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นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมระหว่างประเทศนั้นมีพัฒนาการของ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงซับซ้อนมากขึ้นโดยลำดับ 
ดังนั้น “สนธิสัญญา” จึงถูกใช้เป็นกลไกประการหนึ่งในอันที่จะกำหนดสิทธิหน้าที ่
และพันธกรณีระหว่างบุคคลเช่นว่านั้นเข้าด้วยกัน ให้มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้หลัก“สัญญาต้องเป็นสัญญา” หรือ “Pacta Sunt Servanda”๑ มาเป็น 
เวลานานกวา่ศตวรรษแลว้อยา่งไรกด็ ีในการบงัคบัใชส้นธสิญัญานัน้ยอ่มอาจเกดิปญัหา 
ในการหยั่งทราบถึงความหมายอันแท้จริงของข้อบท หรือเกิดความขัดแย้งระหว่าง 
ภาคีแห่งสนธิสัญญาในการตีความสนธิสัญญาได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดทำ 

สนธสิญัญาพหภุาคซีึง่มรีฐัภาคหีลายฝา่ยนัน้ ขอ้บทของสนธสิญัญา 
อันเป็นความตกลงร่วมกัน ส่วนใหญ่ย่อมเป็นไปโดยอยู่ภายใต้ 
บริบทของการประสานประโยชน์ระหว่างรัฐภาคีทั้งหลาย หรือมี 
วัตถุประสงค์ให้ข้อบทแห่งสนธิสัญญามีผลใช้บังคับได้ตลอดไป 
โดยไมต่อ้งแกไ้ขบอ่ยครัง้ จงึมกีารบญัญตัถิอ้ยคำในลกัษณะทีก่วา้ง 
หรือไม่มีความชัดเจน ซึ่งการยกร่างข้อบทแห่งสนธิสัญญา 
ในลักษณะเช่นว่านี้ ย่อมนำไปสู่ปัญหาในการตีความสนธิสัญญา
ในที่สุด

ความนำ

ตอน ข้อคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา

๑ “สญัญาตอ้งเปน็สญัญา” (pacta sunt servanda) เปน็หลกักฎหมายทัว่ไป (general principles of law) อนัถอืเปน็ 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่แท้จริงอันก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐโดยนำมาใช้บังคับแก่สนธิสัญญาในลักษณะที่ว่า พันธกรณี 
ตามสนธสิญัญาตอ้งไดร้บัการเคารพและปฏบิตัติาม โดยทีพ่นัธกรณตีามสนธสิญัญานัน้ไมถ่อืเปน็กฎหมาย จงึอาจถอืไดว้า่สนธสิญัญา 
เป็นเพียงหลักฐาน (evidence) ที่แสดงหรือสะท้อนให้เห็นถึงกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่เท่านั้น. ดูเพิ่มเติม 
Fitzmaurice, “Some Problems Regarding the Formal Sources of International Law”, Symbolae Verzijl (1958), 
pp. 153, 157 – 159. อ้างถึงใน จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑”, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพ: วิญญูชน, ๒๕๕๒), 
หน้า ๗๑.
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน ข้อคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา

การตีความสนธิสัญญาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ทั้งยังเกิดปัญหา 
ความขัดแย้งสับสนของหลักการอันจะเลือกนำมาปรับใช้ให้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  
กฎเกณฑท์างกฎหมายระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการตคีวามสนธสิญัญาไดม้พีฒันาการ 
มาจากแนวคิดอันหลากหลาย ซึ่งได้มีการนำมาปรับใช้แก่กรณีโดยผู้มีอำนาจ 
ในการตีความสนธิสัญญาหลายหลักการด้วยกัน ในโอกาสนี้คอลัมน์หน้าต่างโลก :  
The Knowledge Windows จึงขอเสนอบทความเรื่อง “The Treaty 
Interpretation: การตคีวามสนธสิญัญา” ตอน ขอ้ความคดิทัว่ไปเกีย่วกบักฎเกณฑ ์
การตคีวามสนธสิญัญา ซึง่จะไดน้ำเสนอองคค์วามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสนธสิญัญา แนวคดิ
เกีย่วกบักฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญา ตลอดจนการตคีวามสนธสิญัญาตามกฎหมาย 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศและหลักกฎหมายทั่วไป

ความหมายของสนธิสัญญา๒

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้ ให้คำนิยามของ 
“สนธิสัญญา” ว่าหมายถึง “ข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศที่ได้ทำขึ้นระหว่างรัฐต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์ 
อักษรภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะ 
ได้ทำข้ึนเป็นฉบับเดียวหรือสองฉบับ หรือหลายฉบับ 
ผนวกเข้าด้วยกันและโดยไม่ว่าจะเรียกช่ือเช่นใด” ๓ 

จากคำนิยามดังกล่าวข้างต้นพิจารณาได้ว่า 
“สนธสิญัญา” คอื “ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ” ชนดิหนึง่ มอีงคป์ระกอบ ๔ ประการ 
ดังต่อไปนี้

๑. การกระทำทางกฎหมายทีไ่ดก้ระทำขึน้ตัง้แต ่๒ ฝา่ยขึน้ไป เพือ่กอ่ใหเ้กดิ 
ความผูกพันตามที่ได้ตกลงกันไว้

๒. กระทำขึน้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรเทา่นัน้ (โดยปกตขิอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
เป็นข้อตกลงซึ่งปราศจากแบบ (absence de form) จึงอาจเป็นข้อตกลงที่เป็น 

๒ Anthony Aust, “Modern Treaty Law and Practice”, Second Edition, (United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2007), pp.17-24. , ประสทิธิ ์เอกบตุร, “กฎหมายระหวา่งประเทศ เลม่ ๑ สนธสิญัญา”, พมิพค์รัง้ที ่๔, (กรงุเทพ: 
วิญญูชน, ๒๕๕๑), หน้า ๖๗ – ๖๘.

๓ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 2; 1(a).
 “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by 

international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever 
its particular designation.
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ลายลักษณ์อักษร (written agreement) หรืออาจกระทำด้วยวาจา (verbal agreement)  
เป็นข้อตกลงแบบย่อ หรือผ่านแบบพิธีก็ได้) 

๓. กระทำขึ้นระหว่างรัฐต่าง ๆ อย่างไรก็ดี โดยที่สังคมระหว่างประเทศ 
มีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น องค์การระหว่างประเทศจึงมีความสามารถในการเป็นภาคี 
ของสนธิสัญญาได้ สนธิสัญญาจึงมิได้จำกัดว่าต้องเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐอีกต่อไป  
แต่ยังรวมถึงกรณีที่องค์การระหว่างประเทศสามารถเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย โดยอาจ 
เป็นการทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การ 
ระหว่างประเทศด้วยกันเอง 

ผู้มีอำนาจในการตีความสนธิสัญญา 

ในทางปฏิบัติของการบังคับใช้สนธิสัญญา  
เมื่อเกิดปัญหาบางประการเกี่ยวกับการบังคับใช้ 
ข้อบทแห่งสนธิสัญญาขึ้น จำต้องมีการตีความ 
เพ่ือหย่ังทราบถึงเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของสนธิสัญญา  
ซ่ึงผู้มีอำนาจในการตีความในเบ้ืองต้นย่อมเป็นท่ีเข้าใจ 
ได้ว่าคือภาคีแห่งสนธิสัญญาน้ันเอง เพราะเป็นคู่สัญญา 
ซึ่งผูกพันตนตามพันธกรณีแห่งสนธิสัญญาโดยตรง 
อย่างไรก็ตาม การตีความสนธิสัญญาอาจกระทำได้

โดยบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ภาคีแห่งสนธิสัญญา โดยอาจแบ่งประเภทของผู้มีอำนาจในการ
ตีความสนธิสัญญาได้ ดังต่อไปนี้ ๔ 

๑. การตีความโดยภาคีสนธิสัญญา แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ กล่าวคือ
• การตีความในระดับระหว่าง 

ประเทศ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความ 
เสมอภาคของอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ 
ดังนั้น รัฐภาคีจึงต่างมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
ในการตีความสนธิสัญญา ผลในทาง 
กฎหมายจึ งทำให้ การตีความนั้ นมี  
ค่าบังคับทัดเทียมกันกับการตีความ 
ของภาคีฝ่ายอื่น

• การตีความในระดับภายในประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการนำสนธิสัญญา 
มาบังคับใช้ภายในประเทศ ผู้มีอำนาจในการตีความและดำเนินการจึงได้แก่ 

๔ ประสิทธิ์ เอกบุตร, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๒, หน้า ๒๑๘ – ๒๒๑.
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน ข้อคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา

รัฐบาลของรัฐภาคีนั้นเอง นอกจากนี้ หากมีคดีขึ้นสู่ศาลภายในประเทศของรัฐภาคี 
อันเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา ศาลภายในจะถามความเห็นเก่ียวกับการ 
ตีความสนธิสัญญาเช่นว่านั้นมายังกระทรวงการต่างประเทศ และแม้ศาลมิจำต้อง 
ผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศกต็าม ศาลกม็กัจะถอืตามความเหน็ของ 
กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ใหก้ารดำเนนิกจิการในทางตา่งประเทศของฝา่ยบรหิาร 
เป็นไปโดยราบรื่น

๒. การตีความโดยผู้มิใช่ภาคีสนธิสัญญา อันได้แก่ 
• การตีความโดยองค์กรตุลาการระหว่างประเทศ เช่น  

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of  
Justice - ICJ) ซึ่งมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาข้อพิพาท 
ทางกฎหมายและมีอำนาจในการตีความสนธิสัญญา๕ หรือองค์กร 
ระงับข้อพิพาทอ่ืนซ่ึงได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือระงับข้อพิพาทอันเก่ียวเน่ือง 
กบัสนธสิญัญานัน้ ๆ  เชน่ ศาลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยกฎหมาย 
ทะเล (International Tribunal for the Law of the Sea)๖

• การตีความสนธิสัญญาโดยองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไป 
เป็นการตีความสนธิสัญญาก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศนั้นเอง โดยอำนาจในการ 
ตีความเช่นว่านี้เป็นอำนาจเฉพาะขององค์การระหว่างประเทศเสมอเพื่อประโยชน์ 
ในการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ แม้ในสนธิสัญญาก่อตั้งจะมิได้บัญญัติ 
ให้องค์การระหว่างประเทศมีอำนาจในการตีความสนธิสัญญาก่อตั้งไว้อย่างชัดแจ้ง 

ก็ตาม อย่างไรก็ดี หากองค์กรต่าง ๆ ขององค์การ 
ระหว่างประเทศตีความสนธิสัญญาขัดแย้งกันเอง  
ในกรณีเ ช่นว่า น้ีหากไม่ปรากฏว่าองค์กรใด 
มีฐานะสูงกว่ากัน องค์กรท่ีต้องการข้อยุติในการ 
ตีความอาจเสนอปัญหาไปยังองค์กรทางการศาล  
เชน่ ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศเพือ่ขอความเหน็ 
แนะนำ (Advisory Opinions) ได้

๕ STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE: Article 36;
 “1. The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially 

provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force. 
  2. The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as 

compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation,  
the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning:  a. the interpretation of a treaty...” 

๖ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามภาคผนวก ๖ (ANNEX VI) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒.
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แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา

การตีความสนธิสัญญาเกิดขึ้นเมื่อผู้มีอำนาจในการตีความ เช่น รัฐภาคี 
แห่งสนธิสัญญามีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของข้อบท 
สนธิสัญญาในการค้นหา “ความหมายที่แท้จริง” ของข้อบทแห่งสนธิสัญญานั้น๗  
ซึ่งการค้นหาความหมายที่แท้จริงดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดแนวคิด 
อันหลากหลายเพื่อที่จะบ่งชี้ว่า สิ่งใดคือความหมายที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ 
เป็นกฎเกณฑ์ เพ่ือพิจารณาค้นหาความหมายท่ีแท้จริงของข้อบทสนธิสัญญาเช่นว่าน้ัน

ทั้งนี้  กฎเกณฑ์ในการตีความสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศเป็นกฎเกณฑ์สากลที่ผู้มีอำนาจในการตีความ 
จำต้องนำมาปรับใช้ทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกับการตีความสนธิสัญญา  
ซึ่งอาจมีผู้เข้าใจว่ากฎเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา 
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมีเพียงเท่าที่บัญญัติไว้ใน 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ 
มาตรา ๓๑ ถงึ มาตรา ๓๓ เทา่นัน้ ซึง่ความจรงิมไิดเ้ปน็เชน่นัน้ 
หากยังรวมถึงหลักการตีความสนธิสัญญาอื่นอันถือเป็นหลัก 
กฎหมายระหว่างประเทศ๘ ซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาฯ ด้วย๙ ดังที่อารัมภบทของอนุสัญญาดังกล่าว 

ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่า “กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศจะคงใช้บังคับอยู่ต่อไป แม้จะมิได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม”๑๐

ดงันัน้ จงึอาจแบง่กฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญาออกเปน็ ๒ สว่นดว้ยกนั คอื  
กฎเกณฑใ์นการตคีวามสนธสิญัญาทีม่าจากกฎหมายจารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ  
หรือหลักกฎหมายทั่วไป และกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญาที่ได้มีการบัญญัติไว ้
อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 

๗ จุมพต สายสุนทร, “การตีความสนธิสัญญา” ใน “การใช้การตีความกฎหมาย” งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
คร้ังท่ี ๑๓, (กรุงเทพฯ; กองทุนศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๗๓.

๘ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ถือเป็นบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศประการหนึ่ง ตามมาตรา ๓๘  
ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่มาจากแนวปฏิบัติทั้งหลายของรัฐ (State Practice) ในการยอมรับว่าจารีตประเพณี
นั้นเป็นกฎหมาย (opinio juris) ทำให้มีผลผูกพันทุกรัฐในโลก เว้นแต่จะมีการคัดค้านอย่างต่อเนื่องตลอดมา.

๙ ดูเพิ่มเติม ศารทูร สันติวาสะ, “การประมวลกฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายระหว่างประเทศ” วารสารกฎหมาย 
คณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ปทีี ่๙ ฉบบัที ่๑, ๒๕๔๒, หนา้ ๕๖. อา้งถงึใน ธรีะวฒุ ิเตม็สริวิฒันกลุ, “แนวทางการตคีวาม 
อนสุญัญาเพือ่การเวน้การเกบ็ภาษซีอ้นในบรบิทของกฎหมายระหวา่งประเทศ : กรณศีกึษาของประเทศไทย”, (วทิยานพินธป์รญิญา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๗.

๑๐  Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Preamble;
 “The States Parties to the present Convention, … Aff irming that the rules of customary international 

law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention.”
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สนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ มาตรา ๓๑ ถงึมาตรา ๓๓ ซึง่เปน็การนำกฎเกณฑป์ระเภทแรก 
บางส่วนมาบัญญัติไว้ให้เป็นรูปธรรมด้วย ทั้งนี้ ในการปรับใช้กฎเกณฑ์ทั้งหลาย 
โดยผู้มีอำนาจตีความสนธิสัญญาแต่ละประเภท ย่อมมีลักษณะแตกต่างกันออกไป 
ตามลักษณะของนิติสถานะในทางกฎหมายระหว่างประเทศซ่ึงผู้เขียนจะได้กล่าวต่อไป 

  
การตีความสนธิสัญญาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ: 
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายทั่วไป

 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า หลักการตีความสนธิสัญญามิได้มีเฉพาะที่บัญญัติไว้ 

เป็นลายลักษณ์อักษรในอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ เท่านั้น แต่ยังมีหลักการตีความ 
สนธสิญัญาทีม่ไิดบ้ญัญตัไิวใ้นอนสุญัญาดงักลา่วอกีสว่นหนึง่ ซึง่มสีถานะเปน็กฎหมาย 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งเป็นที่มาของกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มีหลักสำคัญที่กล่าวถึงโดยทั่วไปโดยศาลระหว่างประเทศ 
ศาลภายใน และนักวิชาการ ดังนี้ ๑๑

หลักการตีความตามตัวอักษรในความหมายธรรมดา
เป็นหลักการพิจารณาตัวอักษรในสนธิสัญญาตามความหมายโดยท่ัวไป ซ่ึงมีท่ีมา 

จากสำนักความคิดการตีความตามตัวอักษร หรือการตีความตามความหมายธรรมดา 
(“Textual Approach” or “Ordinary Meaning of the 
Words” School) ซึ่งมีแนวความคิดว่า “ข้อความที่ปรากฏ 
อยู่ในสนธิสัญญาแสดงถึงเจตนารมณ์ของคู่กรณีได้ดีที่สุด”  
ซึง่ในอดตีนกักฎหมายระหวา่งประเทศยดึถอืหลกั “กฎเกณฑแ์หง่ 
ความหมายทีช่ดัแจง้” หรอื Interpretatio Cassat In Claris 
ของ Emmerich de Vattel ในสภุาษติกฎหมายทีว่า่ “กฎเกณฑ ์
ประการแรกของการตีความก็คือ ไม่อนุญาตให้ตีความเม่ือไม่มี 
ความจำเป็นต้องตีความ” หมายความว่า เมือ่สนธสิญัญาไดป้รากฏ 
ถอ้ยคำทีแ่จง้ชดัและแนช่ดั มคีวามหมายเปน็ทีแ่นน่อนและไมน่ำ 
ไปสู่ผลที่เป็นไปไม่ได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ยอมรับความหมาย 

ซึง่สนธสิญัญานัน้ไดแ้สดงไว ้และการตคีวามใด ๆ  ทีน่ำไปสูค่วามเคลอืบคลมุควรไดร้บั 
การปฏิเสธ

๑๑  ดู ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙, หน้า ๑๖-๓๘.
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หลักการตีความตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา
เป็นไปตามแนวคิดที่ถือวัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา 

เป็นใหญ่ (teleological approach) โดยการตีความสนธิสัญญาจะต้องคำนึงถึงความ 
มุ่งประสงค์ทั่วไปของสนธิสัญญาตามที่สนธิสัญญานั้นได้จัดทำขึ้น ซึ่งแนวความคิดนี้
ปรากฏอยู่ในร่างอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ซึ่งจัดทำขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๓๕ 
โดยเปน็สว่นหนึง่ของ Harvard Research in International Law ซึง่ถอืวา่ “สิง่ใดกต็าม 
ที่สามารถนำมาใช้ในการค้นหาวัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา  
ย่อมนำมาใช้ในการตีความสนธิสัญญาได้” ไม่ว่าส่ิงน้ันจะมีอยู่ก่อน ในขณะหรือหลังจาก 
ทำสนธิสัญญาแล้วก็ตาม๑๒ กล่าวคือ พิจารณาถึงบริบทท้ังหมด (context as a whole) 
ของสนธิสัญญา อารัมภบท ภาคผนวก รวมถึงความตกลงข้างเคียง (Relevant 
Agreement) ทีใ่ชใ้นความสมัพนัธร์ะหวา่งภาค ีเนือ่งจากเอกสารเหลา่นีจ้ะชว่ยพสิจูน ์
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของสนธิสัญญาได้๑๓ โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ 
หรอืลำดบัศกัดิ ์(Hierarchy) ของสิง่ทีจ่ะชว่ยคน้หาวตัถปุระสงคห์รอืความมุง่ประสงค ์
ของสนธิสัญญา  

หลักการตีความตามเจตนารมณ์ของภาคี๑๔  
หลักการนี้มีที่มาจากสำนักความคิด 

การตีความตามเจตนารมณ์ของภาคี (Intention 
of the Parties School of Thought) หรือ 
แนวความคดิทางอตัวสิยั (Subjective Approach)  
ซึ่งหมายถึง เจตจำนงหรือเจตนาของรัฐภาคี 
แห่งสนธิสัญญา ตามแนวคิดนี้ “ความหมาย 
ที่แท้จริงของข้อบทหรือตัวบทของสนธิสัญญา 
จะต้องค้นหาจากเจตจำนงหรือเจตนาที่แท้จริง 
รว่มกนัของรฐัภาคเีปน็สำคญั” ซึง่สามารถคน้หา

ได้จากงานเตรียมร่าง (Travaux préparatoires) ในฐานะที่เป็นเครื่องช่วยในการ 
ค้นหาเจตจำนงหรือเจตนาที่แท้จริงของรัฐภาคี

๑๒  F.G Jacob, “Varieties of Approach to Treaty Interpretation: With Special Reference to the Draft 
Convention on the Law of Treaties Before the Vienna Diplomatic Conference”, 18 ICLQ (1969), pp. 318 - 346 อ้างใน 
จุมพต สายสุนทร,  อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๗, หน้า ๓๗๘.

๑๓  ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙, หน้า ๑๓.
๑๔  เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๑. และ จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๗, หน้า ๓๗๕.
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หลักการตีความให้มีผลบังคับ๑๕

หลักการตีความให้มีผลบังคับ (Principle of Effectiveness) มาจากสุภาษิต 
กฎหมายทีว่า่ “Ut Res Magis Valeat Quam Pereat” ซึง่หมายความวา่ “สิง่หนึง่ 
ควรจะมผีลมากกวา่ถกูทำลาย” หรอื “กฎหมายควรตคีวามใหม้ผีลบงัคบัใชม้ากกวา่ 
ไร้ผล” นั่นเอง โดยนำแนวคิดนี้ปรับใช้กับกรณีการตีความสนธิสัญญา ย่อมเป็นไป 
ตามข้อสันนิษฐานว่า “รัฐคู่สัญญาได้ตกลงกันเพื่อให้ถ้อยคำทุกคำในสนธิสัญญา 
สามารถใช้บังคับได้” มิเช่นนั้นแล้วจะทำความตกลงไปเพื่อเหตุใด หากไม่มีเจตนา 
ให้ถ้อยคำที่ตกลงเกิดผลบังคับ นอกจากนี้ เมื่อจะใช้หลักการตีความให้มีผลบังคับ  
ตอ้งพเิคราะหท์ีต่วัอกัษรในสนธสิญัญากอ่นเสมอ และในระหวา่งการพเิคราะหต์วัอกัษร  
หากตีความตามความหมายธรรมดาแล้วจะไร้ผลบังคับ ก็ต้องตีความให้เป็นไปในทาง
ที่มีผลบังคับได้เป็นหลักรองจากหลักการตีความตามตัวอักษร

หลักการตีความโดยเคร่งครัด
หลักการตีความโดยเคร่งครัด (Restrictive Interpretation) เป็นหลักการ 

ตคีวามสนธสิญัญาประการหนึง่ทีจ่ะใชใ้นกรณทีีถ่อ้ยคำในสนธสิญัญาไมช่ดัแจง้ และเปน็ 
กฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้เมื่อได้ใช้กฎเกณฑ์อื่นแล้วยังค้นหาความหมายที่แท้จริงไม่ได้  
หรืออีกนัยหน่ึงหลักการน้ีจะใช้หลังจากพิจารณาข้อความในสนธิสัญญาแล้วกรณียังเป็นท่ี
สงสัย และได้ใช้วิธีการตีความอ่ืน ๆ แล้ว แต่ก็ยังไม่แสดงให้เห็นความหมายท่ีแท้จริง 

หลักการตีความโดยเคร่งครัดน้ีมีแนวความคิดมาจากหลักกฎหมายท่ีว่า “ในกรณี 
ที่มีข้อสงสัย ให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะเป็นผู้ต้องเสีย 
ในมลูหนีน้ัน้” (In Case of Doubt The Contractual Obligation Must Be Interpreted  
In Favour of The Debtor) หรือตามสุภาษิตละตินท่ีว่า “In Dubio Mitius” โดย 
หลักการน้ีคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของรัฐเป็นหลัก หากรัฐคู่สัญญามีความไม่เท่าเทียม 
กันแล้ว กรณีท่ีสนธิสัญญาเป็นท่ีสงสัย ต้องตีความให้เป็นประโยชน์แก่รัฐท่ีจะต้องเสียเปรียบ 
นั่นเอง ซึ่งหลัก In Dubio Mitius นี้คล้ายคลึงกับหลัก “Contra Proferentem” 
หรือ หลักการตีความเมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ให้ตีความเป็นผลร้ายแก่ภาคีผู้จัดทำ 
ร่างสนธิสัญญา ซึ่งเป็นหลักการตีความสนธิสัญญาที่สำคัญประการหนึ่งเช่นกัน๑๖

๑๕  ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙, หน้า ๓๓-๓๖.
๑๖  เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๖-๓๘.
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ความส่งท้าย

แนวคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญามีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
หยัง่ทราบถงึเจตนารมณท์ีแ่ทจ้รงิรว่มกนัของภาคแีหง่สนธสิญัญาภายใต ้“หลกัสญัญา 

ต้องเป็นสัญญา” ซึ่งแนวคิดทั้งหลายที่กล่าวมา
แล้วนั้น บางหลักการแม้มิได้มีการบัญญัติไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร ก็ได้มีการยอมรับนับถือจากรัฐต่าง ๆ  
ตลอดจนได้มีการปรับใช้แก่กรณีโดยผู้มีอำนาจ 
ตคีวามสนธสิญัญา เชน่ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศอยู่บ่อยคร้ังจนมีสถานะ 
เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือ 
หลักกฎหมายท่ัวไปอันถือเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย 
ระหว่างประเทศเช่นเดียวกับสนธิสัญญา

นอกจากน้ี แม้หลักการตีความสนธิสัญญา 
จะมีอยู่มากมายจากแนวความคิดต่าง ๆ และบางหลักการยังไม่อาจสรุปแน่ชัดว่าม ี
ขอบเขตเพียงใดก็ตาม ในเวลาต่อมาก็ได้มีการนำหลักการสำคัญที่ได้รับอิทธิพลจาก 
แนวคิดเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญาที่กล่าวแล้วข้างต้นมาประมวลเรียบเรียง 
เป็นลายลักษณ์อักษรในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ 
ซึง่ผูเ้ขยีนจะไดน้ำเสนอขอ้มลูเกีย่วกบักฎเกณฑใ์นการตคีวามสนธสิญัญาตามอนสุญัญา 
ฉบับดังกล่าวต่อไปในตอนหน้า 




