เห็นว่า การร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยคงไม่อาจปฏิเสธหลักการที่ส าคัญของระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยไปได้เลย ไม่ว่าจะเป็นหลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการตรวจสอบถ่วงดุล 
โดยเฉพาะการก าหนดหลักการในลักษณะที่เป็น “การตัดสิทธิการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภาในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” โดยเฉพาะการตัดสิทธิใน “การใช้อ านาจในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติ” ซึ่งไม่สามารถท่ีจะท าเช่นว่านั้นไปได้เลย  

ค าถามที่น่าสนใจส าหรับหลักการดังกล่าวนี้ก็คือ “การวางดุลอ านาจ” เช่นว่านี้จะเกิดการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจตามหลักการที่ควรจะเป็นในรัฐธรรมนูญได้อย่างไร  หากการใช้
อ านาจดังกล่าวขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารโดยล าพัง ในฐานะที่เป็นองค์กรและเป็นผู้ใช้อ านาจที่จะตัดสินใจ
เองว่าจะส่งข้อขัดแย้งการใช้อ านาจดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือไม่ก็ ได้
ตามแต่ที่ฝ่ายบริหารจะเลือและเห็นสมควรเท่านั้น ด้วยเหตุที่บทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีสภาพบังคับให้
ด าเนินการแต่อย่างใดไม่ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญเองได้บัญญัติด้วยถ้อยค าว่า “ก็
ได้” กับกรณีที่ “คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้เขียนไม่
อยากจะคิดเลยว่า หากในอนาคตอันใกล้ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นฝ่ายที่ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาและเป็น
ฝ่ายที่มีอ านาจล้นพ้นตามวลีที่ว่า “เผด็จการรัฐสภา” แล้ว กระบวนการการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติคงมิอาจเกิดข้ึนได้เป็นแน่แท้ 

ผู้เขียนเห็นว่าเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรคงหลักการเดิมที่มีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ด้วยในลักษณะดังนี้ 
“ในกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาไม่อาจวินิจฉัยปัญหาตามวรรคสองได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด ‘ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา 148 (1) 
และ (2)’ มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม” หลักการในเรื่ององค์กรที่มี
อ านาจในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนี้เป็นหลักการที่ต้องบัญญัติไว้ต่อเนื่องจากหลักการใน
เบื้องต้นที่ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมาธิการร่าวมของรัฐสภาในการวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศ โดยต้องก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติยังคงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่ง
ที่มีอ านาจในเสนอเรื่องต่อคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา เพ่ือใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ตามวรรคสองก่อนเป็นองค์กรแรก ก่อนที่จะท าการเสนอเรื่องราวดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญโดย
ประธานคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา 

 3. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สาม ในประเด็นเรื่องระยะเวลาการวินิจฉัยคดีของศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ “ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอ” ผู้เขียนเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสมดีแล้ว หลักการเรื่องนี้ มิใช่เรื่อง
ใหม่แต่อย่างใด จากการศึกษาพบว่า ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏให้เห็นในร่างแก้ไขมาตรา 190 
วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งฉบับที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญและฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาโดยมีก าหนดระยะเวลาพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง ในขณะที่มาตรา 23 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก็ได้ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้ว
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เสร็จไว้โดยสอดคล้องกับมาตรา 178 วรรคห้าของร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง  

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า มาตรา 193 วรรคเจ็ดของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อปี 
พ.ศ. 2558 กลับมิได้ก าหนดระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องท าการพิจารณาให้แล้วเสร็จไว้ในเชิง
หลักการแต่อย่างใด ผู้เขียนเห็นว่าการก าหนดระยะเวลาดังกล่าวมี  “ข้อดี” ตรงที่สามารถทราบ
ระยะเวลาและก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ว่า ฝ่าย
บริหารสามารถด าเนินการต่อไปได้ในช่วงเวลาใด ด้วยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญมีก าหนดเวลาในการ
ด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จที่ชัดเจนและแน่นอน อีกทั้งระยะเวลาดังกล่าวก็มีระยะเวลาที่ไม่
รีบเร่งจนเกินไป เฉกเช่นหลักการที่ก าหนดไว้ในร่างแก้ไขมาตรา 190 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งฉบับที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญและฉบับ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมรัฐสภา ที่ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญก าหนดกรอบระยะเวลาพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาเพียง 15 วันนับแต่วันที่รับเรื่องเท่านั้น 

4. ข้อสังเกตและวิพากษ์ประการที่สี่ ในประเด็นเรื่องอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอื่นใดที่นอกเหนือไปจากปัญหาที่ว่าด้วยการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตาม
บทมาตรา 178 นี้ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือไปจากความในวรรคสองของมาตรา 178 ของ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับปัญหาการวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาโดย
คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญนั้น ควรก าหนดให้ เป็นอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดโดยตรง  

เป็นที่ประจักษ์ว่า ประเด็นปัญหาส าคัญที่สร้างความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศประการหนึ่งก็คือ ปัญหาที่ว่าด้วยการก้าวล่วงต่อการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยศาล
ปกครอง ซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดในลักษณะที่เป็นการควบคุมการใช้อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศของ
ฝ่ายบริหารที่นอกจากจะขัดกับหลักการทางกฎหมายแล้ว ก็ยังขัดกับแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุดด้วยกันที่ได้วางหลักการไว้ก่อนด้วยเช่นกัน การใช้อ านาจดังกล่าวได้น าไปสู่ปัญหาการวิพากษ์ถึง
ความถูกต้องในเชิงหลักการอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นเรื่องของฐานการใช้อ านาจ
ของศาลปกครองเหนือการใช้อ านาจในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขดังกล่าวอาจด าเนินการก าหนดให้เป็นแต่เฉพาะอ านาจศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่
สามารถใช้เขตอ านาจเหนือกรณีปัญหาเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยไม่ให้ศาล
อ่ืนใดใช้อ านาจเหนือกรณีดังกล่าวได้แต่อย่างใด 

อนึ่ง ส าหรับการเสนอเรื่องราวต่อศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวอาจด าเนินการภายใต้หลักการที่
ผู้เขียนได้ท าการเสนอแนวทางแก้ไขไว้แล้ว โดยใช้วิธีการเสนอเรื่องราวต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัย
บทบัญญัติในมาตรา 148 (1) และ (2) มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวโดยอนุโลม เป็นที่น่าสังเกตว่า 
วิธีการเสนอเรื่องราวดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญนี้เป็นหลักการดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในบทบัญญัติมาตรา 
190 วรรคหกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หาได้เป็นหลักการใหม่แต่
อย่างใดไม่  

กล่าวโดยสรุป แม้มาตรา 178 วรรคห้าของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะผ่าน
ประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไปแล้วก็ตาม แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้ เลยว่า การปฏิรูป
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หลักการในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล่าวนี้ จะปราศจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในทางปฏิบัติไดแ้ต่อย่างใดไม่  

ทั้งนี้ จากการศึกษาที่ผ่านมาอาจสรุปได้ว่า ปัญหาที่ว่าด้วยองค์กรและหลักการในการวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจากการปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ก็ยังคงมีอยู่แม้จะได้มีการปฏิรูปในเชิงหลักการไปแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง
กรอบระยะเวลาในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นเรื่ององค์กรที่มี
อ านาจในการเสนอเรื่องราวต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักการดังกล่าวกลับดูประหนึ่งว่า เป็นการวาง
ดุลอ านาจที่ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุลที่ไม่อาจด าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแต่อย่างใด  

ในท้ายที่สุด การปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ ก็ยังมีความ
จ าเป็นที่ต้องได้รับการพิจารณาและทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือให้การแก้ไขสภาพปัญหาความ
ขัดข้องในเชิงหลักการเกี่ยวกับองค์กร กระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ และการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อขัดแย้งให้มีประสิทธิผลอย่างดีที่สุด 
 

 



 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

ในบทนี้ผู้เขียนใช้วิธีการสรุปปัญหาด้วยการสังเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
ใน 3 ประการ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลักการ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท าหนังสือสัญญา และ
ปัญหาทีเกิดขึ้นจากการวินิจฉัยคดีที่ผ่านของของฝ่ายตุลาการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดที่
เกิดขึ้นจากการศึกษา ดังนั้น ในการสรุปผลการศึกษาในบทนี้ผู้เขียนจะมิได้ท าการสรุปโดยวิธีการย่อ
ความจากผลการศึกษาที่ได้ทั้งหมด แต่การสรุปจะน าไปสู่ข้อค้นพบและการวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุผลที่
แสดงถึงการสังเคราะห์ปัญหาที่สะท้อนให้ เหตุ ความจ าเป็นในการปฏิรูปในเชิงหลักการและ
กระบวนการในการท าหนังสือสัญญาตามหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 

 
5.1  บทสรุป 
  
 ประเด็นที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ ประการแรก เรื่องขององค์กรซึ่งหมายถึงองค์กรหลักและองค์กรรอง
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญา ประการที่สอง เรื่องการใช้อ านาจขององค์กรหลักและ
องค์กรรอง ประการที่สาม เรื่องการใช้อ านาจขององค์กรหลักและองค์กรรองตามระบอบกฎหมาย
ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 
 แม้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่
ผูกพันกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศจะมิได้ก าหนดว่า การท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะต้องด าเนินการโดยองค์กรตามกฎหมายภายในใด และแม้กฎหมาย
ระหว่างประเทศจะได้แต่เพียงก าหนดกระบวนการและความสมบูรณ์ในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
รัฐภาคีไว้เท่านั้นก็ตาม แต่หลักการในเรื่องผู้ทรงสิทธิและผู้มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาไม่ว่าจะ
โดยนิติฐานะหรือโดยการมอบอ านาจเต็มย่อมเป็นบทบาทของฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน  

จะเห็นได้ว่าภายใต้ระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ปรากฏว่า  กฎหมายระหว่าง
ประเทศได้รับรองการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรตุลาการแต่อย่างใด  ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วย
เหตุที่ระบอบกฎหมายระหว่างประเทศเคารพการก าหนดเจตจ านงอย่างอิสระในฐานะที่เป็นการใช้
อ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐในการบริหารจัดการและการใช้อ านาจในทางบริหารและการเมือง
ระหว่างประเทศซึ่งเป็นอ านาจเฉพาะและกิจการภายในของแต่ละรัฐ ในระบอบของกฎหมายระหว่าง
ประเทศจึงเป็นข้อก าหนดและความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการท าความตกลงเพ่ือบรรลุผลประโยชน์
ร่วมกันภายใต้พันธกิจใดพันธกิจหนึ่ง 
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ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการใช้อ านาจดังกล่าวกฎหมายระหว่างประเทศเคารพการใช้อ านาจตาม
กฎหมายภายใน การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามระบอบกฎหมายภายในจึงต้องท าการ
พิจารณาว่า องค์หลักและองค์กรรองเข้ามาเกี่ยวข้องในการท าหนังสือสัญญาได้อย่างไร โดยหลักการ
แล้วการจะทราบได้ว่าอ านาจหน้าที่ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเป็นขององค์กรหลักและ
องค์กรรองต้องพิจารณาจากบทบาทของแต่ละองค์กรเป็นหลักเพ่ือใช้เป็นฐานการพิจารณาภายใต้
แนวคิดท่ีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญา 

เหตุที่ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญา แต่ในขณะที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติเป็นองค์กรรองนั้น พึงต้องเข้าใจว่าฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรรองไม่ได้มีบทบาทและหน้าที่
โดยตรงในการท าสนธิสัญญาแต่อย่างใด หน้าที่ขององค์กรรองคือ  หน้าที่เฉพาะในการให้ความ
เห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาเท่านั้น ซึ่งการให้ความเห็นชอบเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการท าหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารเท่านั้น  ด้วยเหตุที่การท าหนังสือสัญญาหมายถึง 
กระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การริเริ่มทาบทามจวบจนกระทั้งการแสดงเจตนายินยอมผูกพันตามความตก
ลงที่มีในหนังสือสัญญาดังกล่าว อ านาจที่ใช้ในกระบวนการหลักดังกล่าวจึงเป็นอ านาจเฉพาะของฝ่าย
บริหารทั้งในระบอบกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ ฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีฐานะที่เป็น
เพียงฝ่ายสนับสนุนการในการท าหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารแต่เพียงเท่านั้น กระบวนการตาม
ระบอบกฎหมายภายในของประเทศไทยที่ก าหนดการใช้อ านาจควบคุมการท าหนังสือสัญญาของฝ่าย
บริหารไม่ว่าจะการเสนอต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติ การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกก่อนการเจรจาจึงหาได้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจใน
การท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นของฝ่าย
บริหารตามกฎหมายภายในแต่อย่างใดไม่ 

การวางบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเฉพาะแต่อ านาจในการให้ความเห็นชอบ
ดังกล่าวมีนอกจากจะมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่แล้ว บทบาท
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
มากกว่าที่จะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวก็ด้วย
เหตุที่การท าหนังสือสัญญาบางประเภทมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ของชาติหรือไม่ก็ส่ง
ผลกระทบต่อพลเมืองของรัฐโดยตรงไม่ว่าทางหนึ่งทางใดก็ตาม อาทิ การเก็บภาษี การค้าและการ
ลงทุนของรัฐ การอนุวัติการกฎหมายมาเพ่ือใช้บังคับต่อพลเมืองของตน เป็นต้น ในขณะที่ฝ่ายตุลาการ
เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกี่ยวกับการขัดแย้งในการใช้อ านาจเกี่ยวกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรองเท่านั้น ในทางปฏิบัติก็หาได้ด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันแต่อย่างใดไม่ ด้วยเหตุที่ความแตกต่างในระบบกฎหมายภายในก็ดี ความแตกต่างของระบบ
การเมืองการปกครองก็ดี หรือแม้แต่แนวคิดที่มีต่อองค์กรตุลาการที่ใช้อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่ว่า
ด้วยการขัดกันแห่งอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติ
บัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกต่างในนิติวิธีของแต่ละองค์กรตุลาการหรือองค์กรที่ใช้อ านาจ
ตุลาการได้ใช้ก็ดี แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร การใช้อ านาจต้องใช้โดยชอบธรรมภายใต้หลักนิติรัฐและ
ความชอบด้วยกฎหมาย 
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อันที่จริงแล้วแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ใช้อยู่ก็มิได้มีความแตกต่างในทางปฏิบัติกับประเทศไทยแต่อย่างใด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในประเด็นเรื่องการยอมรับในเชิงหลักการและทางปฏิบัติว่าอ านาจในการท าเป็นของฝ่าย
บริหาร ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจเฉพาะการให้ความเห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศซึ่งมากบ้างน้อยบางตามแต่บริบท การพัฒนาการและความจ าเป็นของแต่ละประเทศ แต่
ประเด็นที่ต้องเน้นให้ความส าคัญกับการศึกษาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือ ปัจจัยเรื่องใดปัจจัยและ
ปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างองค์กรหลักและ
องค์กรรองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

แม้จากการศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศจะพบว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
ก าหนดบทบาทของวุฒิสภาไว้ค่อนข้างมาก ก็ด้วยเหตุที่พัฒนาการทางการเมืองในอดีตมีความ
แตกต่างจากรัฐอ่ืน ด้วยฐานะที่เป็นตัวแทนมลรัฐในอดีตการท าสนธิสัญญาโดยสหพันธรัฐจ าเป็นต้องมี
ส่วนร่วมโดยตัวแทนประชาชนที่มาจากมลรัฐ อ านาจในการให้ความเห็นชอบกับหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศจึงตกเป็นของวุฒสภา แต่มิใช่สภาครองเกรสแต่อย่างใด อีกทั้งระบบกฎหมายเอก
นิยมของสหรรัฐอเมริกาที่ถือว่ากฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายภายใน จึงไม่ต้องให้สภาครองเก
รสให้ความยินยอมแต่อย่างใด ในขณะที่ระบบกฎหมาภายในเฉพาะที่แตกต่างจากหลักการในกฎมาย
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเองก็ยังก าหนดให้การท าความตกลงระหว่างประเทศ มีทั้งใน
รูปแบบของสนธิสัญญาและข้อตกลงของฝ่ายบริหารก็เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดข้องเฉกเช่นที่ประเทศ
ไทยประสบ  

ในทางกลับกันสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลับก าหนดฐานการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการใช้อ านาจทาง
การเมืองกับปัญหาการใช้อ านาจทางกฎหมายเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ที่คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนผสมของตัวแทนองค์คณะที่มาจากภาคการเมืองทั้งฝายนิติ
บัญญัติและฝ่ายบริหาร ด้วยแนวคิดที่ว่าปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง เพื่อท าการวินิจฉัยชี้ขาด
ว่าการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวเกิดขึ้นโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในขณะที่
หนังสือสัญญาซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วย่อมอยู่ภายใต้การใช้อ านาจทางกฎหมายของศาลปกครอง 
แนวทางดังกล่าวสามารถใช้อรรถาธิบายเหตุผลได้ดีในเชิงหลักการและสามารถน ามาใช้เป็นฐาน
ก าหนดการใช้อ านาจขององค์กรตุลาการในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

ภายหลังจากที่ท าการพิเคราะห์ด้วยฐานของหลักการในระบอบกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมทั้งแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเชิงหลักการ
เกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้น ผู้เขียนสรุปได้ว่า 
ปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยเกิดขึ้นจากเหตุและ
ปัจจัย 3 ประการหลัก ๆ ดังนี้   

ประการแรก ปัจจัยทางที่เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนในเชิงหลักการในการก าหนดฐานการใช้
อ านาจขององค์กรหลักและองค์กรรองตามที่ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันที่จริงในอดีต
ก่อนปี พ.ศ. 2540 และ ปี พ.ศ. 2550 หลักการในรัฐธรรมนูญและการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศหาได้เป็นอุปสรรคและน าไปสู่วิกฤตเฉกเช่นที่เกิดในทศวรรษที่ผ่านมาแต่อย่างใดไม่  หาก
พิเคราะห์ในเบื้องหลังของปัญหาที่แท้จริงกลับเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองเป็นหลักใหญ่ที่ ใช้
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บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มิได้มีปัญหาในทางปฏิบัติมาท าให้เกิดปัญหาความขัดข้องขึ้นมาได้อย่างที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อน แม้แต่ในบันทึกการร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเองก็ยังปรากฏ
เหตุผลเบื้องหลังที่มาจากความไม่ไว้วางใจในการใช้อ านาจในทางการเมืองระหว่างประเทศของฝ่าย
บริหาร จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ท าให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องออกแบบหลักการในรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร ในตั้งแต่กระบวนการริเริ่มการท าหนังสือสัญญาจนน าไปสู่ความ
ขัดข้องในการความตกลงระหว่างประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทย เหตุผลส าคัญ
ดังกล่าวเป็นเหตุผลและปัจจัยทางการเมืองในมิติของรัฐศาสตร์เป็นหลักที่หยิบยกหลักการและ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไปเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างผลประโยชน์ทางการเมืองและเพ่ือโจมตีฝ่ายตรง
ข้าม ปัจจัยทางด้านการเมืองดังกล่าวแม้จะมีความส าคัญ แต่ก็หาใช่หลักและวัตถุประสงค์โดยตรงใน
การศึกษาดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้แต่อย่างใดไม่ แต่กระนั้นก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวผู้เขียนได้ให้ข้อมูลและการ
วิเคราะห์บางส่วนปรากฏอยู่ในภาคผนวกของงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ไว้ด้วยเช่นกัน 

ประการที่สอง ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่ก าหนดการใช้อ านาจของ
ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรรองให้สามารถใช้อ านาจมากจนกลายเป็นการควบคุมและ
ตรวจสอบ แต่มิใช่การถ่วงดุลการใช้อ านาจภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของรัฐสภาเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
ในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด การใช้อ านาจดังกล่าวปรากฏใน
หลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้องเสนอกรอบการเจรจา การต้องขอความเห็นชอบต่อกรอบการ
เจรจา รวมทั้งการการก าหนดสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิใน
การเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่นอกจากหลักการที่
จะต้องน าไปปฏิบัติจะขาดความชัดเจนแล้ว ยังขาดฐานทางกฎหมายรองรับและก าหนดวิธีปฏิบัติอัน
ยังผลให้การด าเนินการในทางปฏิบัติที่ผ่านมาจึงเป็นการด าเนินการไปคนละทิศละทาง คงไม่ผิดเพ้ียน
ประการใดที่ผู้เขียนจะกล่าวว่ากระบวนการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเสนอกรอบการเจรจา การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเป็นเพียงแค่พิธีกรรมที่ท าให้ครบตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญท่า
นั้น ส่วนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติก็มิได้เป็นที่ประจักษ์เท่าใดนัก  

ประการที่ส าคัญที่สุด ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือปัจจัยที่สามซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นในเชิงหลักการที่ส าคัญที่สุดก็คือ องค์กรตุลการกับการใช้อ านาจเข้ามาวินิจฉัยชี้ขาดในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร เป็นที่ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญก าหนดการใช้อ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาให้เป็นของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ท่ีมีผล
ต่อการใช้อ านาจขององค์กรและความเชื่อมั่นในเชิงหลักการก็คือ การที่ศาลปกครองเข้ามาใช้อ านาจ
ควบคุมการท าหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล การใช้อ านาจดังกล่าวหาได้สอดคล้องกับฐาน
ที่มาของการใช้อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่  

ทั้งนี้ การใช้อ านาจดังกล่าวก็หาได้สอดคล้องกับค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีก่อน
แต่อย่างใดไม่ การท าค าวินิจฉัยชี้ขาดในคดีดังกล่าวส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้อ านาจในการท า
ความตกลงระหว่างประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะความไม่เชื่อมันในเชิงหลักการของอ านาจที่ใช้จน
น าไปสู่ความระส่ าระสายของการใช้อ านาจและการหลีกเลี่ยงต่อความรับผิดชอบทางการเมืองและทาง
กฎหมาย จนท้ายที่สุดเป็นที่แน่ชัดว่าการใช้อ านาจโดยล าพังของฝ่ายบริหารในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรหลักจึงดูประหนึ่งว่ากลับ
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กลายเป็นหมันไปโดยปริยาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งเป็นการควบคุมการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารได้ปรากฏชัดว่า ฝ่ายบริหารเลือกที่จะส่งความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับที่มี
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติให้ความเห็นชอบเสมอ ซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลด าเนินการโดยไม่ต้องวิตกกังวลอะไร
มากไปกว่าความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล ในขณะที่หลักการของกฎหมายและ
การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารกลับถูกท าลายลงไปอย่างที่ความมุ่งหมายทางการเมืองอยากให้เป็น 

แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม การใช้อ านาจตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญเองก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้การท างานของฝ่ายบริหารประสบความขัดข้องด้วยเช่นกัน ดังจะ
เห็นได้จากการข้อวิพากษ์ในทางวิชาการที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บัญญัติรัฐธรรมนูญ
เสียเอง ค าวินิจฉัยดังกล่าวจึงดูประหนึ่งเป็นการก้าวล่วงบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น
องค์กรหลักในการตรากฎหมาย เหตุผลส่วนตนที่ปรากฏในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวท า
ให้เข้าใจได้ว่าเกิดขึ้นจากความแตกต่างในการอรรถาธิบายเหตุผลเพ่ือสนับสนุนการแปลความ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญตามลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มิได้สอดคล้องต้องกัน
แต่อย่างใด ความแตกต่างประการหนึ่งที่ส าคัญเกิดขึ้นจากความละเมียดละไมในการตราบทบัญญัติ
และถ้อยค าด้านภาษาที่น าไปสู่การอรรถาธิบายความที่แตกต่างกันแม้ในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเองก็
ตาม ดังนั้น ปัญหาที่ส าคัญเบื้องต้นจึงได้แก่ ปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการที่มาจากตัวบท
และถ้อยค าที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นส าคัญ  

อนึ่ง แม้หลักการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ฉบับนี้จะ
มีข้อดีอยู่ที่การปฏิรูปในเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กรรองให้อยู่ในขอบเขตและภายใต้
หลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม แต่การปฏิรูปหลักการดังกล่าวก็ได้น าไปสู่ข้อวิพากษ์
ทางสังคมว่าเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่ตัดสิทธิประชาชนและการตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติโดย
สิ้นเชิง แม้หลักการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะได้ถูกปฏิรูปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งในเชิงหลักการและ
แนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ ซึ่งส่งผลดีคือการลดความยุ่งยากจากกระบวนการที่สร้างความขัดข้อง
ในการท าหนังสือสัญญาหรือจากบรรดากระบวนการที่ผิดขั้นตอนและหลักการของกฎหมายในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการวางดุลอ านาจของรัฐธรรมนูญให้เป็นการควบคุมการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหาร แต่หาได้เป็นการวางดุลอ านาจให้เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของนิติบัญญัติในการ
ท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม ่

แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หลักการต่าง ๆ ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ไปแล้วก็
ตาม แต่บทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็ยังปรากฏหลักการที่น าไปสู่ปัญหาความขัดข้องในการ
ใช้อ านาจของฝ่ายบริหารด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการบัญญัติ เกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่อาจน าไปสู่การอรรถาธิบายความที่แตกต่างกันจนน าไปสู่ความขัดแย้งในการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเฉกเช่นที่เกิดขึ้นในอดีต แม้หลักการหลายอย่างจะได้รับการ
ปฏิรูปไปแล้วก็ตาม แต่การตรากฎหมายที่ต้องออกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ต้องก าหนด
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติยังคงต้องได้รับการพิจารณาให้มีความเหมาะสมในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่
สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในอันที่จะท า
ให้กระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยได้รับการปฏิรูป และลดความ



387 
 

ขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาให้ลดลงมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ หากการใช้อ านาจดังกล่าวมิได้ใช้
ภายใต้ปัจจัยและด้วยเหตุผลและกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นส าคัญ 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 เพ่ือให้ผลการศึกษาเกิดประสิทธิผล จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหาในบทที่ 4 
และบทสรุปผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ที่ว่าด้วยอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนใด
ที่มีความเชื่อมโยงประเด็นที่ได้จากการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 
 

5.2.1  การปฏิรูปหลักการที่ว่าด้วยบทบาทและอ านาจระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรอง
เกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

 การปฏิรูปหลักการที่ว่าด้วยอ านาจของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลัก และอ านาจฝ่าย
นิติบัญญัติในฐานะที่เป็นองค์กรรองตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 178 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง โดยผู้เขียนแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

5.2.1.1  การเพ่ิมหลักการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการให้อ านาจท าความตกลงระหว่าง
ประเทศ และก าหนดหลักการรองรับให้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นอ านาจโดยล าพังของฝ่ายบริหาร 

หลักการตามมาตรา 178 วรรคหนึ่ง มีความชัดเจนดีอยู่แล้ว ผู้เขียนเห็นว่าไม่ต้อง
แก้ไขหลักการที่ว่าด้วยอ านาจของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด แตอ่ย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
การปฏิรูปหลักการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกิดประสิทธิผลของผู้เขียนด้วยเหตุผลและ
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือท าให้แนวทางที่ใช้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศมีความชัดเจน ซึ่งหนังสือสัญญาที่มิได้อยู่ในอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้หลักการ
ตรวจสอบถ่วงดุล และเพ่ือใช้เป็นฐานรองรับในเชิงหลักการที่ต้องมีการตรากฎหมายที่ว่าด้วยการท า
หนังสือสัญญาที่เป็นอ านาจโดยล าพังของฝ่ายบริหารออกมาใช้บังคับ  ผู้เขียนเห็นว่าจ าต้องท าการ
บัญญัติให้ต้องมีการตรากฎหมายล าดับรองในรูปแบบของพระราชกฤษฎีกา734 เพ่ือรองรับการใช้พระ

                                                           
734พึงต้องเข้าใจว่ารูปแบบและรายละเอียดการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ 

ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายบริหารตามบทบัญญัติมาตรา 178 
วรรคหนึ่งนั้น หาได้เป็นประเด็นหลักในการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ โดยตรงแต่อย่างใดไม่ 
การศึกษาครั้งนี้เน้นความส าคัญอยู่ที่การวิเคราะห์ในเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งที่อยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลัก ส่วน
ในเรื่องรายละเอียดกฎหมายที่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกานั้น ผู้เขียนจึงหาได้เสนอแนะหลักเกณฑ์
และแนวทางการตรากฎหมายลงไปในรายละเอียดว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเรื่องใดบ้างไว้แต่
อย่างใดไม ่



388 
 

ราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านฝ่ายบริหาร แต่ต้องมิใช่การบัญญัติด้วยถ้อยค าที่ว่า “ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ด้วยเหตุที่ถ้อยค าว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หากท าการบัญญัติเพ่ิมเติม
ต่อท้ายของมาตรา 178 วรรคหนึ่ง อาจมีผลที่เป็นการขัดแย้งในเชิงหลักการที่ว่าด้วยอ านาจในการท า
หนังสือสัญญาเป็นของฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุที่การตรา “กฎหมายที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
วิธีการจัดท าหนังสือสัญญา” ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพังท้ายที่สุดกลับต้องไปตกอยู่
ภายใต้อ านาจในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติว่าจะก าหนดการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารตามที่
ต้องการ  

ด้วยเหตุดังกล่าวการตรากฎหมายรองรับการปฏิบัติของฝ่ายบริหารในการใช้อ านาจ
ในการท าหนังสือสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ซึ่งเป็นอ านาจโดยล าพังของฝ่ายบริหาร
ควรด าเนินการตราเป็นกฎหมายในรูปแบบของพระราชกฤษฎีกา735 ทีซ่ึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้การ
ใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยตรงและควรท าการบัญญัติรองรับการตราบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว
เพ่ิมเติมต่อท้ายไว้ในมาตรา 178 วรรคหนึ่งด้วย  

แต่อย่างไรก็ตาม ค าถามที่ว่าแล้วท าไมผู้เขียนไม่เสนอให้มีการตราหลักการกฎหมาย
รองรับดังกล่าวไว้ในวรรคสามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรากฎหมายรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ค าตอบในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า การตรากฎหมายล าดับรองดังกล่าวนี้ไม่ควรก าหนดให้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาในลักษณะที่เป็นการก าหนดไว้ในเชิงหลักการในมาตรา 178 วรรคสามของร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แต่อย่างใด ซึ่งแม้ในมาตรา 178 วรรคสามจะเป็นบทมาตราที่
จะต้องก าหนดให้ต้องมีการตรากฎหมายรองรับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร ภายใต้หลักการมีส่วน
ร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้ก็ตาม อาทิ การบัญญัติด้วยถ้อยค า
ว่าให้มี “กฎหมายที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาตามวรรคหนึ่งให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา”  

ดังนั้น เพ่ือมิให้กระทบในเชิงหลักการที่ว่าด้วยอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศเป็นของฝ่ายบริหารที่ เป็นการใช้อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศที่รับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการใช้อ านาจทางการบริหารและทางการเมือง
ระหว่างประเทศ การตรากฎหมายดังกล่าว จึงควรตราเป็นกฎหมายล าดับรองที่อยู่ภายใต้อ านาจของ
ฝ่ายบริหารแท้จริงในรูปแบบของการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและควรบัญญัติไว้ต่อท้ายของบท
มาตรา 178 วรรคหนึ่งเท่านั้นดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น 

2. เพ่ือเป็นการรับรองการท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบอ่ืน นอกจาก
ตราสารตามความความหมายของอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 ก าหนด อาทิ ความตกลงด้วย

                                                           
735การบัญญัติถ้อยค าและรูปแบบของวลีที่ว่า “ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา” ที่ผู้เขียนได้ท า

การเสนอแนะไว้ในการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบทบัญญัติอ่ืน ในร่าง
รัฐธรรมนูญ โปรดดูมาตรา มาตรา 103 วรรคหนึ่งและวรรคสองของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับผ่านประชามติวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในฐานะที่เป็นเรื่องการใช้พระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน  
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วาจา ความตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic International Agreement) ที่เริ่มมีการท าผ่านสื่อ
ดิจิทัลในอนาคต 

ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการบัญญัติถ้อยค าว่า “และความตกลงระหว่างประเทศใน
รูปแบบอ่ืน” ต่อท้ายประโยคที่ว่าด้วย “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอ่ืน . . .” โดยตัดค าว่า “และ” หน้าค าว่า “สัญญา” และ
ตัดค าว่า “อ่ืน” หลังค าว่า “สัญญา” ออกไป และตามด้วยประโยคที่ว่า “กับนานาประเทศหรือกับ
องค์การระหว่างประเทศ” 

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอสรุปและเสนอแนะแนวทางแก้ไข บทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าควร
ตราประโยคหรือถ้อยค าที่เป็นการให้อ านาจฝ่ายบริหาร ซึ่งท าความตกลงระหว่างประเทศได้ในหลาย
ลักษณะ โดยควรตราเป็นหลักการรองรับการตรากฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

มาตรา 178 วรรคหนึ่ง “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก สัญญาและ ‘ความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบอ่ืน’ กับนานา
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา” 

5.2.1.2 การปรับปรุงหลักการและถ้อยค าในประโยคที่ว่าด้วยประเภทของหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศท่ีต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ 

หลักการตามมาตรา 178 วรรคสอง เรื่องการก าหนดประเภทหนังสือสัญญายังมี
ถ้อยค าและวลีบางประโยคที่อาจน าไปสู่ความเข้าใจในประเภทหนังสือสัญญาที่ไม่ตรงกัน แต่อย่างไรก็
ตาม ผู้เขียนเห็นว่าไม่จ าต้องแก้ไขหลักการใหญ่ที่ว่าด้วยประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องขอความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใด แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและการปฏิรูปหลักการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศให้เกิดประสิทธิผล ผู้เขียนขออรรถาธิบายด้วยเหตุผลและข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

1.  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในมาตรา 178 แบ่ง
ออกเป็น 7 ประเภท การแก้ไขจึงควรด าเนินการปรับเปลี่ยนค าเชื่อมประโยค หรือแม้แต่วลีเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งตัดวลีที่ขยายความที่อาจเป็นสาเหตุที่น าไปสู่การตีความและอรรถาธิบาย
ความที่แตกต่างกันได7้36 

2.  เพ่ือปรับให้เกิดความชัดเจนในการใช้ถ้อยค าด้วยค าว่า “และ” ในการเชื่อมประโยค
ระหว่างประโยคท่ีบัญญัติไว้ว่า “. . . เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา. . .” กับประโยค “หนังสือ
สัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ . . .”737  

โดยผู้เขียนเห็นว่า ควรแก้ถ้อยค าดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนและสื่อถึงประเภท
หนังสือสัญญาด้วยการเปลี่ยนค าว่า “และ” เป็นค าว่า “หรือ” ดังนี้ “หรือหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ . . .”  

                                                           
736 โปรดดูรายละเอียดข้อสังเกตและบทวิพากษ์ประการที่หนึ่งของหัวข้อ 4.4.1 ปัญหาที่ว่าด้วย

ความเข้าใจในเชิงหลักการยังคงมีอยู่แม้จะมีการปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม หน้า 348 
737โปรดดูรายละเอียดข้อสังเกตและบทวิพากษ์ประการที่สองของหัวข้อ 4.4.1 ปัญหาที่ว่าด้วย

ความเข้าใจในเชิงหลักการยังคงมีอยู่แม้จะมีการปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม หน้า 349 



390 
 

3.  ในประโยคที่ว่า “และหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจ . . .” น าไปสู่ความสับสนในการ
แยกประเภทของหนังสือสัญญา โดยไม่จ าต้องใช้ถ้อยค าว่า “หนังสือสัญญาอ่ืน” เพ่ิมเติมเข้ามาแต่
อย่างใด ด้วยเหตุที่ซ้ าซ้อนกับค าว่า “หนังสือสัญญาใด”738 

ผู้เขียนเห็นว่าควรตัดประโยคที่ว่า “และหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจ. . .” ทิ้งไป แล้วแก้ไข
ให้เป็นประโยคใหม่เป็น “หรือที่มีผลกระทบ. . .” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปรับใช้บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญและเพ่ือท าให้อ่านแล้วเข้าใจชัดเจนได้มากกว่าประโยคเดิมว่า บทบัญญัติดังกล่าวหมายถึง
หนังสือสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น มิใช่หนังสือสัญญาทั้งสองประเภทที่เกิดขึ้นจากการ
บัญญัติถ้อยค าว่า “และ” ที่ใช้ในการเชื่อมประโยคนั้นเอง 

4.  การเติม ค าว่า “อาจ” ที่ประโยคที่บัญญัติว่า “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม” ย่อมก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อการท าความตกลง
ระหว่างประเทศ739  

ผู้เขียนเห็นว่าการเลือกที่จะตัดค าว่า “อาจ” ออกไปเป็นแนวทางเลือกทางหนึ่ง
เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ร่างต้องการคงถ้อยค าว่า “อาจ” ไว้ ก็ควรเติมค าว่า “อาจ” ไว้ใน
ประเภทของหนังสือตอนต้นที่ เกี่ยวกับเขตแดนด้วยเช่นกัน ดังนี้  “หนังสือสัญญาใดอาจมีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือ เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต”  

แต่กระนั้นก็ตาม ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าค าว่า “อาจ” น ามาซึ่งปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาได้เฉกเช่นในอดีต แม้ถ้อยค าดังกล่าวมีข้อดีตรงที่เป็นการรับรอง
การเพ่ิมอ านาจในการตรวจสอบถ่วงดุลให้กับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาก็ตาม  

5.  ปรับถ้อยค าหรือข้อความในประโยคที่ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่ว่า 
“หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวาง”740 

เพ่ือให้ประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีความชัดเจนว่าได้ถูกแบ่งออกเป็นทั้ง 
4 ประเภทไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุนแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า การแก้ไข
บทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญอาจด าเนินการได้ใน 2 วิธีดังนี้ 

ประการแรก ใช้วิธีการตัดค าว่า “หรือ” หน้าค าว่า “การค้า” ออกแล้วเป็นดังนี้ 
“หนังสือสัญญาอ่ืนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม การค้าหรือการลงทุนของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง” ก็ควรท าการสลับการเขียนวลีที่ขยายความค าว่า “ของประเทศอย่าง

                                                           
738โปรดดูรายละเอียดข้อสังเกตและบทวิพากษ์ประการที่สามของหัวข้อ 4.4.1 ปัญหาที่ว่าด้วย

ความเข้าใจในเชิงหลักการยังคงมีอยู่แม้จะมีการปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม หน้า 350 
739โปรดดูรายละเอียดข้อสังเกตและบทวิพากษ์ประการที่สี่ของหัวข้อ 4.4.1 ปัญหาที่ว่าด้วย

ความเข้าใจในเชิงหลักการยังคงมีอยู่แม้จะมีการปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม หน้า 350 
740 โปรดดูรายละเอียดข้อสังเกตและบทวิพากษ์ประการที่ห้าถึงเก้าของหัวข้อ 4.4.1 ปัญหาที่ว่า

ด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการยังคงมีอยู่แม้จะมีการปฏิรูปหลักการในร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม หน้า  
351-360 
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กว้างขวาง” ให้มาอยู่หลังค าว่า “หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” ดังนี้ “. . . หรือที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศอย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจ สังคม การค้า หรือการลงทุน. . . ” 

ประการที่สอง เติมถ้อยค าว่า “หรือทาง” หลังถ้อยค าว่า “เศรษฐกิจ” แต่อยู่หน้าค า
ว่า “สังคม” และเติมค าว่า “ทาง” หลังค าว่า “หรือ” ที่วางหอยู่หน้าค าว่า “การค้า” และค าว่า “การ
ลงทุน” เป็นดังนี้ “หนังสือสัญญาอ่ืนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม หรือ
ทางการค้า หรือทางการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง”  

นอกจากนั้น ปัญหาของถ้อยค าว่า “มีผลกระทบต่อ” นอกจากจะใช้กับค าว่า 
“เศรษฐกิจ” แล้ว ยังต้องใช้กับค าว่า “สังคม การค้า การลงทุน” ด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นค าว่า 
“ของประเทศอย่างกว้างขวาง” นอกจากจะต้องใช้กับค าว่า “การลงทุน” แล้ว ยังต้องใช้กับทั้งค าว่า 
“เศรษฐกิจ สังคม การค้า” ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุที่ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศก็สามารถมี
ผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม การค้า รวมถึงการลงทุนด้วยเช่นกัน  ดังนั้น ในการแก้ไขบทบัญญัติ
ดังกล่าวก็ควรท าการสลับการเขียนวลีที่ขยายความค าว่า “ของประเทศอย่างกว้างขวาง” ให้มาอยู่หลัง
ค าว่า “หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” ดังนี้ “. . . หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
อย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม หรือทางการค้า หรือทางการลงทุน. . . ” 

ในทัศนะของผู้เขียนแม้จะมีความเห็นไปในทิศทางว่า การแก้ไขควรด าเนินการตาม
แนวทางแรก ด้วยการที่ควรตัดค าว่า “หรือ” หน้าถ้อยค าว่า “การค้า” ออกไป เหลือแต่ถ้อยค าว่า 
“หรือ” เฉพาะหน้าถ้อยค าว่า “การลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” ถ้อยค าเดียวก็เพียงพอเพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางการร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหลักการใช้ภาษาไทย
ของราชบัณฑิตยสถานซ่ึงผู้เขียนได้วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 4 แล้วก็ตาม741  

แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาทบทวนซ้ าแล้วซ้ าอีกกลับไปกลับมาใน
หลายรอบในข้อเสนอแนะของผู้เขียนเอง ประกอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการสอบของผู้เขียนที่
ให้ข้อสังเกตการอรรถาธิบายความที่มีความแตกต่างกันด้วยเกิดจากถ้อยค าและภาษาที่มี การให้
ความหมายและการสื่อถึงความเข้าใจที่มีความแตกต่างกันในการให้ความเห็นต่อถ้อยค าและการ
ตีความนั้น ในทัศนะของผู้เขียนจึงเลือกที่จะเสนอแนะไปตามแนวทางที่สองมากกว่าแนวทางที่หนึ่ง 
ด้วยเหตุที่ข้อเสนอแนะตามแนวทางที่สองมีการแบ่งประเภทของหนังสือสัญญาที่มีความชัดเจนว่า 
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 7 ประเภทได้อย่างชัดเจนมากว่า  

แม้ผู้เขียนจะค านึงถึงหลักการร่างกฎหมายและแนวทางการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นก็ตาม แต่ผู้เขียนเห็นมีความเห็นว่าเพ่ือความชัดเจนในการใช้บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ผู้เขียนจึงต้องเสนอแนะแนวทางแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามความเห็นประการที่
สองเป็นหลัก เพ่ือมิให้น าไปสู่ปัญหาการพิจารณาประเภทของหนังสือสัญญาที่มีความแตกต่างกัน ดังที่
ผู้เขียนได้อรรถาธิบายถึงประเภทของหนังสือสัญญาว่าไม่ได้มีลักษณะอย่างเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับทางการค้ากับทางการลงทุนก็ดี หรือแม้แต่ทางเศรษฐกิจกับทางสังคมก็ดี ต่าง

                                                           
741โปรดดูข้อ 4.4.1 ปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการยังคงมีอยู่แม้จะมีการปฏิรูป

หลักการในร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม หน้า 342-361 
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ก็มีลักษณะเฉพาะที่หาได้จัดรวมอยู่ในประเภทของหนังสือสัญญาประเภทเดียวกันไม่ดังที่ผู้เขียนได้
แสดงให้ปรากฏไว้ในบทที่ 3 และบทท่ี 4 ที่ได้วิเคราะห์ผ่านมา 

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอสรุปและเสนอแนะแนวทางแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญควรตรา
ประโยคหรือถ้อยค าที่ก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาใหม่ที่อยู่ภายใต้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติให้
ชัดเจนว่ามีท้ังหมด 7 ประเภท โดยควรตราเป็นกฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

มาตรา 178 วรรคสอง “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขต
พ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยและมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม หรือทางการค้า 
หรือทางการลงทุน. . . ” 

5.2.1.3  การตัดบทขยายความของมาตรา 178 วรรคสามออกไปแต่ให้ไปก าหนดใน
เชิงหลักการในวรรคที่สองตอนท้ายของมาตรา 178 แทน 

แม้หลักการตามมาตรา 178 วรรคสามจะได้ก าหนดบทขยายความของมาตรา 178 
วรรคสองไว้ก็ตาม แต่จากการวิเคราะห์ในบทที่ 4 พบว่าการบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นเพียงการ
ให้ตัวอย่างเท่านั้น ด้วยเหตุที่ตอนท้ายของมาตรา 178 วรรคสองได้ท าการบัญญัติให้ท าการเชื่อมโยง
ในลักษณะที่ต้องท าการพิจารณาก าหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมายที่จะต้องด าเนินการออกเพ่ือให้เป็น
ตามหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญภายหลังอีกครั้งหนึ่ง การบัญญัติประโยคดังกล่าวในวรรคสาม
จึงดูเป็นการฟุ่มเฟือยและไม่มีความจ าเป็นต้องใส่บทขยายความประเภทของหนังสือสัญญาเพ่ิมเติม
เข้าไปในหลักการของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด  

อีกทั้งผู้เขียนยังเห็นว่า การบัญญัติประโยคดังกล่าวไว้ในวรรคสามก็มิได้สร้างความ
ชัดเจนให้เกิดขึ้นเพ่ิมเติมแต่ประการใด ซึ่งแตกต่างกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่จ าเป็นต้องมีบทขยายความว่า “หนังสือสัญญาที่กระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง” หมายถึงหนังสือ
อะไรบ้าง ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ประกาศใช้อยู่ในเวลาสถานการณ์พิเศษที่รัฐธรรมนูญต้อง
ใช้บังคับอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้น การตรากฎหมายก าหนดรายละเอียดประเภทของหนังสือสัญญา จึง
ไม่อาจตราเป็นกฎหมายที่ออกตามหลักการที่ก าหนดไว้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 23 วรรคสอง
มาใช้บังคับได้แต่อย่างใด 

ผู้เขียนเห็นว่า หลังจากถ้อยค าว่า “. . .หรือที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ
อย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม หรือทางการค้า หรือทางการลงทุน” ให้ต่อท้ายด้วย
ถ้อยค าว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”742 และตัดวรรคสามของมาตรา 178 ทิ้งไปทั้งวรรค และให้

                                                           
742การบัญญัติถ้อยค า รูปแบบและการวางวลีที่ว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ที่ผู้เขียนได้

ท าการเสนอแนะไว้ในการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบทบัญญัติอ่ืน ซึ่งผู้เขียน
ได้ใช้เป็นแนวคิดและแนวทางการเสนอแนะในฐานะที่มีที่มาจากบทบัญญัติในมาตรา 54 วรรคหกของ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 223 วรรคหนึ่งและมาตร 282 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
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ไปท าการก าหนดรายละเอียดประเภทของหนังสือสัญญาต่าง ๆ น าไปบัญญัติในกฎหมายที่ต้องออก
ตามความในมาตรา 178 วรรคสองของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แทน 

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอสรุปและเสนอแนะแนวทางแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญควรตรา
ประโยคหรือถ้อยค าท่ีก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาใหม่อยู่ภายใต้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติให้ชัดเจน
ว่ามีท้ังหมด 7 ประเภท โดยควรตราเป็นกฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยและมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง
ของประเทศอย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม หรือทางการค้า หรือทางการลงทุน ‘ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ’ ” 

 
5.2.2  การปฏิรูปหลักการเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กร

รองในเรื่องการก าหนดระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพันในรัฐธรรมนูญให้มี
บทยกเว้นทางกฎหมาย 

หลักการตามมาตรา 178 วรรคสองตอนท้ายได้บัญญัติถ้อยค าว่า “หากรัฐสภาพิจารณาไม่
แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ” จากประโยคดังกล่าวซึ่ง
ผู้เขียนได้พิจารณาในเชิงหลักการแล้วพบว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะเป็นการก าหนดระยะเวลา
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหลักการอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “การก าหนดระยะเวลาบังคับหรือ
ระยะเวลาผูกพัน” ที่จะต้องท าการให้ความเห็นชอบและต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
ดังที่ได้พิจารณาที่ผ่านมาแล้วในบทที่ 4 นั้น743 

ผู้เขียนเห็นว่า ควรท าการเพ่ิมเติม “บทยกเว้น” ของบทบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวกับ “การ
ก าหนดระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพัน” อันมีลักษณะเป็นการก าหนดเวลาที่เด็ดขาด มาเป็น
หลักการที่สามารถก าหนดเป็นข้อยกเว้น โดยสามารถท าการขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้ 
ในฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถผ่อนคลาย หรือมีบทที่สามารถยืดหยุ่นจากการบังคับผูกพันจาก
ก าหนดระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหลักการดังกล่าวได้  โดยต้องค านึงว่าการก าหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวในประเด็นเรื่องความล่าช้าที่เกิดขึ้นต้องมิได้เกิดขึ้นจากปัจจัยจากเทคนิคและวิธีการใด ๆ ที่
ท าให้เกิดการด าเนินการประชุมที่ล้าช้าอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร อาทิ การเดินออกจากที่ประชุม
หรือการวอล์คเอาท์ การประท้วง หรือแม้แตก่ารใช้สิทธิพาดพิงโดยไม่จ าเป็น เป็นต้น  

                                                           
743โปรดดูข้อ 4.1.3 ปัญหาเรื่องกรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยฝ่ายนิติ

บัญญัติให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 60 วัน หน้า 274 
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ผู้เขียนเห็นว่า ควรท าการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวด้วยประโยคดังต่อไปนี้ “เว้นแต่ 
จะเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้744 ให้ที่ประชุมลงมติขยายระยะเวลาการพิจารณาให้
แล้วเสร็จออกไปไม่เกินอีกสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว”  

โดยควรมีบทขยายความการพิจารณารายละเอียดและวิธีปฏิบัติดังนี้ “ทั้งนี้ การพิจารณาว่า
เหตุใดเป็นเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นั้นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด” ซึ่งการก าหนด
ประเภท ลักษณะ เงื่อนไขของความล่าช้าที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะที่เป็นเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
หรือไม่ อย่างไรนั้น ให้ไปท าการก าหนดไว้ใน “กฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ 
“กฎหมายว่าด้วยประเภท หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาตามวรรคสอง” ที่ควร
ก าหนดในเชิงหลักการไว้ในมาตรา 178 วรรคสาม และควรก าหนดไว้ใน “ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....”745 ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องต้องกันในทางปฏิบัติ 
ซ่ึงในการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวอาจด าเนินการได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

                                                           
744ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการใช้วลีในลักษณะเดียวกันอยู่

สองวลี วลีแรก เป็นการใช้ด้วยวลีที่ว่า “เหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้” และวลีที่สอง เป็นการใช้ด้วย
วลีที่ว่า “เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้”  

โดยวลีแรกปรากฏอยู่ในมาตรา 197 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการ ถ้อยค าดังกล่าวยัง
ปรากฏอยู่ในมาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติให้ใช้พระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  ดังนั้น นัยและการใช้วลีที่ว่าด้วย “เหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้” 
ดังกล่าว จึงมีลักษณะที่เป็นการใช้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับองค์กรและกระบวนการยุติธรรม 

แต่อย่างไรก็ตาม วลีที่สองปรากฏอยู่ในมาตรา 200 วรรคสามของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับผ่านประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่องการคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และมาตรา 223 วรรคหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ เรื่องการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง และมาตรา 162 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ซึ่งเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพ่ือตั้งกระทู้ถาม ดังนั้น ด้วยนัย
และการใช้วลีที่ว่าด้วย “เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้” ซึ่งเป็นการใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการประชุม
สภาของฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผู้เขียนจึงเลือกที่จะใช้วลีที่สองนี้ในข้อเสนอแนะของ
การศึกษาในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ 

745 พึงต้องเข้าใจว่ารูปแบบและรายละเอียดการตรา “ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....” นั้นมิได้เป็นประเด็นหลักในการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้โดยตรง 
การศึกษาเน้นที่การการวิเคราะห์ในเชิงหลักการของการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศทั้งที่อยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลัก ส่วนในเรื่องรายละเอียด
การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาดังกล่าวนี้ ผู้เขียนจะมิได้เสนอแนะลงไปในรายละเอียดว่าควรมี
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่องใดบ้างแต่อย่างใด 
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1.  ท าการเติมบทยกเว้นระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพันประโยคที่ว่า “เว้นแต่จะเป็น
กรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ที่ประชุมลงมติขยายระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ออกไปได้อีกไม่เกินอีกสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาว่าเหตุใดเป็น
เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นั้น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด” ต่อท้ายประโยคเดิมใน
วรรคสองของมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ที่ว่า “ . . . ต้องได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ”  โดย
กลายเป็นประโยคใหม่ท้ังหมดดังนี้  

“ . . . ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
รัฐสภาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ที่ประชุมลงมติ
ขยายระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จออกไปได้อีกไม่เกินอีกสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลา
ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาว่าเหตุใดเป็นเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นั้น ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด” 

2.  ท าการเติมบทยกเว้นระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพันประโยคที่ว่า “เว้นแต่จะเป็น
กรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ที่ประชุมลงมติขยายระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ออกไปได้อีกไม่เกินอีกสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว  โดยการพิจารณาว่าเหตุใดเป็น
เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นั้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด” ต่อท้ายประโยคเดิมที่
ปรากฏในมาตรา 178 วรรคสองของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ที่ว่า “ . . . ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ
เรื่อง. . .” และให้บัญญัติตามด้วยประโยคที่ว่า “หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ” และให้ท าการเติมค าว่า “ทั้งนี้” หน้าถ้อยค าว่า “หาก
รัฐสภาพิจารณา. . .” และท าการแก้ไขถ้อยค าว่า “หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ. . .” ให้กลายเป็น 
“ถ้าท่ีประชุมรัฐสภายังไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ. . . ” ซึ่งจะกลายเป็นประโยคใหม่ท้ังหมดดังนี้  

“ . . . ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ที่ประชุมลง
มติขยายระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จออกไปได้อีกไม่เกินอีกสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาดังกล่าว การพิจารณาว่าเหตุใดเป็นเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นั้นให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ถ้าที่ประชุมรัฐสภายังไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ”746 

                                                           
746แนวคิดของผู้เขียนที่ใช้เป็นฐานการพิจารณาและเสนอแนะการวางโครงสร้างของประโยค

ในวรรคสองของมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ เริ่มต้นด้วย 1. การวาง
หน้าที่ของรัฐสภาที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 2. การก าหนดบทยกเว้นในกรณีที่เป็น
กรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้ที่ประชุมลงมติขยายระยะเวลาออกไปได้อีก 15 วัน และมี
บทขยายเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้ก าหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมาย 3. ก าหนดผลทาง
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ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าควรท าการแก้ไขมาตรา 178 วรรคสองของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ ตามแนวทางที่สอง เนื่องจากหากพิจารณาจากถ้อยค า ในข้อเสนอแนะตาม
แนวทางแรกอาจน าไปสู่ปัญหาการตีความได้ว่า รัฐสภามีหน้าที่จะต้องท าการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ารัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา 60 วันดังกล่าว รัฐธรรมนูญให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบกับหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามหลักการของการก าหนดระยะเวลาผูกพันหรือระยะเวลาบังคับ  

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะตามแนวทางแรกของผู้เขียนเองแม้จะได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ว่า 
“เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ที่ประชุมลงมติขยายระยะเวลาการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จออกไปได้อีกไม่เกินอีก 15 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว. . . ” อาจ
น าไปสู่ปัญหาการพิจารณาถกเถียงกันได้อีกว่า แล้วถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าหากรัฐสภายังคงไม่
สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายหลังจากที่มีมติให้ท าการขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 
15 วันแล้ว ผลทางกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไร ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองก็หาได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการไว้ในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ในข้อเสนอของผู้เขียนตาม
แนวทางแรกอาจน าไปสู่ปัญหาที่ถกเถียงกันได้ต่อไปกรณีท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว  

ในขณะที่บทบัญญัติที่ผู้เขียนได้เสนอแนะตามแนวทางที่สองนั้น ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า 
ภายหลังจากที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 15 วันแล้ว เนื่องจากมี
เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้นั้น ถ้อยค าตอนท้ายของข้อเสนอของผู้เขียนที่ว่า “ทั้งนี้ ถ้าที่ประชุม
รัฐสภายังไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ‘ก าหนดเวลาดังกล่าว’ ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความ
เห็นชอบ” นั้น สามารถที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภาไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จได้แม้จะมีการขยายระยะเวลาไปแล้วก็ตาม โดยผลของกฎหมายตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวให้มีผลเป็นการให้ความเห็นชอบโดยทันที  การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามแนวทางและ
ข้อเสนอแนะที่สองจึงเป็นการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือแม้ที่
ประชุมจะได้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 15 วันแล้ว แต่ที่ประชุมก็ยั งไม่สามารถท าการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปแล้วนั้น ก็ให้มีผลเป็นการให้ความ

                                                           

กฎหมายในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภายังไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน “ก าหนดเวลาดังกล่าว” 
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ  

ทั้งนี้ ค าว่า “ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว” ในทัศนะของผู้เขียนหมายถึงใน 2 ความหมายดังนี้ 
1. ความหมายที่หนึ่ง ก าหนดเวลา 60 วันได้ผ่านพ้นไป และไม่ปรากฏว่ามีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้เกิดขึ้นที่จะขอขยายระยะเวลา 15 วันออกไปอีก และ 2. ความหมายที่สอง ก าหนด
ระยะเวลา 60 วันผ่านพ้นไปและปรากฏว่ามีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เกิดขึ้นที่มีเหตุอันควรที่
จะขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก 15 วันและภายหลังจากท่ีระยะเวลา 15 วันได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทั้งนี้ 
โปรดดูการวางรูปแบบและโครงสร้างของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่คล้ายคลึงกันในมาตรา 136 วรรค
หนึ่งและวรรคสามของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ และมาตรา 146 วรรคหนึ่งและวรรค
สามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 



397 
 

เห็นชอบโดยที่ประชุมรัฐสภาไปโดยผลของกฎหมายตามหลักการที่ก าหนดไว้ในเรื่องระยะเวลาบังคับ
หรือระยะเวลาผูกพัน 

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอสรุปและเสนอแนะแนวทางแก้ไข บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 178 
วรรคสองตอนท้าย ควรตราประโยคที่เป็น “บทยกเว้น” ในบทบัญญัติที่ว่าด้วย “การก าหนด
ระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพัน” โดยควรแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

“ . . . ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ที่ประชุมลง
มติขยายระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จออกไปได้อีกไม่เกินอีกสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาดังกล่าว การพิจารณาว่าเหตุใดเป็นเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นั้นให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ถ้าที่ประชุมรัฐสภายังไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ” 

 
5.2.3  การจัดให้มีการตรากฎหมายรองรับหลักการและการก าหนดรายละเอียดทาง

ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  
เพ่ือให้การเสนอแนะผลการศึกษามีผลสมบูรณ์ในประเด็นเรื่องการจัดให้มีการตรากฎหมาย

รองรับหลักการและการก าหนดรายละเอียดทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ผู้เขียนได้
เสนอแนะแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ 2 ประการดังนี้ 

5.2.3.1  การรับรองในเชิงหลักการว่าจะต้องจัดให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศอย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจ  หรือทางสังคม หรือทางการค้า หรือทางการลงทุนไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 

แม้หลักการตามมาตรา 178 วรรควรรคสี่เดิมจะมีการบัญญัติรับรองในเชิงหลักการที่
จะต้องด าเนินการจัด “ให้มีกฎหมายก าหนด ‘วิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น’ และได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสาม
ด้วย” ไว้ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญกลับไม่ปรากฏว่า
ร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองให้มีต้องด าเนินการจัด “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดประเภท 
ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคมหรือการค้า
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง . . .” เฉกเช่นในมาตรา มาตรา 190 วรรคห้าของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งบัญญัติรับรองหลักการที่จะต้องมีกฎหมายไว้
เป็นการเฉพาะ 

ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ประเด็นเรื่องการตรากฎหมายรองรับตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 178 วรรคสี่ของร่างรัฐธรรมนูญควรท าการแก้ไขเป็น “วรรคสาม” แทน ด้วยเหตุที่ใน
ข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้ของผู้เขียนซึ่งได้เสนอให้มีการตัดมาตรา 178 วรรคสามเดิมออกไปทั้งวรรค
แล้ว และในขณะที่บทบัญญัติมาตรา 178 วรรคสามใหม่ ควรท าการเพ่ิมเติมให้มีการบัญญัติรับรอง
หลักการดังกล่าวที่จะต้องตราเป็นกฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 178 วรรคสอง
ใหม่ดังนี้ “ให้มกีฎหมายว่าด้วยประเภท หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาตามวรรค
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สอง” และภายหลังจากนั้นให้บัญญัติตามด้วยข้อความเดิมที่ก าหนดไว้ในมาตรา 178 วรรคสี่เดิม โดย
ผู้เขียนเสนอแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นหลักการใหม ่ดังนี้  

มาตรา 178 วรรคสาม “ ‘ให้มีกฎหมายว่าด้วยประเภท หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
วิธีการจัดท าหนังสือสัญญาตามวรรคสอง’ และกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งกฎหมายที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจาก
ผลกระทบการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสองด้วย . . .” 

 5.2.3.2  การเพ่ิมเติมหลักการเยียวยาที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นธรรมในประโยคที่
เกี่ยวกับการจัดให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจาก
ผลกระทบจากการท าหนังสือสัญญา 

แม้หลักการตามมาตรา 178 วรรควรรคสี่จะมีการบัญญัติรับรองในเชิงหลักการที่
จะต้องด าเนินการจัด “ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาที่จ า เป็นอันเกิด
จากผลกระทบการท าหนังสือสัญญา” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่การบัญญัติดังกล่าวมิได้ปรากฏ
หลักการที่ส าคัญซึ่งฝ่ายบริหารควรต้องค านึงถึงก็คือ “ความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา” ในฐานะที่เป็นหลักประกันในการตรากฎหมายใน
อนาคต แม้ผู้ร่างกฎหมายจะไม่อาจปฏิเสธหลักการดังกล่าวได้ก็ตาม แต่ก็หาได้ปรากฏว่ามีเครื่อง
ยืนยันหลักการดังกล่าวไว้เป็นรูปธรรมที่ต้องค านึงถึงแต่อย่างใดไม่ การไม่ก าหนดหลักการดังกล่าวไว้
จึงดูประหนึ่งว่า อาจส่งผลท าให้ผู้ร่างกฎหมายละเลยโดยไม่ค านึงถึงหลักการดังกล่าวไม่ว่าจะโดยตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ได้เช่นเดียวกัน หรือกรณีดังกล่าวอาจเป็นเหตุที่น าไปสู่การกล่าวอ้างได้ว่า หลักการ
ดังกล่าวไม่ได้ถูกก าหนดไว้โดยชัดแจ้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 

ผู้เขียนเห็นว่าควรเพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “ทั้งนี้” ไว้หน้าประโยคทีว่่า “โดยค านึงถึงความ
เป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและ
ประชาชนทั่วไป” และน าไปบัญญัติไว้ต่อท้ายกับบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วในมาตรา 178 วรรคสี่ เดิมของ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติ หรือในมาตรา 178 วรรคสามใหม่ที่ผู้เขียนได้เสนอแนะไปใน
หัวข้อที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ให้ท าการแก้ไขเป็นจากค าว่า “วรรคสาม” เป็น “วรรคสอง”จากประโยค
ที่ว่า “ . . .รวมทั้งกฎหมายที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบการท า
หนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย” โดยผู้เขียนเสนอแก้ไขใหม่ ดังนี้  

“ . . .รวมทั้งกฎหมายที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบ
การท าหนังสือสัญญาตามวรรคสองด้วย ‘ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป’ ” 
 

5.2.4  การจัดให้มีองค์คณะและองค์กรที่เหมาะสมท าหน้าที่กลั่นกรองและวินิจฉัยชี้ขาด
ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้การศึกษามีผลสมบูรณ์ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขในประเด็นเรื่องการจัดให้มี
องค์คณะและองค์กรที่เหมาะสมท าหน้าที่กลั่นกรองและวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาไว้ใน 
4 ประเด็นดังนี ้
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5.2.4.1  การจัดให้มีองค์คณะท าหน้าที่กลั่นกรองและวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของ
หนังสือสัญญาที่เกิดขึ้นจากการคัดสรรทั้งจากองค์กรหลัก องค์กรรอง องค์กรทางการเมืองและองค์กร
เชี่ยวชาญพิเศษอ่ืน 

จากหลักการตามมาตรา 178 วรรควรรคห้าซึ่งได้ก าหนดให้ “หนังสือสัญญาใดเป็น
กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่” ซึ่งหมายถึง ปัญหาที่ว่าด้วยหนังสือสัญญาดังกล่าวเป็น
หนังสือสัญญาที่จะต้องข้อความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่นั้น ในทางปฏิบัติและรัฐธรรมนูญที่
ผ่านมาก าหนดให้องค์กรวินิจฉัยชี้ขาดสภาพปัญหาดังกล่าวเป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญมาโดย
ตลอด แต่ด้วยแนวคิดที่ว่า “ปัญหาการเมืองควรแก้ไขด้วยการเมือง” ผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดให้เป็น
การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างองค์กรทางการเมืองก่อน 

การให้องค์กรทางการเมืองที่มีองคป์ระกอบทั้งจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เพ่ือ
ท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาตามวรรคสอง ซ่ึงนอกเหนือไปจากการ
ก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวนั้น การก าหนดกระบวนการในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในการใช้อ านาจต่อกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางการปฏิรูปที่เหมาะสมภายใต้หลักการมีส่วนร่วม
ของรัฐสภา และแนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจในการท าหนังสือสัญญาเป็นของฝ่ายบริหาร ในฐานะท่ีเป็นการ
ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยองค์กรทางการเมืองภายใต้ความร่วมมือกันก่อนเป็นล าดับแรก 

ผู้เขียนเห็นว่าการแก้ไขปัญหาความขัดข้องที่เกิดขึ้นในการด าเนินการดังกล่าว ควร
ด าเนินการโดยองค์คณะหนึ่งที่ผู้เขียนเรียกขานนามว่า “คณะกรรมาธิการร่วมวินิจฉัยชี้ขาดประเภท
ของหนังสือสัญญาของรัฐสภา”  เพ่ือท าการวินิจฉัยปัญหาที่ว่าด้วยประเภทของหนังสือสัญญาตาม
ความในวรรคสองของมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ทั้งนี้ ควรก าหนดกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่คณะกรรมาธิการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
เรื่องดังกล่าวไว้ด้วย  

นอกจากนั้น ผู้เขียนเสนอให้ท าการตัดถ้อยค าว่า “วรรคสาม” ออกจากประโยคที่ว่า 
“เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่” เนื่องจากข้อเสนอของ
ผู้เขียนในเบื้องต้นเสนอให้มีการตัดวรรคสามออกไปทั้งวรรค โดยผู้เขียนเสนอให้มีการแก้ไขบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญใหมเ่ป็น ดังนี้  

มาตรา 178 วรรคสี่ “เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือไม่ 
ให้เป็นอ านาจของ ‘คณะกรรมาธิการร่วมวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาของรัฐสภา ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธิการร่วมต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว’ . . .”  

นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่าต้องก าหนดหลักการเพ่ิมเติมเป็นมาตรา 178 วรรคห้า เพ่ือ
รองรับองค์ประกอบขององค์คณะที่มีจ านวน 15 ท่าน ซึ่งเป็นองค์คณะของ “คณะกรรมการร่วม
วินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาของรัฐสภา”747 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาล 

                                                           
747การบัญญัติถ้อยค า รูปแบบและวลีที่ว่า “คณะกรรมการร่วมวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของ

หนังสือสัญญาของรัฐสภา” ที่ผู้เขียนได้ท าการเสนอแนะไว้ในการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นไปใน
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ตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน และฝ่ายบริหารประกอบกับส่วนราชการที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมทั้งนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมาธิการร่วมการวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาของรัฐสภา 748 โดยมีหลักการที่
เกี่ยวกับความรับผิดชอบและภารกิจที่จะต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอนใน 3 ประการดังนี้ 

ประการแรก ให้คณะกรรมาธิการร่วมมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดว่าหนังสือ
สัญญาที่ฝ่ายบริหารท านั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่  

ประการที่สอง การด าเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการร่วมต้องท าการก าหนด
กรอบระยะเวลาการด าเนินการ โดยไม่ควรก าหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ภายในกรอบเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

ประการที่สาม ในกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมไม่อาจลงมติด้วยเสียงข้างมากได้ “ให้
ประธานคณะกรรมาธิการร่วมมีอ านาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือท าการวินิจฉัยชี้ขาด” ให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว 

                                                           

ทิศทางเดียวกันกับบทบัญญัติอ่ืน ซึ่งผู้เขียนได้ใช้เป็นแนวคิดและแนวทางการเสนอแนะในฐานะมีที่มา
จากบทบัญญัติในมาตรา 61 วรรคสองและมาตรา 113 วรรคหนึ่งถึงวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

แต่ด้วยเหตุที่หลักการในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภาและ
การเลือกประธานขึ้นมาหนึ่งคนในระหว่างคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภากันเองดังกล่าวนั้น หาได้
ปรากฏบทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งอันมีลักษณะอย่างเดียวกันกับการเลือกประธานกันเองระหว่าง
คณะกรรมการ ที่ซึ่งผู้เขียนสามารถน าไปใช้ในฐานะที่เป็นหลักการเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงและการ
น าไปใช้กับบทบัญญัติดังกล่าวในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ได้แต่อย่างใดไม่  

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีแนวคิดให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศจะต้องมีบทบาทหลักที่ส าคัญในคณะกรรมาธิการชุดนี้ ผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท าหน้าที่เป็นประธาน และก าหนดให้อธิบดีกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท าหน้าที่เป็นกรรมาธิการและเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการร่วมดังกล่าว 

748ส าหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศที่เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณานั้น ผู้เขียนเห็นว่าไม่สามารถก าหนดให้ท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมาธิการและเลขานุการของคณะกรรมาธิการได้ เนื่องจากการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศจะมีการเปลี่ยนเรื่องที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไปเรื่อย ๆ ท าให้การท า
หน้าที่ทั้งกรรมาธิการและเลขานุการเกิดความยุ่งยากอย่างมากและขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติใน
ฐานะที่เป็นกรรมาธิการและเลขานุการของคณะกรรมาธิการชุดนี้ ผู้เขียนเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เสนอเรื่องเพ่ือ
พิจารณา ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการร่วมชุดนี้ ก็แต่เฉพาะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่
ต้องมาชี้แจ้งและให้ข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนแต่เพียงเท่านั้น 
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ประการที่สี่ เรื่องของการประชุมคณะกรรมการและองค์ประชุมนั้น749 เพ่ือก่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงหลักการในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ควรใช้บทบัญญัติมาตรา 137 วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการประชุมและองค์ประชุม 

จากหลักการที่คณะกรรมาธิการร่วมต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอนในเบื้องต้น 3 
ประการนี้ ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมโดยควรจัดให้มีคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา 
เป็นหลักการใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม ่ดังนี้  

 มาตรา 178 วรรคห้า “ให้มีคณะกรรมาธิการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมาธิการ
ร่วมวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐสภา ซึ่งประกอบไปด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ผู้น าฝ่ายรัฐบาลหรือผู้แทน ผู้น าฝ่ายค้านหรือ
ผู้แทนอย่างละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทน 
ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของวุฒิสภาและผู้แทนอย่างละสองคน เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างละหนึ่งคน และอธิบดีกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทน อีกหนึ่งคนท าหน้าที่ เป็นกรรมาธิการและ
เลขานุการคณะกรรมาธิการ ให้คณะกรรมาธิการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
137 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

5.2.4.2  การก าหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญท าวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญา
ภายหลังจากคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาไม่อาจวินิจฉัยปัญหาได้แล้วเสร็จ 

จากข้อเสนอดังกล่าวในเบื้องต้นมิใช่การตัดบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
แต่เป็นการแก้ไขปัญหาการขัดกันของการใช้อ านาจทางการเมืองในเบื้องต้นระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับ
ฝ่ายบริหารภายใต้แนวคิดที่ว่าด้วยปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง อีกท้ังยังเป็นการลดภาระงาน
ด้านกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือในกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของ
หนังสือสัญญาของรัฐสภาไม่อาจด าเนินการด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 ประการดังนี้ 

ประการแรก คณะกรรมาธิการร่วมไม่สามารถลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดด้วยเสียงข้าง
มากจนได้ข้อยุติว่า หนังสือสัญญาที่พิจารณาอยู่นั้นเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม ่

                                                           
749ในเรื่องการประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ ที่ผู้เขียนได้ท าการเสนอแนะไว้

ในการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบทบัญญัติอ่ืน ซึ่งผู้เขียนได้ใช้เป็นแนวคิด
และแนวทางการเสนอแนะในฐานะมีที่มาจากบทบัญญัติในมาตรา 147 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และใช้มาตรา 137 วรรคสองของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ เป็นฐานในการเชื่อมโยงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการประชุมและองค์
ประชุม ส่วนข้อบังคับการประชุมคณะกรรมาธิการให้เป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 128 
วรรคหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ 
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ประการที่สอง คณะกรรมาธิการร่วมไม่สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ทันภายในก าหนดเวลา 15 วัน  

ด้วยแนวคิดที่ว่าด้วยปัญหาการเมืองควรแก้ด้วยการเมือง ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า
ควรให้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดต่อกรณีปัญหาดังกล่าวตกอยู่ภายใต้อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญใน
การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดต่อปัญหาดังกล่าวเป็นล าดับต่อไป โดยต้องก าหนดกรอบระยะเวลา
ด าเนินการวินิจฉัยชี้ขาดให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 

โดยผู้เขียนเห็นว่า เมื่อกระบวนการเสนอเรื่องปัญหาว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ที่ท าโดยฝ่ายบริหารว่าเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบหรือไม่ถูกด าเนินการวินิจฉัยชี้ขาด
โดยคณะกรรมาธิการร่วมไม่แล้วเสร็จ ควรก าหนดให้เป็น “หน้าที่ของประธานคณะกรรมาธิการร่วมใน
การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาด”750 ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที ไม่จ าต้องส่งเรื่อง
กลับไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือท าการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการ
ซ้ าซ้อนอันท าให้กระบวนการถูกส่งกลับไปกลับมาจนท าให้เกิดความล่าช้าไปอีกโดยไม่จ าเป็น  

ทั้งนี้  ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการใหม่ในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้   

มาตรา 178 วรรคสี่ “. . . ‘ในกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมไม่อาจวินิจฉัยปัญหาตาม
วรรคสองได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ประธานคณะกรรมาธิการร่วมมีอ านาจส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือท าการวินิจฉัยชี้ขาด’ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว . . .” 

 5.2.4.3  การแก้ไขบทบัญญัติให้รับรองสิทธิองค์กรอ่ืนนอกจากคณะรัฐมนตรีให้มี
อ านาจในการเสนอเรื่องต่อองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายใต้
หลักการตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามาตรา 178 วรรคห้าเดิมของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ ซึ่งได้บัญญัติในลักษณะที่เป็นการตัดช่องทางการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักการตรวจสอบถ่วงดุลออกไปทั้งหมด โดยร่างรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น หลักการดังกล่าวหาได้สอดคล้องและถูกต้องในเชิง
หลักการแต่อย่างใดไม่ แม้แนวคิดดังกล่าวจะสอดคล้องกับความเห็นของผู้เขียนในการแก้ไขปัญหา
ความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มาจากปัญหาทางการเมืองได้โดยตรงก็ตาม แต่
การตัดสิทธิในการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติออกไปดังกล่าวนั้น ในทัศนะของผู้เขียนเองก็เห็นว่า 

                                                           
750ข้อเสนอเรื่อง “อ านาจและหน้าที่ของประธานคณะกรรมาธิการในการส่งเรื่องให้ศาล

รัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการร่วมไม่อาจท าการวินิจฉัยชี้ขาดได้” ซึ่ง
ผู้เขียนได้ท าการเสนอแนะไว้ในการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนได้ใช้เป็นแนวคิดและแนวทางการ
เสนอแนะอันมีที่มาจากบทบัญญัติในมาตรา 170 วรรคสาม ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฯ และมาตรา 182 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นเรื่อง
การก าหนดให้เป็น “อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ” จาก
กรณคีวามเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  
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การตราบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเช่นว่านี้หาได้ถูกต้องในเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดไม่ 

ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรท าการแก้ไขหลักการในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับก าหนดการใช้
อ านาจเสนอเรื่องต่อองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศว่าเป็นหนังสือที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ให้เป็นแต่เพียง
เฉพาะการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีองค์กรเดียวเท่านั้นออกไป และให้น าหลักการช่องทางและ
วิธีการเสนอเรื่องตามหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พุทธศักราช 2550 เดิมมาใช้
บังคับแทนในส่วนของ “การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา”751 อันมีผลให้
กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสองสามารถส่งไปยังคณะกรรมาธิการ
ร่วมและส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยผู้เขียนเสนอแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการใหม่ใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้   

มาตรา 178 วรรคสี่ “. . .ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา 148 (1) และ (2)  มาใช้บังคับ
กับการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาโดยอนุโลม” 

   
5.2.5  การก าหนดหลักการเกี่ยวกับเขตอ านาจในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการท า 

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศให้เป็นอ านาจเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญ 
แม้จากประเด็นการศึกษาจะพบว่า รัฐธรรมนูญจะได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอ านาจ

เหนือคดีเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ตาม แต่ที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงก็ได้ปรากฏแล้วว่า ศาลปกครองเองก็ได้ใช้อ านาจในเข้ามาวินิจฉัยปัญหาที่ว่าด้วยการใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศของ
ฝ่ายบริหาร การใช้อ านาจดังกล่าวได้น าไปสู่ปัญหาการวิพากษ์ถึงความถูกต้องในเชิงหลักการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเรื่องของฐานการใช้อ านาจของศาลปกครองเหนือการใช้อ านาจในระดับ

                                                           
751ในการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้เป็นอ านาจ
นายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในข้อเสนอเรื่อง “อ านาจการเสนอเรื่องให้คณะกรรมาธิการ
ร่วมเป็นล าดับแรก และเพ่ือที่จะได้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดภายหลังจากที่
คณะกรรมาธิการร่วมไม่อาจท าการวินิจฉัยชี้ขาดได้” ซึ่งผู้เขียนได้ท าการเสนอแนะไว้ในการศึกษาดุษฎี
นิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนได้ใช้เป็นแนวคิดและแนวทางการเสนอแนะ ดังนี้  

ประการแรก การใช้อ านาจของประธานรัฐสภาอันมีที่มาจากบทบัญญัติในมาตรา 148 (1) ซึ่ง
ก าหนดให้เป็นอ านาจของประธานรัฐสภา ประกอบกับแนวคิดที่ได้มาจากบทบัญญัติมาตรา 270 วรรคสี่ 
ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ก าหนด “ให้ประธานรัฐสภามีอ านาจเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการร่วม” และ 

ประการที่สอง การใช้อ านาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 148 (2) ประกอบกับแนวคิดใน
มาตรา 178 วรรคห้า เพื่อน ามาใช้กับกรณีการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมาธิการตามแนวคิดและหลักการ
เดิมที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางจนน าไปสู่ประเด็นการศึกษาที่ผ่านว่า การ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ผ่านมาของฝ่ายตุลาการนั้นเป็นเหตุและปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่ปัญหา
ข้อโต้แย้งการใช้อ านาจระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรอง ทั้งไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาที่ว่าด้วยความ
เข้าใจในเชิงหลักการ ปัญหาเรื่องเขตอ านาจศาลเหนือกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือสัญญา หรือแม้แต่ปัญหา
เรื่องหลักการที่ใช้ในการตีความโดยองค์กรตุลาการที่มาจากการปรับใช้และการอรรถาธิบายความเพ่ือ
น าไปสู่ผลของค าวินิจฉัยดังที่ปรากฏแล้วในบทวิเคราะห์ที่ผ่านมา 

เพ่ือน าไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญควรท าการ
ก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการให้มีความชัดเจนมากกว่าที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะหลักการและกระบวนวิธีพิจารณาเฉพาะของรัฐธรรมนูญเหนือคดีที่เกี่ยวข้องกับการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญควรมีบทบัญญัติที่ก าหนดเขตอ านาจศาลไว้ให้ชัดเจนและ
แน่นอน โดยมีหลักการที่ส าคัญดังนี้  

ประการแรก ควรก าหนดอ านาจศาลรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะเหนือกรณีที่เป็นการใช้อ านาจ
เหนือกรณีปัญหาการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยไม่ให้ศาลอ่ืนใดใช้อ านาจเหนือกรณี
ดังกล่าว 

ประการที่สอง ควรก าหนดอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการใช้อ านาจวินิจฉัยปัญหาอ่ืนใดที่
นอกเหนือไปจากการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่ว่าด้วยประเภทหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ซึ่งเป็นอ านาจ
ของคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาในล าดับแรก และเป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในล าดับถัดไป
ตามที่ก าหนดการใช้อ านาจไว้แล้วในมาตรา 178 วรรคสองของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ 

ประการที่สาม ควรก าหนดกระบวนการและวิธีการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัย
วิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 178 วรรคสี่เกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภามา
ใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐรรมนูญโดยอนุโลมด้วย 

ทั้งนี้ ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการใหม่ในบทบัญญัติมาตรา 178 วรรค
หกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้   

มาตรา 178 วรรคหก “ปัญหาการท าหนังสือสัญญาตามบทมาตรานี้นอกเหนือไปจากความ
ในวรรคสองเกี่ยวกับปัญหาการวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาโดยคณะกรรมาธิการร่วมของ
รัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดและไม่อยู่ภายใต้
เขตอ านาจของศาลอ่ืนใด เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ให้น าวิธีการเสนอ
เรื่องตามความในวรรคสี่มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”752  

                                                           
752การก าหนดบทบัญญัติดังกล่าวของผู้เขียนมุ่งหมายที่จะใช้ เป็นบทบัญญัติเพ่ือใช้ในการ

แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีก็ดีหรือฝ่ายนิติบัญญัติก็ดี อาจใช้สิทธิในการยื่นค า
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่ว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายจากการที่
ที่ประชุมลงมติขยายระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จออกไปได้อีกไม่เกินอีกสิบห้าวันนับแต่วันที่
สิ้นสุดระยะเวลาหกสิบวันนั้น ถือว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงหรือไม่ หรือปัญหาที่ว่า
ด้วยการพิจารณาว่าเหตุใดถือได้ว่าเป็นเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้นั้น
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การบัญญัติดังกล่าวก็เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นเรื่องของเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญใน
ฐานะที่เป็นองค์กรที่เหมาะสมกับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่มาจากการใช้อ านาจในทางการเมืองและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นการกระท าของรัฐและเป็นการกระท าทางรัฐบาล ซึ่งการ
ใช้อ านาจดังกล่าวหาได้มีนิติฐานะเป็นการกระท าทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ในการที่จะเป็นฐาน
เชื่อมโยงการใช้อ านาจของศาลปกครองในการใช้อ านาจเหนือฝ่ายบริหารในลักษณะที่เป็นการควบคุม
การใช้อ านาจในทางบริหารและก าหนดนโยบายการต่างประเทศได้แต่อย่างใดไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้อ านาจของศาลปกครองที่เกิดขึ้นดังกล่าวหาได้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอ านาจและ
หลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจแต่อย่างใดไม ่

ในขณะที่หลักการที่ควรค านึงถึงในการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญเองนั้น ด้วยความเคารพ
ยิ่ง ผู้เขียนเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญควรให้ความส าคัญกับหลักการที่ใช้ในการตัดสินและการอรรถาธิบาย
ความสนับสนุนการตัดสินคดีเป็นอย่างยิ่งภายใต้หลักการตีความของกฎหมายมหาชน นอกจากนี้ ศาล
รัฐธรรมนูญก็ควรค านึงถึงหลักการพ้ืนฐานในระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศเป็นส าคัญว่า 
ในทางภววิสัยแล้วลักษณะหรือถ้อยค าที่ใช้อันปรากฏชัดในตราสารเช่นใดที่มีลักษณะเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศหรือเป็นหนังสือสัญญาตามหลักการและระบอบของกฎหมายระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทางอัตวิสัยลักษณะอย่างใดที่มีลักษณะเป็นการแสดงเจตจ านงอันก่อให้เกิด
พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือเป็นแต่เพียงการแสดงเจตจ านงทางการเมืองภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดี
และมารยาททางสังคมของมิตรประเทศและทางการทูตอันอยู่ภายใต้ระบอบกฎหมายและ
ความสัมพันธ์ทางการทูตและทางการเมืองระหว่างประเทศ แต่หาได้มีข้อผูกพันใด ๆ ในทางกฎหมาย
ในฐานะที่ประเทศไทยต้องถือปฏิบัติแต่อย่างใดไม่ ความส าคัญดังกล่าวมีผลส าคัญยิ่งต่อความมั่นคง
แน่นอนภายใต้หลักนิติรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้หลักการของกฎหมายเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดการใช้
อ านาจรัฐในทางการเมืองระหว่างประเทศท่ีต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน  

ในท้ายที่สุด แม้จะมิใช่ประเด็นการศึกษาโดยตรงก็ตาม แต่ก็ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่มี
หลักเกณฑ์แน่นอนตายตัว และในทางปฏิบัติก็เป็นการยากที่จะท าวินิจฉัยชี้ขาดได้ตายตัวในทันทีว่า 
ข้อตกลงใดหรือความตกลงใดบ้างที่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันอันน าไปสู่ความเป็นพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ หรือแม้แต่การก าหนดว่าการแสดงออกให้ปรากฏต่อสังคมระหว่างประเทศในลักษณะใดบ้าง 
จึงจะมีนิติฐานะและความผูกพันที่ต้องปฏิบัติต่อกันในสังคมระหว่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าศาล
รัฐธรรมนูญควรมีองค์คณะใดองค์คณะหนึ่งท าหน้าที่ช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเพ่ือสร้าง

                                                           

มีความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายว่าประเภท 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาตามวรรคสอง และกฎหมายก าหนดวิธีการที่
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งกฎหมายที่ประชาชนจะได้รับการ
เยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบการท าหนังสือสัญญา หรือปัญหาที่เกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการต่าง ๆ หรือปัญหาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพัน หรือแม้แต่ปัญหาที่ว่าด้วยความชอบเกี่ยวกับการ
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญท าการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาความชอบด้วยกฎหมายในประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นนิติฐานะ ลักษณะของความตกลง การแสดงออกและความผูกพันทั้งในทางทฤษฎี
และทางปฏิบัติ  

ผู้เขียนเห็นว่าองค์คณะดังกล่าวควรมีที่มาและประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาด้าน
กฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวไม่ควรมีองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งที่มาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับพันธกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ หรืออยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายบริหาร หรือมีที่มาจากฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือมีที่มาจกองค์กรทางการเมืองใดการเมืองหนึ่ง ด้วยเหตุที่องค์ประกอบขององค์คณะ
ดังกล่าวเองอาจดูประหนึ่งว่า จะเกิดการขัดแย้งกันเองในผลประโยชน์ทับซ้อนและการขัดแย้งในเชิง
หลักการเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ที่มาจากคณะที่ปรึกษาของฝ่ายตุลาการ ในอันที่จะต้องท าการวินิจฉัยชี้
ขาดในปัญหาที่ว่าด้วยการขัดแย้งกันเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งใน
ท้ายที่สุดกลับกลายเป็นประเด็นวิพากษ์ถึงความเหมาะสมขององค์คณะดังกล่าว ซึ่งได้ให้ข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่ได้มาจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติเอง เพ่ือท าการตัดสินปัญหาการขัดแย้งกันใน
เรื่องของการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยฝ่ายตุลาการ กรณีดังกล่าวอาจน าไปสู่
การก ากับผลของค าวินิจฉัยไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของกฎหมายได้อย่างที่ไม่ควรเป็น 

 
5.2.6  การตรากฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศที่เป็นอ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง 
จากการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งผู้เขียนได้ท าการเสนอแนะว่า ประเทศไทยควรตรากฎหมายที่ว่า

ด้วยการท าหนังสือสัญญาที่เป็นอ านาจโดยล าพังของฝ่ายบริหารตามมาตรา 178 วรรคหนึ่งไว้ในคนละ
ฉบับในรูปของการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กับกฎหมายที่ว่าด้วยประเภท หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การท าหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจ 
หรือทางสังคม หรือทางการค้า หรือทางการลงทุนตามมาตรา 178 วรรคสองของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ ฉบับผ่านประชามติที่ผ่านมานั้น 

โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นอ านาจโดยล าพังของฝ่าย
บริหารไม่เคยปรากฏในรูปแบบของบทบัญญัติ (Law) หรืออนุบัญญัติ (Regulation) มาก่อน ด้วยเหตุ
ที่การท าหนังสือสัญญาได้อาศัยแนวปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศก าหนดแนวทางและวิธี
ปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

นอกจากนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวยังปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องขอบเขตการท าหนังสือสัญญาของ
หน่วยงานของรัฐว่า มีนิติฐานะว่าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ และหน่วยงานดังกล่าวมี
อ านาจด าเนินการได้เองหรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องการท าความตกลงระหว่างประเทศด้ วยวาจา 
(Verbal Agreement) ของผู้มีอ านาจโดยต าแหนงหรือที่มีฐานะที่เรียกว่าเป็น ex officio ไม่ว่าจะโดย
บทบาทในฐานะท่ีเป็นผู้น าประเทศและผู้น ารัฐบาลเองก็ตาม 

ผู้เขียนเห็นว่า ควรก าหนดหลักการให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา 178 วรรคหนึ่ง ตอนท้าย
ที่ผู้เขียนได้เสนอแนวทางการปฏิรูปไว้ว่า มาตรา 178 วรรคหนึ่ง “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก สัญญาและความตกลงระหว่างประเทศใน
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รูปแบบอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราช
กฤษฎีกา” โดยผู้เขียนเห็นว่า การตรากฎหมายดังกล่าวควรตรากฎหมายแยกจากหลักการในมาตรา 
178 วรรคสองท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่าย
นิติบัญญัติที่ผู้เขียนเสนอไว้เป็นมาตรา 178 วรรคสามว่า “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดประเภท 
ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างกว้าง
ขวางทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม หรือทางการค้า หรือทางการลงทุน . . .” 

การเสนอแนะดังกล่าวก็ด้วยเหตุที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะ ซึ่งก าหนด
หลักการเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นอ านาจโดยล าพังของฝ่ายบริหาร 
โดยเฉพาะการก าหนดหลักการในเรื่องที่เกี่ยวกับ ค านิยามของความตกลงระหว่างประเทศ หนังสือ
สัญญา ประเภทของหนังสือสัญญาที่อยู่ในอ านาจของฝ่ายบริหารโดยล าพัง หรือประเภทของหนังสือ
สัญญาที่ไม่จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้มีอ านาจท าหนังสือสัญญาและความตกลง
อ่ืนใด การมอบอ านาจให้ท าหนังสือสัญญา การท าความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบอ่ืน การท า
ความตกลงของหน่วยงาน การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือเพ่ือขอความเห็นชอบ 
โดยเฉพาะการปฏิรูปมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงการต่างประเทศและแนวทางปฏิบัติที่ใช้ใน
ปัจจุบันให้อยู่ในรูปแบบของพระราชกฤษฎีกา  

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ในครั้งนี้ ผู้เขียนได้ตั้งโจทย์วิจัยอยู่ที่ปัญหาการใช้
อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรอง ผู้เขียนจึงเน้น
ความส าคัญอยู่ที่การวิเคราะห์ในเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศทั้งที่อยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลัก และมุ่งเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 178 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ ส่วนในเรื่องเนื้อหา
และรายละเอียดกฎหมายที่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกานั้น ผู้เขียนหาได้เสนอแนะหลักเกณฑ์และ
แนวทางการตรากฎหมายลงไปในรายละเอียดว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเรื่องใดบ้างไว้แต่อย่าง
ใดไม่ เนื่องจากมิใช่ประเด็นหลักในการศึกษาในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ 

 
5.2.7  การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  .... )  

พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 178)  
จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนขอเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที ่.... )  พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 178) ดังนี้ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ .... )   

พุทธศักราช .... 
 
  

…………………………………….. 
…………………………………….. 
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…………………………………….. 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………
…………..................................................................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………
…………..................................................................... 
 
 มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ …. )  พุทธศักราช ….” 
 

 มาตรา ๒ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ….  

และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 
มาตรา ๑๗๘ “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 

สัญญาสงบศึก สัญญาและความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยและมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศอย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม หรือทางการค้า หรือทางการลงทุน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ที่ประชุมลง
มติขยายระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จออกไปได้อีกไม่เกินอีกสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาดังกล่าว การพิจารณาว่าเหตุใดเป็นเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นั้นให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ถ้าที่ประชุมรัฐสภายังไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

ให้มีกฎหมายว่าประเภท หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาตามวรรคสอง 
และกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งกฎหมาย
ที่ประชาชนจะได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสองด้วย 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป 
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เมื่อมีปัญหาว่าหนั งสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือไม่  ให้ เป็นอ านาจของ
คณะกรรมาธิการร่วมวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาของรัฐสภาก่อน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
ร่วมต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมไม่อาจวินิจฉัยปัญหาตามวรรคสองได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ประธานคณะกรรมาธิการ
ร่วมมีอ านาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือท าการวินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ (๑) และ (๒) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาโดยอนุโลม 

ให้มีคณะกรรมาธิการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมาธิการร่วมวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐสภา ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นประธาน ผู้น าฝ่ายรัฐบาลหรือผู้แทน ผู้น าฝ่ายค้านหรือผู้แทนอย่างละหนึ่งคน 
ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทน ประธานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศของวุฒิสภาและผู้แทนอย่างละสองคน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างละหนึ่งคน และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนอีกหนึ่ งคนท าหน้าที่ เป็นกรรม าธิการและเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ ให้คณะกรรมาธิการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓๗ 
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ปัญหาการท าหนังสือสัญญาตามบทมาตรานี้นอกเหนือไปจากความในวรรคสองเกี่ยวกับปัญหา
การวินิจฉัยชี้ขาดประเภทของหนังสือสัญญาโดยคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญ 
ให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดและไม่อยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาลอ่ืนใด เว้นแต่
จะได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ให้น าวิธีการเสนอเรื่องตามความในวรรคสี่มาใช้
บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๔ ให้ด าเนินการจัดให้มีกฎหมายและคณะกรรมาธิการร่วมตามมาตรา ๑๗๘ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
............................................  
นายกรัฐมนตรี 
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72637ebaebaa&lang=th-TH 

กระทรวงการต่างประเทศ.  หนังสือเลขที่ กต. 0903/55877.  3 กันยายน 2527.  เรื่อง ขอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท า
ความตกลงรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศของอาเซียนแทนคณะรัฐมนตรี. 

กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.  กรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ (ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาเม่ือวันที่ 8 ก.ย. 2553).  ค้นวันที่ 29 ตุลาคม 2558 จาก http://www.mfa.go.th/ 
business/contents/files/cooperation-20120412-163748-615271.doc 

กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.  ข้อมูลการท าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริม
และการคุ้มครองการลงทุน .  ค้นวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จาก http://www.mfa.go. 
th/business/th/cooperation/134  

กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย.  กระบวนการจัดท าสนธิสัญญาหรือความตก
ลงไทย.  ค้นวันที่ 11 สิงหาคม 2557 จาก http://test.mfa.go.th/treaty/handbook/ 
index.html 
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กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา.  คู่มือการท าสนธิสัญญา

หรือข้อตกลงต่าง ๆ.  กรุงเทพมหานคร: กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่าง 
ประเทศ, 2547. 

กระทรวงการต่างประเทศ, กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองสนธิสัญญา.  หนังสือเลขที่ นร.0605/ 
853.  19 กันยายน 2545.  เรื่อง การท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา
และสนธิสัญญาต่าง ๆ. 

กระทรวงพาณิชย์, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.  กรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA).  
นนทบุรี: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2554. 

กระทรวงพาณิชย์, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.  แนวทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของ 
ไทย ปี 2552-56.  ค้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.thaifta.com/trade/ 
nego_52-56.pdf 

กระทรวงมหาดไทย, ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, กองการต่างประเทศ.  คู่มืองานวิเทศสัมพันธ์.  
กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 2557. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าความตกลงกับต่างประเทศ .  ค้นวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 จาก http://www.bic.moe.go.th/newth/images/stories/KM/MOU 
_handbook.pdf 

กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ.  คู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดท าความตกลงกับต่างประเทศ .  ค้นวันที่ 15 กันยายน 2559 จาก 
http://www.bic.moe.go.th/newth/images/stories/KM/MOU_handbook.pdf  

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  ประยุทธ์ไฟเขียวอังกฤษสังเกตการณ์คดีเกาะเต่า.  (19 ตุลาคม 2557):    
ย่อหน้าที่ 1-24.  ค้นวันที่ 15 กันยายน 2559 จาก http://www.bangkokbiznews.com/ 
news/detail/612092 

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.  การกระท าทางรัฐบาล.  วารสารจุลนิติ.  8, 2 (มีนาคม-เมษายน 2554): 
62-78. 

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย.  
พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2557.  

เกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง.  หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ: เจตนารมณ์ของบทบัญญัติ
มาตรา 224 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.  Public 
Law Net.  (มกราคม 2549): 1-5.  ค้นวันที่ 17 มีนาคม 2558 จาก http://www.pub-law. 
net/publaw/view.aspx?id=859 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.  บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  
กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2550. 
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ.  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ.  ราชกิจจานุเบกษา.  132, 239 ง (5 ตุลาคม 2558): 1-2. 
จตุรตน์ ถิระวัฒน์.  กฎหมายระหว่างประเทศ.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555. 
จรูญ สุภาพ.  ประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเมือง .  กรุงเทพมหานคร:         

ไทยวัฒนาพานิช, 2514.  
จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และชาติชาย เชษฐสุมน.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เรื่อง กลไกในการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี.  รายงานการวิจัย 
เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. 

จุมพต สายสุนทร.  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 10.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2555.  

จุมพต สายสุนทร.  หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา.  ใน  หนังสือ
รวมบทความทางวิชาการชุดที่ 11 ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.  กรุงเทพมหานคร: พี. เพรส, 
2556.  หน้า 228-297. 

ชาติชาย เชษฐสุมน.  การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาตามกฎหมายเยอรมัน .  กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2554. 

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ.  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาผลกระทบของ
มาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการจัดท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย.  รายงานการวิจัย เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2552. 

ทีมข่าวอาชญากรรม.  คดีเกาะเต่าส่อเค้าวุ่นไม่จบ! โปลิศอังกฤษกุมข้อมูลลับชี้มาเฟียพ้ืนที่ฆาตกรตัว
จริง.  ผู้จัดการออนไลน์  (23 ตุลาคม 2557): ย่อหน้าที่ 1-17.  ค้นวันที่ 15 กันยายน 
2559 จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=957000 
0122248 

ไทยพีบีเอส และ Stiftung, Friedrich Ebert.  ว่าด้วยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข
เพิ่มเติม...” มองผ่านมาตรา 190.  ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จาก http://www.fes-thai 
land.org/wb/media/DebateShow/Article190_final.pdf 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร.  องค์มนตรี.  2 มิถุนายน 2553.  การสัมภาษณ์ อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, ส านักกฎหมาย, กองบรรณาธิการ.  หลักการตีความกฎหมายตามครรลองของ
หลักนิติรัฐและนิติธรรม.  วารสารจุลนิติ.  7, 4  (กรกฎาคม-สิงหาคม 2553): 1-38. 

นพดล เฮงเจริญ.  การตีความรัฐธรรมนูญ.  Public Law Net.  (มกราคม 2548): 1-3.  ค้นวันที่ 15 
ตุลาคม 2559 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=398 

นพนิธิ สุริยะ.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับหนังสือสัญญาความเข้าใจ
มาตรา 190.  ใน หนังสือรวมบทความ อาจารย์นพ 65 จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 65 
ปี รศ.นพนิธิ สุริยะ.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2553.  หน้า 212-243. 
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นพนิธิ สุริยะ.  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2557. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์.  กฎหมายปกครอง.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2557. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์.  การกระท าทางรัฐบาล.  Public Law Net.  (กรกฎาคม 2551): 1-2.  ค้นวันที่ 

10 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1235 
นันทวัฒน์ บรมานันท์ .  ความหมายของการกระท าทางปกครอง.  Public Law Net.  (ธันวาคม 

2547): 1.  ค้นวันที่ 2 สิงหาคม 2556 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view. 
aspx?id=580  

นันทวัฒน์ บรมานันท์.  ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส ตอนแรก.  Public Law Net.  (ธันวาคม 
2547): 1-4.  ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view. 
aspx?id=174 

นันทวัฒน์ บรมานันท์.  ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส ตอนที่ 2.  Public Law Net.  (ธันวาคม 
2547): 1-7.  ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view. 
aspx?id=176#m15 

นันทวัฒน์ บรมานันท์.  ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส ตอนที่ 3.  Public Law Net.  (ธันวาคม 2547): 
1-6.  ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id 
=175 

นันทวัฒน์ บรมานันท์.  สถานะของมติคณะรัฐมนตรี.  Public Law Net.  (ธันวาคม 2547): 1.  ค้นวันที่ 
9 สิงหาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=640 

นันทวัฒน์ บรมานันท์.  หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547. 
บรรเจิด สิงคะเนติ.   หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  

กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555. 
บรรเจิด สิงคะเนติ, วรกร โอภาสนันท์ และอารยา สุขสม.  รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การตรวจ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน . 
รายงานการวิจัย เสนอต่อสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา, 2553. 

บรรหาร ก าลา.  บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศ.  วารสารจุลนิติ.    
6, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552): 53-61.  

บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน).  ส.ส. ปชป. ค้านแก้ ม.190 หวั่นกระทบผลประโยชน์พ้ืนที่ทับซ้อนและ
ดินแดน.  ส านักข่าวไทย.  (16 ตุลาคม 2556): ย่อหน้า 1-8.  ค้นวันที่ 30 ตุลาคม 2557 
จาก http://www.mcot.net/site/content?id=525e7279150ba0c1370000ae   

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย
มหาชนยุคต่าง ๆ.  พิมพ์ครั้งที่ 11.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554. 
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารกับ

มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ.  ค้นวันที่ 11 สิงหาคม 2557 จาก http://www.kpi.ac. 
th/kpith/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17&&It
emid=98 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  บทวิเคราะห์ทางวิชานิติศาสตร์ต่อค าสั่งศาลปกครองกลางก าหนดวิธีการ
คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ฯ ในคดีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา.  ค้นวันที่ 15 
สิงหาคม 2557 จาก https://bordeure.files.wordpress.com/2008/08/1439_7343. 
pdf 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า.  2 มิถุนายน 2553.  การสัมภาษณ์ อ้างถึงใน 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  เรื่องเสร็จที่ 693/2551 .  บันทึกของส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญา พ.ศ. ....   
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มาตรา 190 ของร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ .... )  พุทธศักราช  .... (แก้ไขเพ่ิมเตมิมาตรา 190) 

ฉบับที่เสนอโดยสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
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มาตรา 190 ของร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ .... ) พุทธศักราช  .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 190) 
ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมรัฐสภาสามวาระ 
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มาตรา 193 ของร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ของ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) 
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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มาตรา 178 ของร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของ  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ฉบับผา่นประชามติ  

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
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ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนปัญหาการปรับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งต่อผลทางการเมอืงมากกว่าการยึดถือหลักการ 
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บทท่ี 4 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรองตามบทบญัญัติของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 จากการศึกษาในเชิงหลักการและการศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศกับ
ประเทศไทยที่ผ่านมา ผู้เขียนพบว่ามีประเด็นปัญหาที่จ าต้องท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศระหว่างองค์กรหลักและองค์กรรอง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาของประเทศไทยเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยผู้เขียนแบ่งสภาพปัญหาที่
ท าการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้ 

ประการแรก ปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ  

ประการที่สอง ปัญหากระบวนการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ เกิดขึ้นใหม่ไม่
สอดคล้องกับหลักการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

ประการที่สาม ปัญหาการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศโดยองค์กรตุลาการน าไปสู่ปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการ  
 
4.1 ปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญา 
 

ปัญหาว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศนี้ จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนเห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะบัญญัติให้
ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักท่ีใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในฐานะที่เป็น “หลัก”
ในเรื่องการใช้อ านาจในการด าเนินการในด้านการท าความตกลงระหว่างประเทศก็ตาม แต่ในขณะที่
ฝ่ายนิติบัญญัติหาได้มีนิติฐานะเป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
ร่วมกับฝ่ายบริหารแต่อย่างใดไม่ ฝ่ายนิติบัญญัติมีนิติฐานะเป็นแต่เพียงองค์กรรองที่ใช้อ านาจร่วมกับ
ฝ่ายบริหารเฉพาะการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร ที่เป็นไปในลักษณะเพียง
การให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในกิจการต่างประเทศ
ดังกล่าว  
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พึงต้องเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเสียก่อนว่า อ านาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติเป็นแต่เพียงการใช้อ านาจที่เป็น “ข้อยกเว้น”จากการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น  

นอกจากนั้นแล้ว บทบาทและการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติหาได้เป็นการใช้อ านาจ
อธิปไตยในบริบทของ “การท าความตกลงระหว่างประเทศร่วมกับฝ่ายบริหาร” แต่อย่างใดไม่ แต่การ
ใช้อ านาจดังกล่าวของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นแต่เพียงการใช้อ านาจใน “การตรวจสอบและถ่วงดุล”การใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารในขั้นตอนภายหลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการจนน าไปสู่ขั้นตอนน าความตก
ลงระหว่างประเทศดังกล่าวกลับเข้ามาเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ “การให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิ ติ
บัญญัติ”ดังนั้น บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในเชิงหลักการจึงเป็นแต่เพียงการให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบต่อความตกลงที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้น หลักการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ฝ่าย
บริหารใช้อ านาจโดยมิชอบแต่เพียงเท่านั้น  

ในขณะที่กระบวนการดังกล่าวก าหนดเรื่อง “การเสนอกรอบการเจรจาเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากฝ่ายนิติบัญญัติ” จึงดูประหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญได้วางหลักการในลักษณะเป็นการควบคุมการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารให้อยู่ในฐานะที่ต่ ากว่าฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบให้ฝ่าย
นิติบัญญัติมีอ านาจที่จะให้ “ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ” ก็ได้ หากผู้ร่างมิต้องการ
ออกแบบรัฐธรรมนูญให้ผิดหลักการในการใช้อ านาจแล้ว การก าหนดหลักการไว้แต่เพียง “การแจ้ง
กรอบการเจรจาต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือทราบ” ก็จะดูประหนึ่งว่า สามารถอรรถาธิบายได้ว่าการใช้
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าการเข้ามาควบคุมการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหาร 

ผู้เขียนเห็นว่า นอกจากการออกแบบหลักการในรัฐธรรมนูญที่ก าหนดกระบวนการให้อ านาจ
ฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาจนดูประหนึ่งว่า จะเป็นการเข้ามาควบคุมกระบวนการใช้อ านาจที่อยู่ในขั้นตอน
ของฝ่ายบริหารโดยล าพังดังกล่าวแล้ว การที่ฝ่ายตุลาการได้มีค าวินิจฉัยในคดีต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้น ก็
เป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่การขาดความเชื่อมั่นในเชิงหลักการเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจ
ของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือป้องกันความรับผิดชอบทางการเมือง ฝ่ายบริหารจึงเลือกที่จะเสนอความตกลงระหว่างประเทศ
แทบทุกฉบับเพื่อขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเสมอมา 

ประเด็นปัญหาและค าถามส าคัญจึงอยู่ที่ว่า ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเข้าใจบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของตนเองดีหรือไม่ อย่างไร หากฝ่ายบริหารเข้าใจและเชื่อมันในบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของตนว่า ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรหลักและสามารถใช้อ านาจได้ในฐานะท่ีเป็น “หลัก” ในการใช้
อ านาจในการท าความตกลงระหว่างประเทศแล้ว ฝ่ายบริหารย่อมท่ีจะใช้อ านาจได้โดยลดความขัดข้อง
ลงไปได้ในระดับหนึ่ง  

นอกจากปัจจัยด้านความเข้าใจของฝ่ายบริหารดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็
ต้องมีความเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนว่า ตนมีแต่เพียงอ านาจที่ใช้ในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งอ านาจที่ตนใช้มี
ลักษณะเป็นแต่เพียง “ข้อยกเว้น” ที่ตนจะให้อ านาจได้เฉพาะการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
บางประเภทแต่เพียงเท่านั้น  และประการที่ส าคัญหากฝ่ายนิติบัญญัติเข้าใจในลักษณะของการใช้
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อ านาจดังกล่าวว่า ตนหาได้มีอ านาจในลักษณะของ “การควบคุม”การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารแต่
อย่างใดไม่แล้ว การเคารพและให้ความส าคัญกับหลักการดังกล่าว ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญซึ่งจะช่วยลด
สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไปได้มากเช่นเดียวกัน  

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
รูปแบบที่ผ่านมาในบทที่ 3 ผู้เขียนพบว่า การบัญญัติหลักการในรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศกับ
ประเทศไทย หาได้มีความแตกต่างในเชิงหลักการเกี่ยวกับการก าหนดองค์กรและใช้อ านาจในการท า
หนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น “หลัก”ในการใช้อ านาจ และการก าหนดหลักการเรื่อง
การมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็น “ข้อยกเว้น” แต่อย่างใดไม่  

ยิ่งไปกว่านั้น บางรัฐ อาทิ สาธารณรัฐฝรั่งเศสฝ่ายนิติบัญญัติกลับมีการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารที่จ ากัดมาก กล่าวคือ รัฐสภาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลับมีอ านาจเฉพาะ
การให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารแต่เพียง
เท่านั้น รัฐสภาหาได้มีอ านาจเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนของการเจรจา การตั้งของก าหนดเงื่อนไข หรือ
แม้แต่การตั้งข้อสงวนในการให้สัตยาบันได้แต่อย่างใดไม่  

อาจกล่าวได้ว่า หากพิเคราะห์เฉพาะในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญตามรูปแบบเกี่ยวกับการ
ใช้อ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารแล้ว ประเทศไทยหาได้มีหลักการที่
ผิดแผกแตกต่างไปจากหลักการและแนวปฏิบัติในทางสากลของรัฐต่างประเทศอ่ืนแต่อย่างใดไม่ 
ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อรัฐธรรมนูญหาได้วางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กรหลัก
และองค์กรรองมิได้ผิดเพ้ียนแต่อย่างใด ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าปัญหาที่ว่าด้วยการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาในทางอัตวิสัยเกี่ยวกับทัศนคติและความเข้าใจในบทบาท
และอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่าง ๆ เป็นปัจจัยหลักของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศไทย 

แต่กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าแม้ฝ่ายนิติบัญญัติจะมีความเข้าใจในเชิงหลักการแล้ว แต่ด้วย
เหตุและปัจจัยอ่ืน อาทิ ความชัดเจนในเชิงหลักการของประเภทของหนังสือสัญญาก็ดี หรื อแม้แต่
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนและหลังการลงนามในหนังสือสัญญาก็ดี ย่อมเป็นเหตุที่น าไปสู่
การใช้ประโยชน์จากความไม่ชัดเจนในถ้อยค าดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การวางกลยุทธ์ทาการเมืองได้เมื่อมี
โอกาส แม้การด าเนินการดังกล่าวจะไม่ถูกต้องตามหลักการก็ตาม แต่หากเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์และความได้เปรียบทางการเมืองแล้ว ก็คงจะมิได้เป็นปัญหาที่เกิดจากหลักการทาง
กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว 

เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับปัญหาว่าด้วยความ
เข้าใจในเชิงหลักการเกี่ยวกับอ านาจในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนี้ ผู้เขียนจะท าการ
แบ่งแยกฐานที่เป็นเหตุและปัจจัยแห่งปัญหาที่น าไปสู่เรื่องของปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจออกเป็น 2 
ประเด็น โดยปัญหาที่ตั้งประเด็นส าหรับการวิเคราะห์มีดังนี้  

ประการแรก ปัญหาความไม่ชัดเจนของหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และ 

ประการที่สอง ปัญหาการปรับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งต่อผลทาง
การเมืองมากกว่าการยึดถือหลักการที่ถูกต้องในเชิงหลักการที่ควรจะเป็น 
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4.1.1  ปัญหาความไม่ชัดเจนของหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
4.1.2 ปัญหาการปรับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งต่อผลทาง

การเมืองมากกว่าการยึดถือหลักการ 
นอกจากสภาพปัญหาที่มาจากหลักการในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับถ้อยค าในบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญที่ปรากฏขึ้นดังกล่าวแล้ว ปัญหาสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์และการด าเนินกล
ยุทธ์ในทางการเมืองได้แก่ ปัญหาการปรับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งต่อผล
ทางการเมืองมากกว่าการยึดถือหลักการ 

ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ในการศึกษาที่ผ่าน ซึ่งมีที่มาจากประเภทของหนังสือสัญญาที่ มีบท
เปลี่ยนแปลง “เขตอ านาจแห่งรัฐ” กลับกลายเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ได้สร้างปัญหาเกี่ยวกับการ
ตีความโดยฝ่ายตุลาการซึ่งได้ปรากฏขึ้นเมื่อครั้งปี พ.ศ. 25431 ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นหนังสือสัญญาที่มี 
“เขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ” โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือขจัดปัญหาความขัดข้องในเชิงหลักการที่เกิดขึ้นจาก
การตีความประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารได้ท าขึ้นว่าอยู่ภายใต้ประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่  

แต่กระนั้นก็ตาม ภายหลังสภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
นอกจากจะมิได้จางหายไปแล้ว กลับยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยเหตุที่ความขัดข้องในการ
ตีความการใช้อ านาจอธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเหนือหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 5 ประเภทที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว  

ประเภทของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวยังถูกน าไปใช้เป็นเหตุที่สนับสนุนในการ
ก าหนดบทบาทและการวางกลยุทธ์ทางการเมืองเกี่ยวกับการใช้อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติ
บัญญัติหลากหลายครั้ง ดังจะเห็นได้จากหลักการตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังถูกน าไปใช้
ในทางการเมืองในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อน ในขณะที่รัฐบาลเห็นว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดัง
กล่าวหาได้เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้แต่อย่างใดไม่  

การขัดกันในการใช้อ านาจจึงบังเกิดขึ้นจากการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวที่
จ าต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เห็นว่าเป็นกรณีที่มีการขัดกันแห่งการใช้อ านาจ
อธิปไตยในการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกิดขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ผู้เขียนเห็นว่านอกจากสภาพปัญหาในทาง “ภาวะวิสัย”ที่มาจากบทบัญญัติและหลักการที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ปัญหาความขัดข้องดังกล่าวยังมีที่มาจากสภาพปัญหาในทางอัตวิสัย

                                           
1ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2543 เรื่องหนังสือสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ  
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เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในเชิงหลักการของบทบาทและฐานการใช้อ านาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติด้วยเช่นกัน  

แม้ผู้เขียนจะมีสมมุติฐานที่ตั้งไว้โดยมีความเชื่อว่า แท้จริงแล้วฝ่ายนิติบัญญัติ “มีความเข้าใจที่
ถูกต้องในเชิงหลักการ” เกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนว่า มีแต่เฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร แต่หาได้มีการใช้อ านาจในลักษณะที่เป็นการ
ก้าวล่วงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในลักษณะที่เป็นการควบคุมการใช้อ านาจแต่อย่าง
ใดไม่ก็ตาม 

แต่ด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นในทางการเมืองระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
โดยเฉพาะฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าพรรค
การเมืองฝ่ายใดจะเป็นรัฐบาลก็ตาม พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามมักจะหาช่องทางใด ๆ ก็ตามที่
สามารถท าลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองและพยายามการสกัดกั้นความส าเร็จทางการเมืองในทุก
วิถีทาง เพ่ือน าไปสู่ผลประโยชน์ทางการเมืองโดยเฉพาะการพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลของพรรค
การเมืองฝ่ายตรงข้ามเสียเอง 

จึงมิน่าแปลกใจแต่อย่างใดว่า ปัญหาการปรับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
มุ่ งต่อผลทางการเมืองมากกว่าการยึดถือหลักการดั งกล่ าวจะกลายเป็นปัญหาส าคัญยิ่ ง
นอกเหนือไปจากความรู้ความเข้าใจในเชิงหลักการแล้ว ทัศนคติทางการเมืองเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือผลประโยชน์ชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ เป็นการค้านเพ่ือ
ตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารมิให้ใช้อ านาจในทางที่ผิดก็ดี หรือการสนับสนุนการด าเนินการที่ดี
ของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็ดี การเคารพต่อบทบาทและอ านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายก็ดี ยังเป็น
ปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาและไม่ปรากฏให้เห็นได้ว่าจะมีทีท่าว่าการมีทัศนคติและการ
ให้ความเคารพที่ถูกต้องในเชิงหลักการ จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย ผู้เขียนไม่อยากจะ
เรียกว่าเป็น “ผลประโยชน์ชาติ” ได้ถูกแปรเปลี่ยนหรือเบี่ยงเบนไปด้วยเหตุแห่ง “ผลประโยชน์ของ
พวกพ้อง”แต่อย่างใด  

ผู้เขียนเห็นว่าแม้ในทางปฏิบัติฝ่ายนิติบัญญัติจะด าเนินการโดยการอ้างถึงการพิทักษ์และ
รักษาผลประโยชน์ชาติเสมอก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่หลักการในรัฐธรรมนูญดังกล่าวบางกรณียังหาได้มี
เกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแน่นอนแต่อย่างใดไม่ อาทิ ประเภทและลักษณะของการตีความว่า
หนังสือสัญญาที่ฝ่ายบริหารท าเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ 
ฝ่ายนิติบัญญัติมักจะตีความว่าเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเสมอ 
ประกอบกับหลักการปรับใช้และการตีความประเภทของหนังสือสัญญามักจะขึ้นอยู่กับผู้ให้เหตุผล
ประกอบเสมอว่า มีความต้องการให้หนังสือสัญญาที่ฝ่ายบริหารได้ท าดังกล่าว เป็นหรือไม่เป็นหนังสือ
สัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติไปในทิศทางใดก็ได้ ตามแต่ผลประโยชน์และกลยุทธ์
ทางการเมืองจะอ านวย ดังนั้น การให้เหตุผลเพ่ือให้สามารถใช้อ านาจครอบคลุมไปในทุกกรณี ทั้งที่รับ
ฟังได้บ้างและรับฟังไม่ได้บ้างก็ตาม แต่ก็ขอให้มีเหตุผลประกอบการอธิบายก็เพียงพอ จึงถูกหยิบ
ยกข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนการใช้กลยุทธ์และผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 
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ดังเช่นที่นักกฎหมายบางท่าน2 ได้ให้เหตุผลไว้น่าฟังว่า ประเภทหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะอธิบายความให้มีความเชื่อมโยงอย่างไรก็ได้ เพราะการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศเกือบทุกประเภท ย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งสิ้น โดยท่านเห็นว่าการ
ตีความเช่นว่านั้นจะมีผลท าให้หลักการรัฐธรรมนูญแทบใช้การไม่ได้เลย เพราะทุกเรื่องต้องขอความ
เห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติไปเสียหมดทุกกรณี   

ผู้เขียนเห็นว่าการให้เหตุผลดังกล่าวว่า เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือไม่ นอกจากต้องอาศัยเกณฑ์ในเชิงหลักการของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแล้ว 
ยังต้องอาศัยการพิเคราะห์จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวว่ามีความมุ่ง
หมายเช่นใด อาทิ หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
กว้างขวาง การให้เหตุผลว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางจ ากัดเฉพาะการท าหนังสือ
สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ต่อการพัฒนาระบบการเจริญเติบโตและการพัฒนาประเทศ น่าจะมีเหตุผลที่
ตรงกับเจตนารมณ์ของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
มากกว่าการให้เหตุผลว่า การท าหนังสือสัญญาดังกล่าวได้น าไปสู่ “การประท้วงของคนขอบชายแดน”
ในเรื่องเกี่ยวกับการท าค าแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวได้น าไปสู่การมีผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังกล่าว ดังนั้น การท าหนังสือสัญญาดังกล่าว จึงต้องน าเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากฝ่าย
นิติบัญญัติด้วย  

การอรรถาธิบายความและให้เหตุผลโดยอาศัย “การตีความแบบกว้าง” ย่อมเป็นเหตุให้ทุก
เรื่องต้องเข้าสู่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเสมอ และคงมิอาจปฏิเสธได้เลย
ว่าฝ่ายนิติบัญญัติย่อมหยิบยก “วิธีการให้เหตุผลแบบกว้าง”มาใช้ประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือ
อรรถาธิบายความเชื่อมโยงได้กับทุกเรื่องและไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องใด ๆ ก็ตาม มาเป็นเหตุผลประกอบ
เพ่ือให้ครอบคลุมไปถึงการใช้อ านาจของตนได้เสมอ  

การอรรถาธิบายความและการให้เหตุผลดังกล่าวคงมิถูกต้องในเชิงหลักการเท่าใดนัก ผู้เขียน
เห็นว่าการให้เหตุผลคงมิได้สามารถใช้ได้ทุกกรณีภายใต้ “ทฤษฎีเงื่อนไข”ได้เสมอไป มิฉะนั้น การใช้
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือแม้แต่ฝ่ายตุลาการจะดูประหนึ่งว่าชอบธรรมในเชิงหลักการไปในเสียทุก
เรื่อง ผู้เขียนเห็นว่านอกจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง ประกอบกับการค านึงถึงหลักการของกฎหมาย
แล้ว การอรรถาธิบายความใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการเองก็
ควรพิจารณาภายใต้ “ทฤษฎีมูลเหตุที่เหมาะสม”ด้วยเช่นกัน  

ประการที่ส าคัญการตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนนอกจากจะต้อง
ตีความโดยเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมายแล้ว ภายใต้หลักการเพ่ือ “ผลประโยชน์สาธารณะ”แล้ว ยัง
ต้องค านึงถึงการที่จะต้องไม่ “บัญญัติหลักการเพิ่มเติมลงในรัฐธรรมนูญ”เสียเองด้วยเช่นกัน 

แม้การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยการตีความแบบกว้างดังกล่าว จะอาศัยฐานที่มาจาก
ปัญหาความไม่ไว้วางใจในการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นประสบการณ์ทางการเมืองในอดีตมา

                                           
2โปรดดูความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม; บรรหาร ก าลา, “บทบาทของ

รัฐสภาในกระบวนการท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ,” วารสารจุลนิติ 6, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2552): 59.   
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เป็นการวางบทบาทการใช้อ านาจทางการเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติในปัจจุบันก็ตาม ดังจะเห็นได้จาก
หลักการที่ปรากฏขึ้นดังกล่าวมีเหตุที่มาจากความไม่ไว้วางใจรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีพันต ารวจโท 
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด้วยเหตุที่รัฐบาลในขณะนั้นเป็นฉนวนเหตุที่ท าให้ประชาชนในบ้านเมืองเกิดความ
แตกแยก และด้วยความที่เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งในระบบสภาจนดูประหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลเผด็จ
การรัฐสภาที่มีการใช้อ านาจเพ่ือท าการแทรกแซงองคก์รอิสระ ประการที่ส าคัญคือรัฐบาลใช้อ านาจที่มี
ท าการทุจริตเชิงนโยบายและกอบโกยทุจริตและมีผลประโยชนทับซ้อนในการบริหารรัฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการใช้อ านาจในการท าความตกลงเขตการค้าเสรีกับนานา
อารยประเทศเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกพ้องในลักษณะที่สร้างผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน
หรืองบประมาณของประเทศ3 ความหวาดระแวงในการกอบโกยผลประโยชน์ดังกล่าวประกอบกับการ
มีฐานการเมืองสนับสนุนที่เข้มแข้งจึงเป็นที่มาของการก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการท าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว  

ด้วยเหตุดังกล่าวได้น าไปสู่ความไม่ไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีต่อฝ่ายบริหาร ท าให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม พยายามหยิบยกเหตุแห่งการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของรัฐบาลทุกประเภทขึ้นมาเพ่ือสกัดหรือยับยั้งการท าหนังสือสัญญาเกือบทุกครั้งที่สามารถ
ด าเนินการได้ ปัญหาดังกล่าว 

ผู้ เขียนเห็นว่ามีฐานที่มาจากเหตุและปัจจัยใน 4 ประการดังนี้  ประการแรก ความ
หวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจในความเป็นรัฐบาล ประการที่สอง ความเข้มแข็งที่มาจากฐาน
อ านาจและการสนับสนุนทางการเมืองของรัฐบาล ประการที่สาม ความคาดหวังที่จะได้กลับมาเป็น
รัฐบาลของฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคที่มีสัดส่วนผสมอยู่กับพรรคการเมืองของรัฐบาลในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ประการที่สี่ การรักษาผลประโยชน์ชาติตามพันธกิจของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นมีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศดังกล่าว เป็นผลพวงที่มาจากความไม่แน่ชัดในเชิงหลักการประการหนึ่งเกี่ยวกับ
ถ้อยค าในรัฐธรรมนูญว่า “กว้างขวางหรืออย่างมีนัยส าคัญ”จะมีความหมายเฉกเช่นใด ต่อการท า
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง หรือเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 

จากเหตุและปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุให้ฝ่ายนิติบัญญัติพยายามใช้กลยุทธ์ทางการเมืองในทุก
วิถีทางเพ่ือเป็นเหตุที่จะน าไปสู่ความรับผิดชอบทางการเมืองของฝ่ายบริหารให้จงได้ ที่จะน าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงทางขั้วอ านาจทางการเมือง  

ผู้เขียนเห็นว่า เหตุที่อ้างเรื่องการรักษาผลประโยชน์ชาติที่มาจากบทเรียนทางประวัติศาสตร์ 
ซึ่งสร้างความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจในความเป็นรัฐบาลเป็นข้ออ้างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพ่ือ

                                           
3กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  กบฏการเมืองและ

การปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทย, หน้า 6, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก http://social.obec. 
go.th/library/document/curriculum/2/3/3.3.pdf 
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สนับสนุนและสร้างความคาดหวังที่จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลของฝ่ายค้านเสียเป็นส่วนใหญ่ แม้บางกรณี
จะมีเหตุที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม ดังจะเห็นได้จากบทเรียนในเรื่องการขอใช้พ้ืนที่สนามบินอู่ตะเภาของ
องค์การนาซ่า ซึ่งหาได้มีเหตุที่จะหยิบยกข้ึนมาขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใด จะเห็น
ได้ว่าการใช้และการตีความถ้อยค าในรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ถูกใช้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองและถูกหยิบ
ยกข้ึนมาเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าการค านึงถึงหลักการที่ควรจะเป็น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว  ปัญหาที่ว่าด้วย “ความเข้าใจในเชิงหลักการ”เกี่ยวกับบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรหลักและองค์กรรองว่า การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเป็นการใช้อ านาจในฐานะที่เป็น 
“หลัก” ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรรองสามารถใช้อ านาจได้แต่เพียงเป็น “ข้อยกเว้น” แต่
เพียงเท่านั้น เป็นหลักการที่พึงต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องและการเคารพต่อหลักการใช้อ านาจตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

อาจกล่าวได้ว่าสภาพปัญหาดังกล่าวมีที่มาของปัญหาที่มาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเองที่
ยังขาดความชัดเจนของหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเอง ทั้งในเรื่องของ “ถ้อยค าเกี่ยวกับประเภท
ของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ”ก็ดี หรือแม้แต่การก าหนดขั้นตอนที่ไม่สอดคล้องกับหลักการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารและแนวปฏิบัติที่เป็นสากลก็ตาม 

ประการที่ส าคัญ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องท าความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ตนว่า มีหน้าที่ในการปฏิบัติได้แต่เพียงในลักษณะของการเข้าไปมี “ส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล”การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่เพียงเท่านั้น 
และไม่ควรด าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการใช้อ านาจจนกลายเป็น “การควบคุมการใช้อ านาจ
ของฝ่ายบริหาร” จนดูประหนึ่งว่าเป็นการแทรกแซงการใช้อ านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอีก
องค์กรหนึ่ง จนขัดกับหลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบถ่วงดุล การปรับบทบัญญัติในเชิง
หลักการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นยิ่งเพ่ือน าไปสู่การปรับทัศนคติทางการเมืองที่ถูกต้องและการใช้
อ านาจที่สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายและแนวปฏิบัติของรัฐต่างประเทศ 

อนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่า ฝ่ายนิติบัญญัติต้องให้ความส าคัญกับการให้ความ “เคารพ”และต้องมี
ทัศนคติทางการเมืองที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกับการให้ความเคารพต่อหลักการและการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหาร เฉกเช่นที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ให้ความเคารพต่อ “บทบาทและอ านาจของฝ่ายตุลาการ” ที่ซึ่งมี
ค าวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเกี่ยวกับการใช้อ านาจทางการเมืองและด าเนินการตามรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติ
บัญญัติทั้งในทางบวกและทางลบโดยมิได้โต้แย้งต่อผลในค าวินิจฉัยดังกล่าวแต่อย่างใด 

ฉันใดก็ฉันนั้น การให้ความเคารพในเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารอย่าง
ถูกต้อง ประกอบกับการมีทัศนคติในทางการเมืองที่ถูกต้อง ย่อมเป็นเหตุและปัจจัยหลักท่ีส่งผลถึงการ
ใช้และการตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง อันท าให้ลดซึ่งความขัดข้องในเชิงหลักการ
เกี่ยวกับการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยได้เป็นอันมาก  

ท้ายที่สุดก็อาจจะกล่าวได้ว่า สภาพปัญหาความขัดข้องในการท าหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศของไทยจะลดลงได้ก็ด้วยเหตุแห่ง “หลักการในกฎหมายถูก ความเข้าใจในหลักการของ
กฎหมายถูก การใช้และการตีความกฎหมายก็ย่อมถูกไปด้วยเช่นกัน” 
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