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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

ในบทความชุด “The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา 
ตอน ขอ้คดิทัว่ไปเกีย่วกบักฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญา ซึง่ผูเ้ขยีนไดน้ำเสนอไป 
ในฉบับก่อนนั้น ท่านผู้อ่านคงจะได้ทราบถึงองค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญา  
แนวคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา ตลอดจนการตีความสนธิสัญญา 
ตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและหลักกฎหมายท่ัวไป ซ่ึงแม้หลักการ 

ตีความสนธิสัญญาจะมีอยู่ มากมายจาก 
แนวความคิดต่าง ๆ และบางหลักการยังไม่อาจ 
สรุปแน่ชัดว่ามีขอบเขตเพียงใดก็ตาม ในเวลาต่อมา 
ก็ได้มีการนำหลักการสำคัญที่ได้รับอิทธิพล 
มาจากแนวคิดเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา 
มาประมวลและเรยีบเรยีงเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 
ในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention 
on the Law of Treaties, 1969)๑ ซึง่เริม่ยกรา่ง 
โดยคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 

ความนำ

ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญา 
	 	 	 กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	ค.ศ.	๑๙๖๙

๑ ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Anthony Aust, Modern Treaty  Law and Practice, 2nd Edition, (United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2007). และ Ian Brownlie, Principle of Public International Law, 5th Edition, (United 
Kingdom: Clarendon Press, 1998). 

การกระทำสัตยาบันสนธิสัญญาเมินสเตอร์ในปี ค.ศ. ๑๖๔๘
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

(International Law Commission) ตัง้แตป่ ีค.ศ. ๑๙๔๙ โดยไดย้กรา่งเสรจ็สมบรูณ์๒ 
และเปิดให้รัฐลงนามตลอดจนให้สัตยาบันในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ โดยมีผลใช้บังคับ 
อยา่งเปน็ทางการเมือ่วนัที ่๒๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๐ อนัเปน็วนัทีค่รบกำหนด ๓๐ วนั 
นับแต่วันที่ได้มีการส่งมอบสัตยาบันสาร หรือตราสารภาคยานุวัติแก่เลขาธิการ 
สหประชาชาติครบ ๓๕ ตราสาร ตามที่อนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนดเกณฑ์การมีผล 
ใช้บังคับของอนุสัญญา (Entry into force) ไว้ในข้อ ๘๔ วรรค ๑๓     

ในโอกาสนี ้หนา้ตา่งโลก: The Knowledge Windows ชดุ “The Treaty 
Interpretation” การตีความสนธิสัญญา ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต 
การใช้บังคับและหลักในการตีความสนธิสัญญาของอนุสัญญาฉบับดังกล่าวใน  
ตอน “การตคีวามสนธสิญัญาตามขอ้บทแหง่อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙” 

ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙๔

อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ เปน็อนสุญัญา 
ที่ใช้บังคับแก่สนธิสัญญาที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้น ตามที่กำหนดไว้ใน 

ข้อ ๑ ของอนุสัญญา๕ จึงย่อมไม่มีผลบังคับแก่ 
สนธิสัญญาที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การ 
ระหว่างประเทศ หรือที่ได้จัดทำขึ้นระหว่าง 
องค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ซึ่งสนธิสัญญา 
ดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับของ 
อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา 
ระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่าง 
องค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ 
(Vienna Convention on the Law of Treaties  

๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Yearbook of the International Law Commission, 1966, Vol. II, Reports of the 
Commission to the General Assembly, 1966.

๓ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Article 84 Entry into force;
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of 

the thirty-fifth instrument of ratification or accession.

 ๔ ดูเพ่ิมเติม จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒”, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๑.

 ๕ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 1 Scope of the present Convention;  
The present Convention applies to treaties between States.

บรรยากาศการลงนามในสนธิสัญญาซื้อเขตการปกครอง 
Alaska จากจักรวรรดิรัสเซียโดยสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  ค.ศ. ๑๘๖๗
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between States and International Organizations or between International 
Organizations, 1986) ซึ่งมีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย 
กฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ มากนกั๖ มขีอ้สงัเกตวา่ อนสุญัญาทัง้ ๒ ฉบบัดงักลา่ว 
ได้มีการกำหนดหลักเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญาโดยใช้หลักการเดียวกัน ทั้งยังได้ 
กำหนดหลักในเรื่องดังกล่าวไว้ใน Section 3 ของอนุสัญญาเช่นเดียวกันอีกด้วย 

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า หากเป็นสนธิสัญญา
ที่มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ 
และสนธิสัญญาภายในขององค์การระหว่างประเทศนั้น  
กลบัอยูภ่ายใตข้อบเขตการใชบ้งัคบัของอนสุญัญากรงุเวยีนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ นี้ด้วย ทั้งนี้เพียง 
เทา่ทีไ่มเ่ปน็การกระทบกระเทอืนตอ่กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ   
ขององค์การระหว่างประเทศนั้น๗

ทั้งนี้ ขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย 
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ยังมีผลบังคับเฉพาะแต่
สนธิสัญญาตามที่ได้กำหนดนิยามไว้ใน ข้อ ๒:๑ (เอ) ของ 
อนุสัญญาเท่านั้น ซึ่งหมายถึงข้อตกลงระหว่างรัฐที่ได้ทำขึ้น 
เป็นลายลักษณ์อักษร๘ ดังที่ได้นำเสนอไว้ในตอนที่แล้ว

นอกจากนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ยังได้กำหนดขอบเขตการใช้บังคับ 
อนุสัญญาเกี่ยวกับเงื่อนเวลาโดยใช้หลัก “การไม่มีผล 
บังคับย้อนหลัง” (Non-retroactivity) ไว้ในข้อ ๔ ของ 
อนสุญัญา โดยผลของขอ้บทดงักลา่วยอ่มสง่ผลใหอ้นสุญัญาฯ  
มีผลใช้บังคับแก่สนธิสัญญาซึ่งได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่ 

“Treaty pillar” สนธิสัญญาเขตแดน 
ระหว่างทิเบตและจีนทำขึ้นในปี  

ค.ศ. ๘๒๑ - ๘๒๒  ที่สลักข้อบทเป็น 
ลายลักษณ์อักษรลงบนเสาหิน (Richardson, 

H.E. Tibet and Its History. London: 
Oxford University Press, 1962. 244-245)

 ๖ จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๔, หน้า ๑๐๑.
๗ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 5 Treaties constituting international 

organizations and treaties adopted within an international organization;

The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an international 
organization and to any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant 
rules of the organization. 

๘ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 2 Use of terms: 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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อนุสัญญาฯนี้มีผลใช้บังคับแล้ว๙ หรือนับแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๐  
(พ.ศ. ๒๕๒๓) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาใดแม้จะได้ทำขึ้นก่อนที่อนุสัญญาฯ 
มผีลใชบ้งัคบั สนธสิญัญานัน้กย็อ่มตกอยูภ่ายใตพ้นัธกรณแีหง่กฎหมายจารตีประเพณี 
ระหวา่งประเทศหรอืหลกักฎหมายทัว่ไปเกีย่วกบัสนธสิญัญาตามธรรมนญูศาลยตุธิรรม 
ระหว่างประเทศ มาตรา ๓๘ เช่นกัน

อนึ่ง แม้รัฐใดจะมิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ด้วยการลงนามหรือให้สัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติก็ตาม 
ย่อมตกอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับแห่งอนุสัญญาฯ ด้วยเช่นกัน ในฐานะที่ 
อนุสัญญานี้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ดังมีตัวอย่างที่ 
ใกล้ตัวเรามากที่สุดในฐานะพลเมืองของประเทศไทยซึ่งมิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา 
ฉบับนี้ จาก คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยยอมรับเอา 
หลักกฎหมายสนธิสัญญาเกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามของคำว่า “สนธิสัญญา” ไว้ใน 

ขอ้ ๒: ๑(เอ) แหง่อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ มาปรับใช้แก่คดีนี้ด้วย๑๐ 

หลักการตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ของ 
อนุสัญญาฉบับดังกล่าว ดังที่จะได้นำเสนอต่อไปนั้น ได้ปรากฏ 
ตวัอยา่งการรบัเอาหลกัการไปปรบัใชใ้นฐานะทีเ่ปน็หลกักฎหมาย 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศในหลายกรณีด้วยกัน๑๑ ดังเช่นที่ 
ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ (International Court of Justice-ICJ)  
ไดว้นิจิฉยัไวใ้น คดพีพิาทเกีย่วกบัอาณาเขต (Territorial Dispute)  
ระหว่าง Libyan Arab Jamahiriya และ Chad ในคดี Oil  
Platform ระหวา่งอหิรา่นและสหรฐัอเมรกิา และในคด ีMaritime  
Delimitation and Territorial Questions ระหว่างการ์ตาร์ 
และบาหเ์รน ในทำนองเดยีวกนัวา่ กฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญา 

๙ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 4 Non-retroactivity of the present 
Convention;

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties 
would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only to 
treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard 
to such States.

 ๑๐ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ 
สมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัชีข้าดเกีย่วกบัคำแถลงการณร์ว่มไทย – กมัพชูา ฉบบัลงวนัที ่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม่, หน้า ๒๑.

๑๑ ดเูพิม่เตมิ จมุพต สายสนุทร, “การตคีวามสนธสิญัญา” ใน การใชก้ารตคีวามกฎหมาย” งานวชิาการรำลกึศาสตราจารย ์
จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพฯ; กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒),  
หน้า ๓๗๐-๓๗๒.
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ตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นขอ้ ๓๑ และขอ้ ๓๒ ของอนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ นั้นเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ในกรณีที่สนธิสัญญาใดมิได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาฯ  
สนธิสัญญานั้นก็ย่อมตกอยู่ภายใต้หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ๑๒  
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนอารัมภบทของอนุสัญญาฯ ว่า 

“The States Parties to the present Convention,
Considering the fundamental role of treaties in the history 

of international relations, … Aff irming that the rules of customary 
international law will continue to govern questions not regulated by 
the provisions of the present Convention,” …

อยา่งไรกด็ ีแมว้า่อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙  
จะมิได้ประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary international  
law) และหลักกฎหมายทั่วไป (general principle of law) เกี่ยวกับสนธิสัญญาไว้ได้
ทัง้หมดกต็าม แตก่เ็ปน็ทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่ อนสุญัญาฉบบันีไ้ดป้ระมวลหลกักฎหมาย 
ระหว่างประเทศที่สำคัญเกี่ยวกับสนธิสัญญาไว้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจารีตประเพณี 
ระหว่างประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป และหลักการใหม่ ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจาก 
พัฒนาการที่ก้าวหน้าของกฎหมายระหว่างประเทศไว้ได้อย่างลงตัว

หลักการตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้กำหนด 
หลกัการตคีวามสนธสิญัญาไวใ้นสว่นที ่๓ การตคีวามสนธสิญัญา (INTERPRETATION 
Of TREATIES) ไว้ ๓ ข้อด้วยกัน กล่าวคือ

 ข้อ ๓๑ วา่ดว้ยหลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการตคีวามสนธสิญัญา (General Rule 
of interpretation)

 ข้อ ๓๒ ว่าด้วยมาตรการเสริมในการตีความสนธิสัญญา (Supplementary 
means of interpretation) และ

 ข้อ ๓๓ ว่าด้วยการตีความสนธิสัญญาซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้อง 
แท้จริงไว้ตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป (Interpretation of treaties authenticated 
in two or more languages)

๑๒ จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๔ , หน้าเดียวกัน.
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  ... ซึ่งถึงแม้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙  
จะมีข้อบทว่าด้วยการตีความสนธิสัญญาเพียง ๓ ข้อก็ตาม แต่รายละเอียดและนิติวิธี 
ของหลักการตีความสนธิสัญญาตามอนุสัญญาฯ ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างย่ิง 
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission) 
ซึง่เปน็ผูย้กรา่งขอ้บทแหง่อนสุญัญา๑๓ ในอนัทีจ่ะรวบรวมและจดัวางหลกัแนวคดิทฤษฎ ี 
จารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ ตลอดจนหลกักฎหมายทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตคีวาม 
สนธสิญัญาอนัมคีวามหลากหลายและถกเถยีงกนัอยา่งกวา้งขวางถงึหลกัการทีถ่กูตอ้ง 
เหมาะสมสำหรับการค้นหาความหมายที่แท้จริงของสนธิสัญญา๑๔ ให้เป็นลายลักษณ์ 
อักษรเพื่อใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนด 
รายละเอียดไว้โดยลำดับ สามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบได้ ดังนี้ ...

           ว่าด้วยหลักทั่วไปเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา  
(General Rule of interpretation)๑๕

วรรค ๑ สนธิสัญญานั้น ให้ตีความโดยสุจริต (good faith) 
ตามความหมายปกติธรรมดา (the ordinary meaning) ที่ให้ไว้แก่ถ้อยคำ 
(the terms) ของสนธิสัญญาในบริบท (context) ของถ้อยคำเหล่านั้น 
และตามวัตถุประสงค์ (object) และความมุ่งประสงค์ (purpose) ของ 
สนธิสัญญา 

๑๓ ศกึษาขอ้สงัเกตและทีม่าของหลกัการตคีวามสนธสิญัญาในอนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ 
ได้จาก Yearbook of the international Law Commission, 1966, Vol. II , Reports of the Commission to the General 
Assembly, 1966, pp. 217- 226. และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการตีความสนธิสัญญาตามอนุสัญญาฉบับนี้ได้ใน จุมพต สายสุนทร, 
อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑๑.

๑๔ ศึกษาข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้หลักการตีความสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ไดจ้าก Peter Mcrae, The Search for Meaning: Continuing Problems with the Interpretation 
of Treaties, 33 Victoria University of Wellington Law Review, 2002, pp.209-260.

๑๕ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969:  Article 31 General rule of interpretation;
 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given  

to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
 2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, 

including its preamble and annexes:
 (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection  

with the conclusion of the treaty;
 (b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion  

of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
 3. There shall be taken into account, together with the context: 
 (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty  

or the application of its provisions;
 (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement  

of the parties regarding its interpretation;
(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.

 4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.

ข้อ ๓๑
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วรรค ๒ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการตีความสนธิสัญญา บริบท 
ใหป้ระกอบดว้ย ตวับท (the text) อารมัภบท (preamble) และภาคผนวก 
(annexes) ของสนธิสัญญา รวมทั้ง  

(เอ) ความตกลง (Agreement) ทีเ่กีย่วกบัสนธสิญัญาซึง่ทำขึน้ระหวา่ง 
ภาคีทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา

(บี) ตราสาร (Instrument) ซึ่งทำขึ้นโดยภาคีหนึ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป 
ที่เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา และได้รับการยอมรับโดยภาคีอื่น ๆ ว่าเป็น 
ตราสารที่เกี่ยวกับสนธิสัญญา 

กฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ วรรค ๑ และวรรค ๒ แยกพิจารณา 
ได้ดังนี้
 ๑. ต้องตีความโดยสุจริต 

 จากการพิจารณาในข้อ ๓๑ วรรค ๑ นั้น การตีความตัวบทของสนธิสัญญา
หรือบริบท ตลอดทั้งความตกลงและการถือปฏิบัติในภายหลังของภาคีจะต้องกระทำ 
โดยสจุรติ ถงึแมว้า่ถอ้ยคำหรอืตวับทของสนธสิญัญาจะชดัเจนกต็าม แตห่ากเมือ่นำไป 
ใชบ้งัคบัแลว้จะนำไปสูผ่ลทีเ่หลวไหล หรอืทีไ่มส่มเหตสุมผล ภาคแีหง่สนธสิญัญาจะตอ้ง 
หาวิธีการตีความอย่างอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่ผลเช่นว่านั้น จึงจะถือว่าเป็นการ 
ตีความโดยสุจริต 

๒. ต้องตีความตามความหมายปกติธรรมดาที่ให้ไว้แก่ถ้อยคำ 
 ความหมายปกติธรรมดาของถ้อยคำของสนธิสัญญา (The ordinary meaning  

to be given to the terms of treaty) นบัเปน็แกน่ของการตคีวามสนธสิญัญาตามทีบ่ญัญตั ิ
ไว้ในข้อ ๓๑ วรรค ๑ เนื่องจากความหมายปกติธรรมดาของถ้อยคำที่ใช้ในสนธิสัญญา 
น่าจะเป็นหลักฐานทางภาวะวิสัย (Objective) ที่ชัดเจนที่สุดที่สะท้อนถึงสิ่งที่ภาค ี
ตั้งใจ ดังที่ McNair กล่าวไว้ว่า

 “หนา้ทีใ่นการทำใหเ้จตนาทีแ่สดงออกของภาคเีปน็ผลกค็อื เจตนาของภาค ี
ตามที่แสดงออกด้วยถ้อยคำต่าง ๆ ที่ภาคีใช้ตามพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่แวดล้อมอยู่”

 ดังน้ัน ความหมายปกติธรรมดาของถ้อยคำท่ีใช้ในสนธิสัญญาจึงเป็นจุดเร่ิมต้น 
ของการตคีวามสนธสิญัญา ทัง้นี ้การตคีวามถอ้ยคำของสนธสิญัญาตามความหมาย 
ปกติธรรมดานั้นจะต้องคำนึงถึงบริบท ๕ ประการ และวัตถุประสงค์และความ 
มุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาด้วย ซึ่งแยกอธิบายได้ดังนี้
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๑) บริบท ๕ ประการ ของสนธิสัญญาประกอบด้วย
• ตัวบทของสนธิสัญญา (Text)
• อารัมภบท (Preamble)
• ภาคผนวก (Annexes) 
• ความตกลงใด ๆ  

เกี่ ย วกับสนธิ สัญญาซึ่ งทำขึ้ น 
ระหวา่งภาคทีัง้ปวงแหง่สนธสิญัญา
กับการทำสนธิสัญญา 

 ความตกลงเช่นว่าน้ัน 
ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของ 
สนธสิญัญา หรอืเปน็ความตกลงทีม่ี
สถานะเปน็สนธสิญัญา หากแตต่อ้ง 
เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน 
ถึงเจตนาของคู่สัญญาที่จะนำมา 
ประกอบเป็นบริบทของถ้อยคำ 
ของสนธิสัญญาได้ 

• ตราสารใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยภาคีแห่งสนธิสัญญาหนึ่งหรือหลายภาคีซึ่ง 
เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญาและได้รับการยอมรับจากภาคีอื่น ๆ ว่าเป็นตราสารที่ 
เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา 

ตราสารเชน่วา่นีไ้มจ่ำเปน็ตอ้งเปน็ความตกลงระหวา่งรฐัภาคทีัง้ปวงแหง่ 
สนธิสัญญา แต่อาจเป็นตราสารที่ทำขึ้นเพียงภาคีเดียวหรือกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไข
วา่ตราสารเชน่วา่นัน้จะตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากภาคอีืน่ ๆ  วา่เปน็ตราสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับสนธิสัญญา 

๒) วัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา (object and 
purpose of a treaty)

   ดงัทีไ่ดเ้สนอแลว้วา่ อนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ กำหนดให้การตีความสนธิสัญญาจะต้องกระทำโดยสุจริต เป็นไปตาม 
ความหมายปกติธรรมดาของถ้อยคำของสนธิสัญญาในบริบทของถ้อยคำเหล่านั้น  
นอกจากนีจ้ะตอ้งคำนงึใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคแ์ละความมุง่ประสงคข์องสนธสิญัญา 
ด้วย กล่าวคือ จะต้องตีความในทางที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค ์
ของสนธิสัญญา (object and purpose of a treaty)

   สนธิสัญญาที่วางหลักกฎหมายระหว่างประเทศจำนวนไม่น้อย 
ทีก่ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งบรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ หากรฐัภาคใีดไมด่ำเนนิการ 
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่วแลว้ รฐัภาคนีัน้ยอ่มถอืวา่ฝา่ฝนืพนัธกรณตีามสนธสิญัญา  

แผนที่ซึ่งผนวกกับสนธิสัญญาซิมลา ค.ศ. ๑๙๑๔
แสดงเขตแดนระหว่างทิเบตและอินเดีย 

(ในความปกครองของอังกฤษ)
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และส่งผลให้มีความรับผิดในทางระหว่างประเทศได้แม้รัฐภาคีอ่ืนของสนธิสัญญาเดียวกัน 
จะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงใด ๆ ก็ตาม และการตีความสนธิสัญญาเหล่านี้ก็ต้อง
อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาเหล่านั้นด้วย๑๖

วัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาช่วยในการตีความ
สนธิสัญญา ๒ ประการ กล่าวคือ 

ประการที่ ๑ วัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา 
สามารถกำหนดกรอบหรือขอบเขตของการตีความสนธิสัญญาว่าไม่ควรตีความให้เกิน
เลยออกไปจากวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา 
   ประการที่ ๒ วัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา 
สามารถช่วยในการอุดช่องว่างของสนธิสัญญาได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลัก magis 
valeat quam pereat (the matter may have effect rather than fail) ซึ่งเป็น 
ที่มาของหลักประสิทธิผล (principle of effectiveness) และเป็นที่ยอมรับของ 
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศท่ีกล่าวว่า “เม่ือสนธิสัญญาเปิดช่องให้ตีความ 
ได้เป็นสองนัย นัยหนึ่งทำให้สนธิสัญญาเป็นผลที่เหมาะสม แต่อีกนัยหนึ่งไม่ทำให้ 
สนธิสัญญาเป็นผล ... หลักความสุจริต และวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ 
ของสนธิสัญญากำหนดว่าการตีความที่ทำให้สนธิสัญญาเป็นผลที่เหมาะสมควรเป็น 
ที่ยอมรับ”

  วรรค ๓ ให้นำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาพร้อมกับบริบท (Context) 
ของถ้อยคำ ในสนธิสัญญาด้วย ได้แก่
  (เอ) ความตกลง ที่ทำขึ้นระหว่างภาคีในภายหลังเกี่ยวกับการตีความ 
(Interpretation) หรือการบังคับใช้ (Application) บทบัญญัติ (Provisions) 
ต่าง ๆ ของสนธิสัญญานั้น
  (บี) การถือปฏิบัติ (Practice) ในภายหลังในการบังคับใช้สนธิสัญญา
ซึ่งได้เป็นการยืนยันความตกลงของภาคีเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา
  (ซี) กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันใช้บังคับ 
ในความสัมพันธ์ระหว่างภาคี

 
๑๖ ในการยกรา่งอนสุญัญากรงุเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา คณะกรรมาธกิารกฎหมายระหวา่งประเทศใหน้ำ้หนกัแก่ 

วตัถปุระสงคแ์ละความมุง่ประสงคต์ามแนวความคดิทีถ่อืเอาวัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาเป็นใหญ่ (Teleological 
approach) มากกวา่แนวความคดิทีถ่อืเอาเจตจำนงหรอืเจตนาของภาคเีปน็ใหญ ่(Subjective approach) โดยใหน้ำ้หนกัแกว่ตัถปุระสงค ์
และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญาในระดับเดียวกับแนวความคิดที่ถือตัวบทเป็นใหญ่ (Textual หรือ objective approach) 
โดยยอมรับให้เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปของการตีความสนธิสัญญา ตามข้อ ๓๑ ในขณะที่คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศยอมรับ 
งานเตรยีมรา่งซึง่ถกูใหค้วามสำคญัจากสำนกัแนวคดิทีถ่อืเอาเจตจำนงหรอืเจตนาของภาคเีปน็ใหญ ่(Subjective approach) ใหเ้ปน็เพยีง 
วิธีการเสริมในการตีความ (supplementary means of interpretation) ตามข้อ ๓๒ เท่านั้น โปรดดู จุมพต สายสุนทร, 
อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑๑, หน้า ๓๙๒-๓๙๓. และโปรดดู Yearbook of the international Law Commission, 1966, Vol. II, 
Reports of the Commission to the General Assembly, 1966,para. (11)-(13) p.220-222.
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙

 ความตกลงหรือแนวปฏิบัติในภายหลังและกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตีความสนธิสัญญา โดยตัวของมันเองแล้วไม่ใช ่ “บริบท” 
ของถ้อยคำที่ใช้ในสนธิสัญญา แต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก “บริบท” ของสนธิสัญญา 
แต่อย่างไรก็ดี ข้อ ๓๑ วรรค ๓ ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ บัญญัติ ให้นำมาพิจารณาประกอบพร้อมกันไปกับ “บริบท” ของถ้อยคำ 
ของสนธิสัญญา ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้
 ๑. ความตกลงในภายหลงัระหวา่งภาคเีกีย่วกบัการตคีวามสนธสิญัญาหรอื
การใช้บังคับบทบัญญัติของสนธิสัญญา
  ความตกลงในภายหลังในกรณีเช่นว่านี้ ภาคีแห่งสนธิสัญญาอาจทำขึ้นเพื่อ 
แก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาที่ทำกันไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นว่านั้น 
อาจรวมถึงการตีความสนธิสัญญาและการบังคับใช้บทบัญญัติของสนธิสัญญาก็ได้  
คำว่า “ความตกลง” ในท่ีน้ีอาจมิได้อยู่ในรูปของสนธิสัญญาก็ได้ แต่อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ  
อันเป็นหลักฐานว่าภาคีแห่งสนธิสัญญาได้ตกลงกัน รวมถึงการตัดสินใจร่วมกัน 
ในที่ประชุมของภาคีโดยมีความมุ่งประสงค์ที่ชัดเจน

๒. การถอืปฏบิตัใินภายหลงัในการใชบ้งัคบัสนธสิญัญาซึง่ยนืยนัความตกลง 
ของภาคีเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา

 การถือปฏิบัติของภาคีดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงความตกลงของภาคี 
เก่ียวกับการตีความสนธิสัญญา โดยไม่จำเป็นว่าภาคีทุกรัฐจะต้องเข้าร่วมในการถือปฏิบัติ 
เช่นว่านั้น เพียงแต่ภาคีทั้งหมดยอมรับการถือปฏิบัติดังกล่าวโดยชัดแจ้งหรือโดย 
การไม่โต้แย้งคัดค้าน ก็ถือเป็นการเพียงพอที่จะถือว่าการถือปฏิบัติในภายหลัง 
ได้ก่อให้เกิดความตกลงของภาคีเก่ียวกับการตีความสนธิสัญญาแล้ว แต่หากการถือปฏิบัติ 
ดงักลา่วยงัขดัแยง้ไมเ่ปน็รปูแบบเดยีวกนัพอทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิเปน็ความตกลงระหวา่งภาค ี
แหง่สนธสิญัญาเกีย่วกบัการตคีวามสนธสิญัญาแลว้ การถอืปฏบิตัเิชน่วา่นัน้กม็อิาจนำมา 
พิจารณาร่วมกับ “บริบท” ตามข้อ ๓๑ ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้
 ๓. กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับแก่ 
ความสัมพันธ์ของภาคี
  กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องซ่ึงใช้บังคับแก่ความสัมพันธ์ 
ของภาคีในที่นี้น่าจะหมายถึง กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่มาจากบ่อเกิด 
ใด ๆ ตามข้อ ๓๘ ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญา 
จารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ และหลกักฎหมายทัว่ไปของกฎหมายระหวา่งประเทศ 
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ก็ได้ เช่น อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง ค.ศ. ๑๙๕๘  
ซึ่งมิได้กำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขต (territorial sea) ไว้ ในขณะที่ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย 
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ข้อ ๓ ได้บัญญัติว่า 
“รฐัทกุรฐัมสีทิธทิีจ่ะกำหนดความกวา้ง 
ของทะเลอาณาเขตของตนได้ไม่เกิน 
๑๒ ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐาน 
ที่กำหนดตามอนุสัญญานี้”
     ดังนั้น การกำหนดความกว้าง
ของทะเลต้องคำนึงถึงความกว้างของ
ทะเลอาณาเขตของตนตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ ด้วยว่าจะต้องไม่เกิน ๑๒ 
ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นความกว้างของทะเล 
อาณาเขตอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
จนถึงปัจจุบัน

วรรค ๔ ใหถ้อ้ยคำมคีวามหมายพเิศษ หากเปน็ทีก่ำหนดกนัวา่ภาคไีดม้เีจตนา  

(Intended) ให้มีความหมายเช่นนั้น
  
 ขอ้บทนีเ้ปน็บทยกเวน้ของหลกัในขอ้ ๓๑ วรรค ๑ ซึง่ไดก้ำหนดให ้การตคีวาม 
สนธิสัญญานั้น ให้ตีความโดยสุจริตตามความหมายปกติธรรมดา (the ordinary 
meaning) ที่ให้ไว้แก่ถ้อยคำ (the terms) โดยคำว่า “ความหมายพิเศษ” ของ 
ถ้อยคำ หมายถึง ความหมายพิเศษที่ระบุไว้ชัดแจ้งโดยภาคีในสนธิสัญญา ซึ่งได้แก่ 
นิยามศัพท์ต่าง ๆ ของถ้อยคำที่ใช้ในสนธิสัญญาซึ่งก็จะมีความหมายตามคำนิยาม 
ทีใ่หไ้วแ้กถ่อ้ยคำเหลา่นัน้ และยงัอาจหมายความรวมถงึ “ความหมายพเิศษ” ของถอ้ยคำ 
ที่มิได้ให้คำนิยามศัพท์ไว้ในสนธิสัญญาด้วย หากพิสูจน์ได้ว่าภาคีได้มีเจตนาที่จะ 
ใหถ้อ้ยคำใดมคีวามหมายพเิศษแตกตา่งไปจากความหมายปกตธิรรมดาของถอ้ยคำนัน้  
ทัง้นี ้ภาระในการพสิจูนว์า่ถอ้ยคำใดของสนธสิญัญามคีวามหมายพเิศษตามทีภ่าคไีดม้ี
เจตนาไว้ ย่อมตกอยู่แก่ภาคีที่กล่าวอ้างความหมายพิเศษของถ้อยคำนั้น 
 

แผนภาพแสดงอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ของประเทศไทย
(ข้อมูลจาก: โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล,  
สิงหาคม ๒๕๕๓)
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            ว่าด้วยมาตรการเสริมในการตีความสนธิสัญญา
(Supplementary means of interpretation)๑๗

  
  อาจใช้วิธีการเสริมในการตีความได้ ซึ่ งรวมถึงงานเตรียมร่าง 
(preparatory work of the treaty หรือ Travaux) ของสนธิสัญญา 
และพฤตกิารณ ์(circumstances) ตา่ง ๆ  ในการทำสนธสิญัญา เฉพาะเพือ่ที่ 
จะยืนยันถึงความหมายอันเป็นผลมาจากการปรับใช้ข้อ ๓๑ หรือ เพื่อที่จะ 
กำหนดความหมาย หากเมื่อการตีความตามข้อ ๓๑ นั้น
  (เอ) ทำให้ความหมายนั้น เคลือบคลุม (ambiguous) หรือคลุมเครือ 
(obscure) หรือ
  (บี) นำไปสูผ่ลทีเ่หลวไหล (absurd) หรือไมส่มเหตสุมผล (unreasonable) 
ท้ังน้ี ผลท้ัง ๒ ประการต้องปรากฏโดยชัดแจ้ง (manifestly)

  วิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๒ นี้เป็นวิธีการเพื่อช่วย 
ยืนยันหรือกำหนดความหมายของถ้อยคำของสนธิสัญญาหลังจากที่ใช้กฎเกณฑ์ทั่วไป 
ในการตีความสนธิสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๑ แล้วปรากฏว่าการตีความถ้อยคำ 
ของสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ ยังทำให้ความหมายของถ้อยคำเคลือบคลุมและคลุมเครือ 
อยู่หรือนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหลวไหล หรือไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดแจ้ง 

  ทั้งนี้ วิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๒ นี้จะไม่นำมาใช้ 
หากการตีความถ้อยคำของสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๓๒ (เอ) 
หรือ (บี) 
  ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ วิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญา 
ตามขอ้ ๓๒ มอีะไรบา้ง เมือ่พจิารณาถอ้ยคำทีใ่ชใ้นขอ้ ๓๒ จะเหน็วา่ใชค้ำวา่ “รวมถงึ” 
(including) ซึ่งหมายความว่า มีวิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญาอยู่บ้างแล้ว  
และรวมถึงงานเตรียมร่างและพฤติการณ์ต่าง ๆ ในการทำสนธิสัญญาด้วย ดังนั้น  
วิธีการเสริมในการตีความสนธิสัญญาจึงมิได้มีเพียงงานเตรียมร่างและพฤติการณ์
ต่าง ๆ ในการทำสนธิสัญญาเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจสรุปวิธีการเสริมในการตีความ 
สนธิสัญญาได้ดังนี้

๑๗ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Article 32 Supplementary means of interpretation;
 Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the 

treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application  
of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:

 (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.

ข้อ ๓๒
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 ๑. งานเตรียมร่าง (preparatory work หรือ travaux Préparatories) 
 การใชง้านเตรยีมรา่งเปน็เครือ่งชว่ยในการตคีวามนี ้เปน็อทิธพิลมาจากแนวคดิ 
ในการตีความสนธิสัญญาโดยถือเจตจำนงหรือเจตนาของรัฐภาคี เป็นใหญ่ 
หรือแนวความคิดทางอัตวิสัย (subjective appraoch) ซ่ึงให้ความสำคัญแก่งานเตรียมร่าง 
ในฐานะทีเ่ปน็สิง่ทีช่ว่ยชีใ้หเ้หน็ถงึเจตจำนงหรอืเจตนาของรฐัภาคใีนการทำสนธสิญัญา 
ว่าต้องการอย่างไร 

      อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 
ยั ง เห็นว่าการพิจารณางานเตรียมร่างเพื่อช่วยค้นหา 
เจตจำนงหรือเจตนาของรัฐภาคีควรเป็นเพียงวิธีการเสริม 
ในการตีความสนธิสัญญาเท่านั้น หาใช่วิธีการหลักในการ 
ตีความสนธิสัญญาไม่  ดั งนั้น  หากถ้อยคำของตัวบท 
ของสนธิสัญญามีความหมายชัดเจนตามปกติธรรมดาอยู่แล้ว 
ก็ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องอาศัยงานเตรียมร่าง 
เพ่ือยืนยันความหมายของถ้อยคำของตัวบทของสนธิสัญญาอีก๑๘

 เป็นที่ เข้าใจกันว่า “งานเตรียมร่าง” ซึ่งเป็นวิธีการเสริมที่ช่วยยืนยัน 
ความหมายของถอ้ยคำของสนธสิญัญานัน้ รวมถงึเอกสารตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร 
เช่น ร่างสนธิสัญญา บันทึกการประชุม คำแถลงต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุม 
เปน็ตน้ ทัง้นี ้คณุคา่ของงานเตรยีมรา่งยอ่มขึน้อยูก่บัความถกูตอ้งแทจ้รงิ ความสมบรูณ์ 
และการมีให้ใช้ และการนำงานเตรียมร่างมาช่วยค้นหายืนยันถ้อยคำของตัวบท 
ของสนธสิญัญาจงึตอ้งกระทำดว้ยความระมดัระวงัและบอ่ยครัง้ทีก่ารคน้หาความหมาย 
จากงานเตรียมร่างต้องใช้เวลามาก และประโยชน์ที่ได้อาจมีไม่มากนักทั้งไม่เป็นที่ยุติ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเปน็งานเตรยีมรา่งของสนธสิญัญาพหภุาคทีีม่กีารเจรจาตอ่รอง
และประนีประนอมกันระหว่างรัฐที่เข้าทำสนธิสัญญาที่มีอยู่หลายฝ่ายด้วยกัน 

๒. พฤติการณ์ (Circumstances) ในการทำสนธิสัญญา 
พฤติการณ์หรือสภาวะแวดล้อมในการทำสนธิสัญญานั้น มีความหมาย 

คอ่นขา้งกวา้ง อาจแปลความไดถ้งึปจัจยัหลาย ๆ  ประการทีม่อียู ่ณ ขณะทีท่ำสนธสิญัญา 
เชน่ ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัความเปน็มา มลูเหตใุนการทำสนธสิญัญา ธรรมเนยีมทางการทตู 
ระบบเศรษฐกิจ หรือภาระทางการเมือง๑๙

๑๘ Yearbook of the International Law Commission, 1966, Vol. II , Reports of the Commission to the 
General Assembly, 1966, para. (18)-(20), p.222-223.

๑๙ อรณุ ภาณพุงศ,์ “การตคีวามสนธสิญัญา”, รวมบทความทางวชิาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ ๘๔ ป ีศาสตราจารยส์ญัญา 
ธรรมศักดิ์, หน้า ๒๒๑. อ้างถึงใน ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, “แนวทางการตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในบริบท 
ของกฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาของประเทศไทย”, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๙๐.
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๓. วิธีการเสริมอื่น ๆ ที่ช่วยในการตีความสนธิสัญญา
นอกจากวธิกีารเสรมิ ๒ ประการขา้งตน้แลว้ ขอ้ ๓๒ ของอนสุญัญากรงุเวยีนนา 

ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ยังเปิดช่องให้นำวิธีการเสริมอื่น ๆ มาช่วย 
ในการตีความสนธิสัญญาได้อีก เช่น ถ้อยคำเดียวกันที่ใช้ในสนธิสัญญาต่าง ๆ  
อาจช่วยในการยืนยันความหมายของถ้อยคำนั้นได้เช่นกัน นอกจากการพิจารณา 

ถ้อยคำเดียวกันที่ใช้ในสนธิสัญญาต่าง ๆ แล้ว วิธีการเสริม 
ในการตีความสนธิสัญญาอาจมาจากกฎหมายภายใน  
โดยเฉพาะหลกักฎหมายโรมนัซึง่เปน็หลกัทีใ่ชใ้นการตคีวาม 
ตามกฎหมายภายในด้วย เช่น หลักการตีความตรงข้ามกัน  
(a contrario) หรือหลักการยอมรับโดยไม่โต้แย้งคัดค้าน  
(acquiescence) ซึ่งหลักการนี้อาจใช้ในกรณีที่รัฐภาคี 
แห่งสนธิสัญญาแสดงให้รัฐภาคีอื่น ๆ เห็นว่าตนเข้าใจและ 
ยึดถือความหมายของถ้อยคำของสนธิสัญญาอย่างนั้น 
ตลอดมาและไม่มีรัฐภาคีอ่ืนใดคัดค้านความหมายท่ีภาคีน้ัน 
ยึดถือ ในกรณีเช่นว่านี้ ย่อมถือได้ว่ารัฐภาคีอื่นยอมรับ 
โดยไมโ่ตแ้ยง้คดัคา้นความหมายนัน้ โดยหลกัการตคีวามนี้ 
อาจใช้ประกอบการพิจารณาการถือปฏิบัติของภาคี 
ภายหลังการทำสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ วรรค ๓ (บี)

หรือเมื่อคำทั่วไปตามหลังคำเฉพาะ คำทั่วไป 
ยอ่มตอ้งตคีวามจำกดัอยูใ่นบรบิทของคำเฉพาะ (ejusdem generis) เปน็ลกัษณะของ 
การร่างสนธิสัญญาที่มักกล่าวถึงคำเฉพาะหลาย ๆ คำ และปิดท้ายด้วยคำทั่วไป  
เนื่องจากไม่อาจกล่าวถึงคำเฉพาะทุกคำได้ การตีความคำทั่วไปที่ตามหลังคำเฉพาะ 
ต้องตีความให้จำกัดอยู่ในบริบทของคำเฉพาะที่มาข้างหน้า เช่น ถ้อยคำที่ใช้ในข้อ ๑  
ของสนธิสัญญาห้ามการทดลองนิวเคลียร์เบ็ดเสร็จ ค.ศ. ๑๙๙๖ ที่ใช้ถ้อยคำว่า  
“any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion”  
คำว่า “any other nuclear explosion” ต้องตีความภายในบริบทของคำว่า  
“any nuclear weapon test explosion” กลา่วคอื เฉพาะการระเบดิจากการทดลอง 
อาวุธนิวเคลียร์เท่านั้น ไม่รวมถึงการระเบิดจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์จริง 
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             ว่าด้วยการตีความสนธิสัญญาซึ่งได้มีการรับรอง 
ความถูกต้องแท้จริงไว้ตั้งแต่ ๒ ภาษาขึ้นไป (Interpretation  
of treaties authenticated in two or more languages)๒๐

วรรค ๑ เ มื่ อสนธิ สั ญญา ได้ รั บ ร อ งคว ามถู ก ต้ อ ง แท้ จ ริ ง 

(Authenticated) เป็นสองภาษาหรือกว่านั้นขึ้นไป ตัวบทแต่ละภาษาย่อม 

มีอำนาจบังคับเสมอกัน เว้นแต่ สนธิสัญญาบัญญัติไว้หรือภาคีตกลงกันว่า 

ในกรณีของความแตกต่างให้ใช้ตัวบทใดตัวบทหนึ่งบังคับเป็นหลัก

วรรค ๒ สนธิสัญญาฉบับที่ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาใดภาษาหนึ่ง 

ทีเ่ปน็ภาษาซึง่รบัรองความถกูตอ้งแทจ้รงิของตวับท ใหถ้อืวา่เปน็ตวับททีถ่กูตอ้ง 

แท้จริงก็ต่อเมื่อสนธิสัญญาบัญญัติไว้เช่นนั้น หรือภาคีตกลงไว้เช่นนั้น

วรรค ๓ ถอ้ยคำของสนธสิญัญายอ่มถอืวา่มคีวามหมายอยา่งเดยีวกนั

ในตัวบทที่ถูกต้องแท้จริงแต่ละตัวบท

วรรค ๔ เว้นแต่ในกรณีที่ตัวบทภาษาใดได้ถูกใช้บังคับเป็นหลักแล้ว 

ตามวรรค ๑ หากเมื่อการเปรียบเทียบตัวบทที่ถูกต้องแท้จริงนั้น เผยให้เห็น 

ถึงความแตกต่างของความหมาย ซึ่งแม้เมื่อใช้ข้อ ๓๑ และ ๓๒ บังคับแล้ว 

ก็ยังมิอาจขจัดไปได้ ให้ยอมรับความหมายซึ่งสอดคล้องกับตัวบททั้งหลาย 

มากที่สุด หลังจากเมื่อได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ 

ของสนธิสัญญาแล้ว 

๒๐ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Article 33 Interpretation of treaties authenticated 
in two or more languages;

1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative  
in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text 
shall prevail.

 2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated 
shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree.

 3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.
 4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the 

authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove, 
the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall be 
adopted.

ข้อ ๓๓
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 กรณทีีส่นธสิญัญาไดม้กีารจดัทำขึน้มากกวา่ ๑ ภาษา อนัเปน็เรือ่งปกตขิองการ 
ทำสนธิสัญญา ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ตาม เว้นแต่รัฐภาคีแห่ง 
สนธิสัญญาจะใช้ภาษาเดียวกัน ก็อาจไม่จำเป็นต้องทำสนธิสัญญามากกว่าภาษาที่ใช ้
ร่วมกันอยู่นั้นได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดทำสนธิสัญญาและรับรองความถูกต้อง 
แท้จริง (Authenticated) ขึ้นมากกว่าภาษาเดียวแล้ว อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย 
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้กำหนดหลักในการตีความไว้ดังนี้
 ๑.  ตัวบทแต่ละภาษาย่อมมีอำนาจบังคับเสมอกัน เว้นแต่ สนธิสัญญา 
ได้บัญญัติไว้ หรือภาคีได้ตกลงกันไว้ว่า ในกรณีเมื่อเกิดความความแตกต่างขึ้นให้ใช้ 
ตัวบทใดบังคับเป็นหลัก ก็ให้เป็นไปตามนั้น
 ๒.  สนธิสัญญาฉบับที่ทำขึ้นเป็นภาษาอื่นนอกจากฉบับที่ทำขึ้นเป็นภาษา 
ซึง่ไดร้บัการรบัรองความถกูตอ้งแทจ้รงิของตวับทแลว้ จะถอืเปน็ตวับททีถ่กูตอ้งแทจ้รงิ 
ก็ต่อเมื่อสนธิสัญญาได้บัญญัติ หรือภาคีได้ตกลงไว้ให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องแท้จริง
 ๓.  สนธสิญัญาซึง่ไดม้กีารจดัทำขึน้ในแตล่ะภาษา หากไดร้บัการรบัรองความ
ถูกต้องแท้จริงแล้ว ย่อมถือว่ามีความหมายเป็นอย่างเดียวกันทุกฉบับ
 ๔.  หากตัวบทของสนธิสัญญาฉบับที่ถือว่าถูกต้องแท้จริงตามข้อ ๓๓ 
ได้ปรากฏความแตกต่างของความหมาย ซึ่งแม้จะใช้หลักการตีความสนธิสัญญา 
ตามอนุสัญญาฯ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ปรับใช้แล้วก็ยังไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้ถือว่า 
ความหมายซึ่งสอดคล้องกับตัวบททั้งหลายมากที่สุดได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ เมื่อได้ 
คำนงึถงึวตัถปุระสงคแ์ละความมุง่ประสงคข์องสนธสิญัญาประกอบแลว้ ทัง้นี ้ เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีตัวบทฉบับภาษาใดได้ถูกใช้บังคับเป็นหลักแล้วตามหลักข้อ ๑ (ข้อ ๓๓ วรรค ๑) 
ก็จำต้องยอมรับและปรับใช้ความหมายของตัวบทที่ได้ถูกกำหนดให้ใช้เป็นหลักนั้น

 จากการศกึษาหลกัการตคีวามสนธสิญัญาตามขอ้บทแหง่อนสุญัญากรงุเวยีนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ นั้น อาจกล่าวได้ว่า สนธิสัญญานั้นจะต้อง 
ตีความถ้อยคำของสนธิสัญญาตามความหมายปกติธรรมดาเว้นแต่ภาคีจะได้มีเจตนา 
ให้มีความหมายพิเศษเป็นอย่างอ่ืน ภายใต้การพิจารณาถึงบริบทซ่ึงประกอบด้วย  
ตวับท อารมัภบท และภาคผนวกของสนธสิญัญา ตลอดจนความตกลงและตราสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ ประกอบกับพิจารณาความตกลง 
หรือแนวปฏิบัติในภายหลังและกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
การตีความสนธิสัญญาไปพร้อมกันกับการพิจารณาบริบทของถ้อยคำในสนธิสัญญา  
เหนือสิ่งอื่นใด การตีความสนธิสัญญานั้นจะต้องกระทำโดยสุจริตและสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานั้นด้วย

ความส่งท้าย
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 หลักการตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่ง 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ เป็นกฎเกณฑ์ที่ ได้ประสาน 
แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการตีความ 
สนธิสัญญาในอดีตไว้ได้อย่างกลมกลืนลงตัว 
จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งได้รับการ 
ยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่จาก 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งได้ยอมรับว่า 
กฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญาตามข้อ ๓๑ 
และขอ้ ๓๒ เปน็จารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ 

ที่ผูกพันไม่เฉพาะแต่รัฐภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา  
ค.ศ. ๑๙๖๙ เท่านั้น แต่ยังผูกพันรัฐที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งมิได้โต้แย้ง 
คดัคา้นกฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญาดงักลา่วดว้ย ดงันัน้ หลกัการตคีวามสนธสิญัญา 
ดังที่ได้นำเสนอมาแล้วนั้น จึงสามารถนำไปใช้ในการตีความสนธิสัญญาซึ่งรัฐที่มิได้ 
เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ เป็นภาคี 
ได้อีกด้วย 




