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ความสัมพันธระหวางกฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายใน

อ.จตภุูมิ  ภูมิบญุชู
คณะนิตศิาสตร   
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเด็นศึกษา

แนวความคิดพื้นฐาน
แนวปฏิบัติของรัฐ
กรณีศกึษา

แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของกฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ

ที่มาของแนวคิด

แนวคดิทวินิยม 
(Dualism)

สํานักกฎหมายฝาย
บานเมือง

แนวคิดเอกนิยม     
(Monism)  

สํานักกฎหมาย
ธรรมชาติ

สํานักกฎหมายธรรมชาติ
กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายใน
ตางเปนกฎหมายระบบเดยีวกันและไมอาจแยก
จากกันได... กฎหมายภายในของรัฐตางๆที่
มนุษยสรางขึ้นตองตกอยูภายใตกฎหมาย
ธรรมชาติ

แนวคิดเอกนิยม (Monism)
ทั้งกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมาย
ภายในของรัฐเปนระบบเดียวกัน

นักคิดแบบเอกนิยมที่เนนความสําคัญของ
กฎหมายระหวางประเทศ
นักคิดแบบเอกนิยมที่เนนความสําคัญของ
กฎหมายภายในประเทศ

สํานักกฎหมายฝายบานเมือง
กฎหมายระหวางประเทศตางจากกฎหมาย
ภายในประเทศในเรื่องผูทรงสทิธิ/ บอเกิดของ
กฎหมาย กฎหมายระหวางประเทศและ
กฎหมายภายในจึงเปนคนละระบบกัน
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แนวคิดทวนิิยม (Dualism)
ระบบกฎหมายระหวางประเทศตางจากระบบกฎหมาย
ภายในประเทศ

กรณีมีการขัดกันระหวางกฎหมายระหวางประเทศและ
กฎหมายภายในประเทศใหใชกฎหมายภายในประเทศเสมอ
การจะใหกฎหมายระหวางประเทศมีผลบังคับใช
ภายในประเทศตองผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูป
(Transformation)หรือการยอมรับ (adoption) หรือการ
ผนวก (Incorporation) กอน

ขอสังเกต

ทั้งสองแนวความคิดตางมีขอบกพรองและไม
สามารถตอบคาํถามที่เกิดขึ้นไดทุกคําถาม

แนวคิดทฤษฎีวาดวยการประสาน
(Coordination Theory)

...กฎหมายทั้งสองไมขัดแยงกันโดยระบบเพราะตาง
มีอํานาจสูงสุดในระบบของตน...ความขัดแยงที่
หากจะมีเปนความขัดแยงในแงพันธกรณี คือรัฐไม
สามารถทําตามวิถีทางที่กฎหมายระหวางประเทศ
ตองการไดเพราะขัดกับกฎหมายภายใน...รัฐก็ตองมี
ความรับผิดตามกฎหมายระหวางประเทศ(State 
Responsibility)

ทางปฏิบัติของรัฐในการยอมรับ
กฎหมายระหวางประเทศ

ประเทศในระบบกฎหมาย คอมมอนลอว
ประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย ซีวิลลอว
ประเทศไทย

ประเทศในระบบกฎหมาย คอมมอนลอว
สหราชอาณาจักร

เปนไปตามขัน้ตอน/ เง่ือนไขในหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญส
หราชอาณาจักร โดยตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาใน
รูปแบบการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวตัิการกอน

Treaty

นําจารีตฯ มาใชไดทันทีภายใตเง่ือนไข
-ตองไมขัดแยงกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา
-ศาลตองผูกพนัในแนวบรรทัดฐานการใชจารีตประเพณี
ระหวางประเทศที่คดีกอนๆไดเคยวางเอาไว

International
Customary 
Law

ประเทศในระบบกฎหมาย คอมมอนลอว
สหรัฐเมริกา

กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศถือเปน
กฎหมายของสหรัฐดวย  
การตีความกฎหมายที่ออกโดยสภา Congress ตอง

ไมใหขัดกับจารีตประเพณีระหวางประเทศ 
ในกรณีที่จารีตฯขัดกับกฎหมายของสภา Congress 

ตองใชกฎหมายของ Congress

International
Customary 
Law
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ประเทศในระบบกฎหมาย คอมมอนลอว
สหรัฐเมริกา

International
Customary Law

จารีตประเพณีระหวางประเทศที่ขัด
กับรัฐธรรมนูญไมมีผลใชบังคับ

ประเทศในระบบกฎหมาย คอมมอนลอว
สหรัฐเมริกา

Treaty จะมีผลบังคับเปนกฎหมายภายในของ
สหรัฐอเมริกาเมื่อมีการออกกฎหมายอนุวัติการ
สนธิสัญญาแลว
สนธิสัญญาตองไมขัด/แยงกับรัฐธรรมนูญ
หากกฎหมายที่Congressออกขัดกับสนธิสัญญา 

ถือเปนการยกเลิกสนธิสัญญา

ประเทศในระบบกฎหมาย ซีวิลลอว
เยอรมนี

จะมีผลบังคับเปนกฎหมายภายในของเยอรมนี
เม่ือมีการออกกฎหมายอนุวัติการสนธิสัญญาแลว

Treaty

International
Customary 
Law

รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนี มาตรา 25 “หลักเกณฑทั่วไป
ทั้งหลายของกฎหมายระหวางประเทศประกอบเปนสาระสําคัญ
สวนหน่ึงของกฎหมายสหพันธ(รัฐเยอรมน)ี มีคาบังคับสูงกวา
กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา และกอใหเกิดสิทธิและหนาที่โดยตรง
ตอผูที่อาศัยอยูในอาณาเขตของสหพันธรัฐ”

ประเทศในระบบกฎหมาย ซีวิลลอว
ฝรั่งเศส

International
Customary 
Law

บทบญัญัติแหงรัฐธรรมนูญ  “...สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสจะปฏิบัติตามกฎเกณฑแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศ”
ทางปฏิบัติของศาลที่ยอมรับจารีตประเพณี

ระหวางประเทศ

ประเทศในระบบกฎหมาย ซีวิลลอว
ฝรั่งเศส

จําแนกสนธิสัญญาเปน 2 ประเภท 
สนธิสัญญาทั่วๆไปมีผลบังคับใชทันที
สนธิสัญญาที่มีความสําคัญ(ตามมาตรา 53 แหง

รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส)จะมีผลบังคับเปนกฎหมาย
ภายในของฝรั่งเศสเมื่อมีการออกกฎหมายอนุวัติการ
สนธิสัญญาแลว

Treaty

บทบัญญัติในกฎหมายของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญมาตรา 190

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดาน
การคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ ตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
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บทบัญญัติในกฎหมายของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญมาตรา 190

กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภา
เกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการ
เจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย

เม่ือลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนา
ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียด
ของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีท่ีการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอมคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม

บทบัญญัติในกฎหมายของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญมาตรา 190

ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง 
หรือมีผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุน อยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแกไขหรือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวโดยคํานึงถึง
ความเปนธรรมระหวางผูท่ีไดประโยชนกับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป

ในกรณีท่ีมีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะ
วินิจฉัยช้ีขาดโดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบังคับกับการเสนอ
เรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม

ทางปฏิบัติของประเทศไทย

ไมมีบทบญัญัติในรัฐธรรมนูญกลาวถึง
จะมีผลบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศ

ไทยเม่ือมีการออกกฎหมายอนุวัติการแลว
คําพิพากษาในอดีตช้ีวาศาลไทยยอมรับความมีอยู

ของจารีตประเพณีปฏิบัติของพอคา                            
(Lex mercatoria)

International
Customary 
Law

กรณีศึกษา
ตํารวจสรรพสามิตไทยจับกุมรถบรรทุกสุรา(ไวน)
ที่นําเขาจากประเทศสิงคโปรและมีจุดมุงหมายที่
ประเทศลาว โดยอางวาไมมีใบอนุญาตเคลื่อนยาย
สุรา และไมไดเสียภาษีทั้งที่ตามกฎหมายศุลกากร
การขนสงผานแดนในลักษณะนี้ไมถือเปนการ
นําเขาสินคาที่จะตองเสียภาษี และมีแนวปฏิบัติ
ระหวางประเทศไทยและลาวเปนเวลากวา 20 ป
แลว

คําถามจากกรณีศึกษา ?
หากผูประกอบการจากประเทศลาวฟองรัฐบาล
ไทยโดยอางความมีอยูของกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศ (ระหวางประเทศ
ไทย- ประเทศลาว) จะมีผลเชนไร?

ทางปฏิบัติของประเทศไทย
จะมีผลบังคับเปนกฎหมายภายในประเทศไทยเมื่อมี

การออกกฎหมายอนุวัติการสนธิสัญญาแลว
Treaty
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ทางปฏิบัติของประเทศไทย :หนังสือสัญญา
ท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นทีน่อก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ 

ทางปฏิบัติของประเทศไทย :หนังสือสัญญา
ท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อให
การเปนไปตามหนังสือสัญญา
หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน
หรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ

กฎหมายภายใน ในสายตาของกฎหมาย
ระหวางประเทศ

รัฐตางๆตางมีสิทธิในความเสมอภาค...และศาลของรัฐอื่นๆ ไม
สามารถไปตัดสินหรือตั้งขอสงสัยในความสมบูรณ/ ความถูกตอง
ตามกฎหมายของการกระทําที่เปนทางการของรัฐอธิปไตยอื่นๆ
หากกฎหมายภายในของรัฐขัดกับพันธกรณีระหวางประเทศ 
กฎหมายภายในรัฐนั้นๆยอมมีผลบังคับใช แตรัฐยอมมคีวามรับ
ผิดตามกฎหมายระหวางประเทศ
หากกฎหมายภายในของรัฐขัดกับ Jus Cogen ในทางระหวาง
ประเทศถือวากฎหมายนั้นเปนโมฆะ

 ศาลระหวางประเทศกับการใชกฎหมาย
ภายในประเทศ

ศาลสามารถทําได โดยตองใชในลักษณะเดียวกับการ
ใชของศาลภายในรัฐนั้นๆใชกฎหมาย

Brazilian Loan 1929
Serbian Loan 1929

ศาลกับการบังคับตามคําพิพากษา       
ของศาลตางประเทศ

หลักกฎหมายระหวางประเทศที่ถือปฏบิัตเิปน
สวนใหญนั้นถือวา คําพิพากษาของศาล
ตางประเทศเปนแตเพียงหลักฐานแหงหนี้สิน
ระหวางคูความซึ่งฝายชนะคดีจะตองฟองเปน
คดีใหมตอศาลของประเทศซึง่คาํพิพากษานั้น
จะพึงบังคับตามเพื่อใหศาลดังกลาวพิพากษา
ยืนยันหนี้สินตามคําพิพากษานั้นอีกชั้นหนึ่ง...”

ศาลไทยกับการบังคับตามคําพิพากษา       
ของศาลตางประเทศ

คดี 585/2461 “...ถึงแมโจทกจะนําคดี
ฟองรองยังศาลในประเทศหนึ่งแลวก็ดี ถา
จําเลยยังมิไดชําระหนี้ใหแลวเสร็จ โจทกมี
อํานาจที่จะนําคดีนั้นฟองรองยังศาลในอีก
ประเทศหนึ่งได  เมื่อจําเลยเขามาอยูในอํานาจ
ของศาลนั้นๆ”


