
ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายใน

กฎหมายระหว่างประเทศ มสธ. หน่วยที4่



ความส าคญัในการศึกษาหวัขอ้น้ี

• ปัญหาเร่ืองล าดับศักดิ์ของกฎหมาย เม่ือมีความขัดหรือแย้งกันระหว่างกฎเกณฑ์ ที่ใช้ใน
ความสัมพันธ์ระว่างบุคคล คือกฎเกณฑ์ตามกฎหมายภายในประเทศ กับกฎเกณฑ์ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ มีปัญหาว่าผู้ใช้กฎหมายจะใช้กฎเกณฑ์ใดบังคับ กฎเกณฑ์ใดมีล าดับศักดิ์สูงกว่า

• เมื่อกฎหมายภายในของรัฐไม่สอดคล้อง หรือขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐจะอ้างความ
ขัดข้องภายในเพื่อไม่ปฏิบัตติามกฎหมายระหว่างประเทศได้เพียงใด (เช่น ฝ่ายบริหารท า
สนธิสัญญาแต่ยังไม่มีกฎหมายภายใน หรือฝ่ายนิตบิัญญัตไิม่ผ่านกฎหมาย)



สาเหตุของของการขดัหรือแยง้กนั

• กฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในทัง้นีเ้พราะบ่อเกดิของกฎหมาย
ระหว่างประเทศก่อให้เกดิพันธกรณีต่อรัฐที่ต้องมาปรับใช้ บ่อเกดิบางอย่างผูกพันรัฐโดยรัฐอาจ
มไิด้สมัครใจเช่น จารีตประเพณีระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายทั่วไป

• เป้าหมายของกฎหมายระหว่างประเทศที่ขยายขอบเขตมากขึน้ เป้าหมายของกฎหมายระหว่าง
ประเทศเดมิมุ่งสร้างกฎเกณฑ์ที่ใช้ก ากับความประพฤตขิองรัฐเป็นส าคัญเช่นกฎหมายการทูต
กฎหมายสงคราม การระงับข้อพพิาทระหว่างรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศยุคใหม่ขยายขอบเขต
มุ่งสร้างกฎเกณฑ์ที่ใช้กับปัจเจกชนมากขึน้ เช่นกฎหมายเก่ียวกับการค้าและกฎหมายธุรกจิ
ระหว่างประเทศ กฎหมายที่มีผลต่อปัจเจกชน

• ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบลายลักษณ์อักษร หน้าที่ในการปรับใช้กฎหมายเป็นของฝ่ายตุลาการ
ไม่มีส่วนโดยตรงในการสร้างกฎหมายย่อมไม่สามารถรู้ถงึความมีอยู่และสภาพบังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมถงึแนวคดิเร่ืองความเป็นอสิระของฝ่ายตุลาการ



ทฤษฎีท่ีใชใ้นการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหวา่งประเทศ: ทฤษฎีเอกนิยม
• แนวคดิ เอกนิยม Monism ถือว่ากฎหมายในสังคมโลกมีอยู่เพียงระบบเดียว ดังนัน้กฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในเป็นกฎหมายที่อยู่ในระบบเดียวกัน จงึสามารถน ากฎหมาย
ระหว่างประเทศเข้ามาปรับใช้ในระบบกฎหมายภายในได้โดยตรง และความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายสองประเภทนีเ้ป็นความสัมพันธ์ในลักษณะล าดับศักดิ์ แนวความคดิและทฤษฎีของ
ส านักนีย้ังแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง 

• แนวทางแรก ส านักเอกนิยมดัง้เดมิ (Classic Monism) ถือว่ากฎหมายระหว่างประเทศมี
ล าดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายภายใน เน่ืองจากหลักเกณฑ์หน่ึงจะเกดิขึน้ได้จะต้องมีที่มาจาก
หลักเกณฑ์อีกอันหน่ึง แนวทางนีม้าจากแนวคดิกฎหมายธรรมชาต ิที่เชื่อว่าธรรมชาติมีกฎเกณฑ์
ที่แน่นอนและ มีค่าสูงสุดกว่ากฎเกณฑ์อ่ืน ดังนัน้กฎหมายระหว่างประเทศจงึมีล าดับศักดิ์สูงกว่า
กฎหมายภายในเพื่อให้มีค่าบังคับได้อย่างจริงจังและมีประสทิธิภาพ

• ผู้สนับสนุนแนวทางนี ้ เช่น Kelsen และ Lauterpacht



ทฤษฎีท่ีใชใ้นการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหวา่งประเทศ: ทฤษฎีเอกนิยม
แนวทางที่สอง เอกนิยมผกผัน (Inverted Monism) เน้นความส าคัญของกฎหมายภายใน เมื่อ
ขัดกันกฎหมายภายในมีล าดับศักดิ์ที่เหนือกว่ากฎหมายระหว่างประเทศ โดยเหน็ว่าแม้กฎหมาย
ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับได้เช่นเดียวกัน แต่กฎหมาย
ภายในย่อมมีล าดับศักดิ์สูงกว่ากฎหมายระหว่างประเทศ เพราะรัฐมีอธิปไตยในการสร้างเจตจ านง 
กฎหมายระหว่างประเทศเกดิจากความยนิยอม การที่กฎเกณฑ์ของรัฐแตกต่างจากกฎหมายระหว่าง
ประเทศเท่ากับรัฐยืนกรานหรือคัดค้านกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ

• ผู้สนับสนุนแนวคดินีเ้ช่น  Jellinek



ทฤษฎีท่ีใชใ้นการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหวา่งประเทศ: ทฤษฎีทวินิยม
• แนวคดิทวนิิยม (Dualism) เหน็ว่ากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในเป็นกฎหมาย
คนละระบบกันเพราะมีที่มาและอยู่บนพืน้ฐานที่แตกต่างกัน กฎหมายภายในมีเนือ้หา
(Subject-Matter) ต่างกันและแยกออกจากกัน โดยที่กฎหมายระหว่างประเทศใช้ใน
ความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐอธิปไตย ส่วนกฎหมายภายในมีวัตถุประสงค์ก ากับความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับปัจเจกชน พืน้ฐานทางกฎหมายต่างกัน กฎหมายระหว่างประเทศอยู่บนพืน้ฐาน pacta
sunt servanda กฎหมายภายในอยู่บนพืน้ฐานค าส่ังของรัฏฐาธิปัตย์

• ดังนัน้การที่จะน ากฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้ในระบบกฎหมายภายใน จ าเป็นที่จะต้อง
ผ่านกระบวน การรับเอา (adopt) เสียก่อนซึ่งกระท าได้โดยการแปรรูปกฎหมายระหว่างประเทศ 
ให้เป็นกฎหมายภายใน หรือโดยการออกกฎหมายอนุวัตร หรืออาจท าโดยการประกาศใช้กไ็ด้



ตวัอยา่งการผอ่นคลายทางทฤษฎี : เอกนิยม และ ทวินิยม 

ตัวอย่างประเทศที่อยู่บนแนวคดิ ทวนิิยมเป็นหลัก

• ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร ไทย

ตัวเอย่างประเทศที่นิยมแนวคดิแบบเอกนิยม เป็นหลัก

• สหรัฐอเมริกา - รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามาตรา ๖ ก าหนดว่า “สนธิสัญญาทัง้หลายที่ได้กระท า
แล้วหรือซึ่งจะกระท าโดยฝ่ายที่มีอ านาจของสหรัฐฯ ถือว่า เป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดนิ และผู้
พพิากษาของทุกมลรัฐจะผูกพันที่จะต้องปฏบัิตติาม



แนวโนม้ของการน ามาปรับใชใ้นทางปฏิบติั

• ไม่มีประเทศใดยดึถือทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงอย่างเดด็ขาด ประเทศหน่ึงอาจยอมรับทฤษฎีเอกนิยม
และทวนิิยมในความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ กับกฎหมายภายใน 

• กรณีการปรับใช้สนธิสัญญา ประเทศที่ยดึถือทฤษฎีทวนิิยมจะมีกระบวนการแปลงให้เป็นกฎหมาย
ภายในก่อน ถ้ายังไม่มีการท าให้เป็นกฎหมายภายในกฎหมายภายในของรัฐจะมีล าลับศักดิ์สูงกว่า 
ส่วนประเทศเอกนิยม ถือว่าเป็นกฎหมายภายใน

• กรณีที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีเกณฑ์คุณค่าสูง (จารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไป) การ
น ามาปรับใช้ภายในขึน้อยู่กับเหตุผล และมโนทัศน์ของศาล/องค์กรที่ใช้กฎหมาย ระบบทวนิิยม
อาจมีน ากฎหมายระหว่างประเทศมาใช้โดยการปรับหรือตีความ



รูปแบบการน ามาปรับใชใ้นทางปฏิบติั

• การตราเป็นกฎหมายภายใน เช่น กรณี พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการขัดกันของกฎหมาย

• การประกาศใช้ เช่น กรณี ฝร่ังเศส สนธิสัญญามีผลผูกพันองค์กรภายในเม่ือมีการตีพมิพ์ใน
หนังสือทางการ เช่น  Gazette du Palais

• การผนวก เช่น พระราชบัญญัตว่ิาด้วยเอกสทิธิและความคุ้มกันทางการทูต

• การรับเอาเช่นกรณีสหรัฐอเมริกา (โดยรัฐธรรมนูญ)

• การน ามาปรับใช้ (incorporate) โดยฝ่ายตุลาการ 

• การน ามาปรับใช้โดยฝ่ายบริหาร เช่น ไทยนโยบายด้านผู้อพยพ (ไม่ด าเนินคดี) การจดทะเบียนให้
เดก็



การผนวก: 
พระราชบญัญติั วา่ดว้ยเอกสิทธิและความคุม้กนัทางทูต พ.ศ. 2527
• มาตรา 1 พระราชบัญญัตนีิเ้รียกว่า "พระราชบัญญัตว่ิาด้วยเอกสิทธิและ ความคุ้มกันทางทูต 
พ.ศ.2527"

• มาตรา 2 พระราชบัญญัตนีิใ้ห้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกจิจานุเบกษาเป็นต้น
ไป

• มาตรา 3 ให้รัฐผู้ส่งคณะผู้แทน คณะผู้แทน หัวหน้าคณะผู้แทน บุคคลใน คณะผู้แทนบุคคลใน
คณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทน บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต ตัวแทนทางทูต บุคคลในคณะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และฝ่ายวชิาการ บุคคลใน คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ สมาชิกในครอบครัว
ของบุคคลในคณะผู้แทน และคนรับใช้ ส่วนตัว รวมตลอดถงึสถานที่ ทรัพย์สนิ และบรรณสารของ
คณะผู้แทนของบุคคลใน คณะผู้แทน หรือของสมาชกิในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน ตามที่
ระบุไว้ใน อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ซึ่งท าเม่ือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 
2504 ท้ายพระราชบัญญัตนีิ ้ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันทางตามที่ก าหนด ไว้ในอนุสัญญา
ดังกล่าว



การน ามารวมเป็นกฎหมายภายในโดยศาล (Incorporate)
โดยองคก์ารตุลาการไทย
• เปรียบเทียบคดี การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

• การคุ้มครองสิทธิตามอนสุญัญา

• คดีการคุ้มครองสถานทตู (คดีแดงที่ 12083/26) การคุ้มครองตามอนสุญัญาวา่ความคุ้มกนัทางอนสุญัญา
กรุงเวียนนาวา่ด้วยความสมัพนัธ์ทางทตู ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2504) ไทยได้ประกาศกฎหมายผนวก พ.ศ. 
2527 ประเดน็คดีนีมี้การน าคดีขึน้สูศ่าลก่อนท่ี ไทยจะมีกฎหมายภายในรับรองเอกสทิธิทางการทตู



อ านาจในการท าสนธิสญัญาตามกฎหมายไทย

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์
(มาตรา 178)  ในทางปฏบิัต ิฝ่ายบริหาร(รัฐบาล) เป็นผู้ปฏบัิตกิระท าภายใต้พระปรมาภไิธย 
(ศึกษาในหน่วยที่5)

• กรณีที่ต้องให้รัฐสภาเหน็ชอบ “ก่อน” 
• - สนธิสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพืน้ที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย มีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออก 
พระราชบญัญัตเิพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา 

• หนังสือสัญญาที่เปล่ียนแปลงหรือกระทบต่อเขตอ านาจ หรือความมั่นคงทางเศรษฐกจิ  สังคม  หรือการค้า
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง 


