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กฎหมายขัดกันไทย : กลไกเพือ่สรา้งความยตุธิรรมระหวา่งประเทศ 

ส าหรับนติสิมัพันธข์องเอกชนทีม่จีุดเกาะเกีย่วกับประเทศไทย 
โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร1 
บทความเพือ่หนังสอืรพขีองคณะกรรมการเนตบิัณฑติ สมัยที ่๖๓ 

เมือ่วันที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
ปรับปรงุลา่สดุเมือ่วันที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

------------------------------------------------------- 
แมไ้ม่มีศาลโลกและกฎหมายโลกในความเป็นจรงิ แต่ดว้ยศาลภายในของรัฐบนโลกมี

แนวคดิในการเลอืกกฎหมายเพือ่จัดการการขัดกันแห่งกฎหมายทีไ่ม่แตกต่างกันในสาระส าคัญ 

เหลา่ศาลภายในของรอ้ยกวา่รัฐบนโลกจงึสามารถผดงุความยตุธิรรมระหว่างประเทศไวไ้ด ้ดังที่
นักนติศิาสตรท์ราบดวีา่ เมือ่เกดิการขัดกันแหง่กฎหมายมหาชนในนิตสิัมพันธข์องเอกชนทีม่จีุด
เกาะเกีย่วกับหลายรัฐ กฎหมายมหาชนภายในของรัฐทีศ่าลภายในรัฐจะตอ้งใช ้ก็คอื กฎหมาย

มหาชนภายในของรัฐคูก่รณีในนติสิมัพันธ ์ทัง้นี้ เพราะกฎหมายทีค่วรมผีลก าหนดนิตสิัมพันธใ์น
สายตาของทกุศาลภายในรัฐ ก็คอื กฎหมายของรัฐทีม่จีุดเกาะเกีย่ว “ทีแ่ทจ้รงิ” กับนติสิมัพันธ ์ 

นติปิระเพณีระหวา่งประเทศมแีนวคดิเป็น ๒ ลักษณะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับนิตสิัมพันธข์อง

เอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ อันท าใหต้กอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ทีเ่รยีกว่า “การขัดกันแห่ง
กฎหมาย” กลา่วคอื 

สถานการณ์แรก ก็คอื สถานการณ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายมหาชน อันเกดิจากนิติ

สมัพันธต์ามกฎหมายมหาชนระหวา่งเอกชนและรัฐ ในสถานการณ์นี้ เวน้แต่จะก าหนดเป็นอย่าง
อืน่ กฎหมายทีจ่ะถกูเลอืกใหม้ผีลก าหนดนติสิมัพันธ ์ก็คอื กฎหมายมหาชนของฝ่ายรัฐคูก่รณีซึง่
เป็นผูแ้ทนของผลประโยชน์ของมหาชน เพราะถอืกันว่า ย่อมมคีวามเกาะเกีย่วทีแ่ทจ้รงิกับนิติ

สมัพันธม์ากกวา่กฎหมายของรัฐเจา้ของตัวบุคคล (Personal State) ของเอกชนซึง่เป็นคู่กรณี
ในนติสิมัพันธ ์ 

สถานการณ์ทีส่อง ก็คอื สถานการณ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายเอกชน อันเกดิจากนิติ
สมัพันธต์ามกฎหมายเอกชน ซึง่เป็นเรือ่งระหวา่งเอกชนดว้ยกัน ซึง่อาจมอีงคก์รของรัฐลงมาเป็น
คู่กรณี แต่องคก์รของรัฐนี้ก็มักจะสละเอกสทิธขิองความเป็นองค์กรของรัฐและลงมายอมรับ

สถานะเสมอืนหนึง่เป็นเอกชน  
ขอใหต้ระหนักวา่ การก าหนดจุดเกาะเกีย่วทีแ่ทจ้รงิในนติสิมัพันธต์ามกฎหมายเอกชนไม่มี

ค าตอบเดยีว เพราะวา่นติสิมัพันธต์ามกฎหมายเอกชนเป็นเรือ่งระหว่างเอกชน จงึไม่มฝ่ีายใดที่

จะมเีอกสทิธเิหนืออกีฝ่ายหนึ่ง กฎหมายทีข่ัดกันเป็นกฎหมายของรัฐทีม่คีวามเกีย่วกับเอกชน
ตัง้แตส่องรัฐขึน้ไป ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐทีเ่กดิขึน้เป็นความสมัพันธท์างออ้ม โดยฝ่ายเอกชน
หรอืถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับเอกชนหรอืทรัพยส์นิของเอกชน และเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ของ

เอกชนเป็นหลัก ภายใตน้ติปิระเพณีระหวา่งประเทศ เราพบวา่ มจีุดเกาะเกีย่วทีแ่ทจ้รงิระหว่างรัฐ
กับนติสิมัพันธใ์น ๕ สถานการณ์ทีแ่ตกตา่งกันสดุแตจ่ะเป็นการพจิารณานติสิมัพันธต์ามกฎหมาย
เอกชนประเภทใด2 แต่อย่างไรก็ตาม ค าตอบของศาลภายในรัฐบนโลกก็จะไม่แตกต่างกันใน

สาระส าคัญ เพราะศาลดังกล่าวยอมรับใน “หลักการเลอืกกฎหมายเพือ่จัดการการขัดกันแห่ง
กฎหมาย” ทีเ่ป็นเอกรูป ซึง่มักเรยีกกฎหมายในส่วนนี้ว่า “กฎหมายว่าดว้ยการเลอืกกฎหมาย 
(Law on Choice of Laws)” หรอื “กฎหมายว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย (Law on Conflict 

of laws)” ซึง่ในประเทศไทย เราเรยีกกฎหมายนี้สัน้วา่ “กฎหมายขัดกัน”  
โดยการศกึษาประวัตศิาสตรก์ฎหมายไทย ในชว่งตน้ของการพจิารณาของศาลไทยภายใต ้

ยคุรัฐชาตสิมัยใหม ่(Age of Modern Nation State) เราก็ยอมรับหลักกฎหมายขัดกันสากลมา

ใชแ้มไ้ม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย ประเทศไทยยอมรับ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรเพือ่ประมวลหลักกฎหมายขัดกันสากลใน พ.ศ.๒๔๘๑ กฎหมายลาย

                                                             
1 รองศาสตราจารยป์ระจ าคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และท าหนา้ทีอ่าจารยผ์ูบ้รรยายวชิากฎหมาย
การคา้ระหวา่งประเทศ หลักสตูรเนตบัิณฑติของส านักอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบัิณฑติยสภา 
2 สถานการณ์ทัง้ ๕ ประเภท ก็คอื (๑) เรือ่งบคุคล (๒) หนี้สนิ (๓) ทรัพยส์นิ (๔) ครอบครัว และ (๕) มรดก 
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ลักษณ์อักษรฉบับนี้มชี ือ่ว่า “พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑” และยังท า

หนา้ทีเ่ป็นกฎหมายขัดกันหลักและทั่วไปมาจนถงึปัจจุบัน 
เราพบว่า ในทุกคณะนิตศิาสตรข์องโลก ก็จะมกีารสอนหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่า

ดว้ยนติสิมัพันธข์องเอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศอันท าใหต้กอยูใ่นการขัดกันแหง่กฎหมาย 

ซึง่เราอาจเรยีกการสอนนี้วา่ “วชิากฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกกฎหมาย” หรอื “วชิากฎหมายวา่ดว้ย
การขัดกันแห่งกฎหมาย” หรือ “วชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  (Private 

International Law)” ก็ได ้แตช่ือ่หลังนี้เป็นทีน่ยิมมากในยคุของรัฐชาตสิมัยใหม่ของประชาคม
ระหวา่งประเทศ กลา่วคอื ตัง้แตศ่ตวรรษที ่๑๗ เป็นตน้มาจนถงึปัจจุบัน 
 

เราพบอกีว่า นักนิตศิาสตรใ์นโลกใบนี้จงึตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีต่รงกันเกีย่วกับการเลอืก
กฎหมายเพือ่จัดการการขัดกันแหง่กฎหมาย ๔ ประการ กลา่วคอื 
 

ในประการแรก ศาลภายในรัฐทกุรัฐบนโลกมแีนวคดิในการจัดการนติสิมัพันธข์องเอกชนที่
มลีักษณะระหวา่งประเทศตรงกัน ดังนัน้ กระบวนการยตุธิรรมของรัฐทกุรัฐบนโลกย่อมมลีักษณะ
สอดคลอ้งกัน และสามารถสรา้งสรรค ์“ความยุตธิรรมระหว่างประเทศ” ได ้โดยไม่ตอ้งการศาล

โลกและกฎหมายโลกส าหรับคดเีกีย่วกับเอกชน ไมว่า่คูพ่พิาทของเอกชนจะเป็นรัฐ หรอืเอกชน
ดว้ยกัน ความยตุธิรรมระหวา่งประเทศเกดิจากการใชก้ฎหมายทีม่เีนื้อหาเกอืบจะเป็นอันหนึ่งอัน
เดยีวกันในการตัดสนิคด ีโดยกฎหมายนี้เป็นกฎหมายของรัฐทีแ่ตกตา่งกัน แนวคดิและเนื้อหาที่

ตรงกันนี้ถูกเรยีกว่า “หลักกฎหมายขัดกันสากล (Universal Conflictual Law) ” และถอืเป็น
หลักกฎหมายระหวา่งประเทศทีน่านาอารยประเทศยอมรับน ามาใชใ้นการจัดการการขัดกันแห่ง
กฎหมายทีเ่กดิขึน้ภายในรัฐของตน  

 
ในประการทีส่อง รัฐทกุรัฐบนโลกยอ่มมกีฎหมายขัดกันทีเ่ป็นเอกเทศของตนเอง แต่เหล่า

กฎหมายขัดกันนี้มทีัง้แนวคดิ นติวิธิ ีและเนื้อหาทีต่รงกันในสาระส าคัญส าหรับก าหนดการเลอืก
กฎหมายในนติสิมัพันธต์ามกฎหมายเอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งทัง้ ๕ สถานการณ์ กล่าวคอื (๑) 
ปัญหาความเป็นบุคคลตามกฎหมายของเอกชน (๒) ปัญหาหนี้สนิของเอกชน (๓) ปัญหา

ทรัพยส์นิของเอกชน (๔) ปัญหาครอบครัวของเอกชน และ (๕) ปัญหามรดกของเอกชน แต่
ขอใหส้งัเกตวา่ กฎหมายขัดกันของรัฐต่างๆ อาจมรีูปแบบทีแ่ตกต่างกัน บางรัฐอาจมกีฎหมาย
ขัดกันหลักเป็นกฎหมายทีไ่มเ่ป็นลายลักษณ์อักษร แตบ่างรัฐอาจมกีฎหมายขัดกันหลักเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาของปัญหากฎหมายทีเ่กดิขึน้ใหม่ๆ โดย

เฉพาะทีเ่กี่ยวกับเศรษฐกจิระหว่างประเทศ กฎหมายขัดกันหลักซึง่มลีักษณะทั่วไปอาจไม่มี

ความทันสมัย รัฐหลายรัฐก็มมีักบัญญัตกิฎหมายขัดกันในสถานการณ์พเิศษอกีดว้ย ซึง่กฎหมาย
ขัดกันพเิศษนี้ก็อาจมรีูปแบบทีแ่ตกต่างกัน มคีวามเป็นไปไดท้ีรั่ฐทีม่กีฎหมายขัดกันหลักทีไ่ม่
เป็นลายลักษณ์อักษร กลับมกีฎหมายขัดกันพเิศษทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร อาท ิประเทศฝร่ังเศส

หรอืประเทศอังกฤษซึง่ต่างก็ไม่มกีฎหมายขัดกันหลักทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็มกีฎหมาย
ขัดกันพเิศษในนติสิมัพันธท์างการคา้ระหวา่งประเทศของเอกชนเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร  

เราจะตระหนักไดว้่า บ่อเกิดของกฎหมายว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมายเอกชนจึงมี

ลักษณะทีซ่บัซอ้น แมจ้ะมคีวามแน่นอนและเป็นเอกภาพก็ตาม ความซับซอ้นนี้ท าใหก้ฎหมาย
สาขานี้ตอ้งการนักกฎหมายทีม่คีวามเป็นมอือาชพี (professional)  กล่าวคอื (๑) มคีวามรอบรู ้
ในพัฒนาการของกฎหมายขัดกันในทกุประเทศทีอ่าจเขา้มามสีถานะเป็น “กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กับนติสิมัพันธ ์(connecting laws)” และ (๒) มคีวามแม่นย าในการน าสบืพสิจูน์ขอ้เท็จจรงิอัน
แสดงวา่ ในระหวา่งกฎหมายของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด (Connecting Laws)  กฎหมายของรัฐ

ใดเป็น “กฎหมายทีม่ผีลบังคับ (applicable law)” ตอ่ประเด็นของคดทีีจ่ะตอ้งน าเขา้สูศ่าล หรอื
ทีก่ าลังอยูใ่นการพจิารณาของศาล 
 

ในประการทีส่าม วชิากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคลในทุกคณะนิตศิาสตรข์อง
ทกุรัฐบนโลก ชีต้รงกันวา่ กฎหมายขัดกันของรัฐทีจ่ะถกูน ามาเริม่ตน้พจิารณาคดโีดยศาลภายใน
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รัฐ ยอ่มไดแ้ก ่กฎหมายขัดกันของรัฐเจา้ของศาลผูพ้จิารณาคด ีแตก่ฎหมายขัดกันนี้อาจสง่ใหใ้ช ้

กฎหมายขัดกันของรัฐต่างประเทศหากจุดเกาะเกี่ยวที่แทจ้รงิที่ถูกน าสบืน าไปสู่ความเกาะ
เกีย่วกับรัฐตา่งประเทศ หรอือาจจะสง่กลับเขา้มาใชก้ฎหมายสาระบัญญัตขิองรัฐเจา้ของศาลก็
เป็นได ้ ดังนั้น เมื่อศาลไทยจะตอ้งพจิารณาคดตีามกฎหมายเอกชนของเอกชนที่มลีักษณะ

ระหวา่งประเทศ กฎหมายขัดกันทีศ่าลไทยจะใช ้ก็คอื กฎหมายขัดกันไทย ซึง่โดยหลัก ก็คอื 
พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ แต่ก็อาจจะเป็นกฎหมายขัดกันพเิศษ 

กลา่วคอื มาตรา ๔ แหง่ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔ หากเป็นประเด็นแห่งคดทีี่
เกีย่วกับนติสิมัพันธร์ะหวา่งคูส่ญัญาในสญัญารับขนของทางทะเลระหวา่งประเทศ 
 

ในประการที่สี่ กฎหมายของรัฐหนึ่งอาจถูกใชใ้นล าดับต่อมาโดยการส่งอ านาจของ
กฎหมายขัดกันของรัฐเจา้ของศาลทีรั่บพจิารณาคด ีศาลภายในของรัฐหนึง่จงึอาจตอ้งตัดสนิคดี
โดยกฎหมายของรัฐตา่งประเทศได ้แตก่ารกระท าเชน่นัน้มไิดท้ าใหเ้สยีอ านาจอธปิไตยทางตลุา

การของรัฐแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการกระท าทีเ่กดิจากกฎหมายภายในของรัฐเจา้ของศาล
เพือ่เคารพกฎหมายระหวา่งประเทศและน ามาซึง่ความยตุธิรรมระหวา่งประเทศ  

มคีวามเป็นไปไดท้ีรั่ฐสภาหรอืศาลภายในของรัฐหนึง่จะมแีนวคดิชาตนิิยมและปฏเิสธทีจ่ะ

ใชก้ฎหมายของรัฐตา่งประเทศ โดยการปฏเิสธทีจ่ะใชก้ลไกแห่งกฎหมายขัดกันสากล แต่ดว้ย
หลักตา่งตอบแทนทีใ่ชใ้นทางปฏบิัตขิองศาลภายในรัฐบนโลก นิตปิระเพณีระหว่างประเทศจะ
ปรากฏตัวเขา้มาควบคมุ “ความนอกรตี” ของศาลทีแ่สดงตนเป็นชาตนิยิม และดว้ยความเป็นจรงิ

ของชวีติเอกชนทีม่ลีักษณะขา้มชาต ิ(Transnational Private Life) ทีเ่กดิขึน้อย่างมากมายใน
ปัจจุบัน โอกาสทีค่ าพพิากษาของศาลภายในของรัฐหนึ่งจะตอ้งถูกบังคับในศาลภายในของรัฐ
อกีรัฐหนึง่จงึเกดิขึน้บอ่ยครัง้ขึน้ เป็นธรรมดามากขึน้  ความเป็นชาตนิยิมของศาลหนึง่จงึน าไปสู่

ความไม่มขีองค าพพิากษาของศาลนั้นในทางระหว่างประเทศ เราจงึพบว่า ความนอกรตีของ
ศาลภายในรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับนิตสิัมพันธ์ของเอกชนทีม่ีลักษณะระหว่างประเทศจงึเกดิขึน้

นอ้ยลงมากในยคุโลกาภวัิฒน์ 
ส าหรับนักนติศิาสตรไ์ทย สิง่ทีเ่ราตอ้งตระหนักเพือ่สรา้งสรรคค์ าพพิากษาทีเ่ป็นทีย่อมรับ

ในประชาคมระหวา่งประเทศและเพือ่สรา้งสรรคค์วามยุตธิรรมระหว่างประเทศ มอียู่ ๒ ประเด็น 

กลา่วคอื (๑) เมือ่ศาลไทยจะตอ้งพจิารณาคดขีองเอกชนทีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ เราซึง่เป็น
นักกฎหมายอยู่ในต าแหน่งใดในกระบวนพจิารณาความของศาลในรัฐก็ตาม อาจจะเป็นทนา
ความหรอือัยการหรอืผูพ้พิากษา จะตอ้งใชก้ฎหมายขัดกันไทยอย่างถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกับ

หลักกฎหมายขัดกันสากลอันเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ชอ้ยู่ในประชาคมระหว่าง
ประเทศ และ (๒) เมือ่เราซึง่เป็นทนายความจะตอ้งตามคดทีีเ่กีย่วขอ้งกับประเทศไทยไปในการ
พจิารณาของศาลภายในรัฐตา่งประเทศ และเมือ่ประเทศไทยมสีถานะเป็นรัฐทีม่จีุดเกาะเกีย่วที่

แทจ้รงิกับประเด็นแห่งคดหีนึ่งหรอืมากกว่า เราก็จะตอ้งกล่าวอา้งกฎหมายขัดกันไทยอย่าง
ถูกตอ้งเช่นกัน เพราะมิฉะนั้น ศาลภายในรัฐต่างประเทศก็จะไม่รับรองและบังคับตามค า
พพิากษาของศาลไทย  

เมือ่การเปิดเสรทีางเศรษฐกจิในประชาคมอาเซยีนอยา่งเต็มรปูจะเกดิขึน้ใน พค.ศ.๒๐๑๕/
พ.ศ.๒๕๕๘ เราคงตอ้งตระหนักอย่างจรงิจังว่า การกล่าวอา้งสทิธใินความยุตธิรรมระหว่าง
ประเทศทีไ่มถ่กูตอ้งอาจไมน่ าไปสูก่ารใชก้ฎหมายขัดกันไทย และค าพพิากษาทีไ่ดรั้บก็อาจไมม่ี

ผลทัง้ในประเทศเองหรอืประเทศที่สาม เพราะเป็นค าพพิากษาทีข่ัดต่อหลักกฎหมายขัดกัน
สากลอันเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และสถานการณ์อันสรา้งความไม่มเีสถยีรภาพทาง
กฎหมายทีเ่กดิขึน้นี้ยอ่มไม่เป็นผลดตี่อการคา้การลงทุนและการเงนิระหว่างประเทศ ตลอดจน

การพัฒนาทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับประเทศไทย 
 

เราอาจยกตัวอยา่งของการใชก้ฎหมายขัดกันไทยในความเป็นจรงิดังนี้ 
 
กรณีศกึษาเกีย่วกบัการใชก้ฎหมายขดักนัไทยของศาลของรฐัตา่งประเทศ 

 



กฎหมายขดักันไทย : กลไกเพือ่สรา้งความยุตธิรรมระหว่างประเทศส าหรับนติสิมัพันธ์ของเอกชนทีม่จุีดเกาะเกีย่วกับประเทศไทย 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร 
บทความเพือ่หนังสอืรพีของคณะกรรมการเนตบิัณฑติ สมัยที่ ๖๓ เมือ่วันที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

--------------------------------------------------  

 4 

สมมตมิีขอ้เท็จจรงิว่า นายสมชายและนายสมพงษ์เป็นพี่นอ้งร่วมบดิามารดาเดียวกัน 

บคุคลทัง้สองมสีถานะบุคคลตามกฎหมายเป็น “คนสองสัญชาต”ิ กล่าวคอื เป็นทัง้คนสัญชาติ
ไทยและคนสญัชาตมิาเลเซยี นายสมชายมภีมูลิ าเนาอยูใ่นประเทศมาเลเซยี สว่นนายสมพงษ์มี
ภูมลิ าเนาอยู่ในประเทศไทย นายสมชายและนายสมพงษ์เป็นเจา้ของที่ดนิ ๔ แปลงในปีนัง

รว่มกัน เมือ่นายสมชายถงึแกก่รรม นายสมชายไดท้ าพนัิยกรรมระบทุัง้ใหน้างนารแีละนางสาวติรี
ซ ึง่มสีถานะเป็นคนสญัชาตไิทยเป็นผูจั้ดการมรดกของนายสมชาย 

นางนารแีละนางสาวติรจีงึฟ้องนายสมพงษ์ต่อศาลปีนังซึง่เป็นศาลภายในรัฐมาเลเซยีให ้
บังคับเอาที่ดนิ ๔ แปลงดังกล่าวมาประมูลราคาขายหรือขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งแก่
ทายาท หรอืถา้หากนายสมพงษ์ตอ้งการทีด่นิดังกล่าวก็ใหน้ายสมพงษ์น าเงนิมาช าระแก่กอง

มรดกของนายสมชายเป็นจ านวนเงนิ ๒๐๐ ลา้นบาท 
ในคดีมรดกดังกล่าว นายสมพงษ์ต่อสูว้่า พินัยกรรมไม่สมบรูณ์ในทางแบบ แต่ตาม

กฎหมายขัดกันมาเลเซยี ความสมบรูณ์ของพนัิยกรรมในทางแบบย่อมตกอยู่ภายใตก้ฎหมาย

แหง่ถิน่ทีท่ าพนัิยกรรม ปรากฏขอ้เท็จจรงิต่อไปว่า พนัิยกรรมตามขอ้พพิาทท าในประเทศไทย 
ซึง่ตามกฎหมายไทย พนัิยกรรมนี้มคีวามสมบรูณ์ทางแบบ 
 

ดงัน ัน้ หากศาลปีนงัซึง่เป็นศาลของประเทศมาเลเซยีจะพจิารณาคด ีศาลนีจ้ะใช้

กฎหมายของประเทศบา้งใดในการพจิารณาประเด็นแหง่คดนีี ้? 
 

เราพบว่า เมือ่ศาลปีนังจะตอ้งพจิารณาคดทีีน่างนารแีละนางสาวติรเีป็นโจทกฟ้์องนาย
สมพงษ์เป็นจ าเลย หากมีการกล่าวอา้งจากคู่ความฝ่ายหนึ่งถงึความเป็นคดมีรดกที่มลีักษณะ
ระหวา่งประเทศ ศาลปีนังยอ่มจะตอ้งน ากฎหมายขัดกันของรัฐเจา้ของศาล กล่าวคอื กฎหมาย

ขัดกันของมาเลเซยีมาพจิารณาประเด็นแห่งคดีดังกล่าว มใิช่กฎหมายแพ่งสารบัญญัตขิอง
มาเลเซยีโดยพลัน 

ภายใตห้ลักกฎหมายขัดกันนี้ กฎหมายที่มีผลบังคับย่อมไดแ้ก่กฎหมายแห่งถิ่นที่ท า
พนัิยกรรม ดังนั้น กฎหมายที่ศาลปีนังจะน ามาใชใ้นการก าหนดความสมบรูณ์ทางแบบของ
พนัิยกรรมดังกล่าวจึงไดแ้ก่กฎหมายไทย กฎหมายขัดกันไทยจึงถูกยกขึน้พจิารณาในศาล

มาเลเซยีในสถานการณ์นี้ หากคู่ความฝ่ายหนึ่งกล่าวอา้งขึน้สู่การรับรูข้องศาลปีนัง และดว้ย
ความเป็นระหวา่งประเทศนยิม ศาลนี้ยอ่มไมป่ฏเิสธ แตจ่ะตอ้งไมล่มืวา่ หากไมม่กีารพสิจูน์ถงึจุด
เกาะเกีย่วของประเด็นแหง่คดกีับประเทศไทย ศาลปีนังยอ่มไมม่หีนา้ทีรั่บรูข้อ้เท็จจรงิทีแ่สดงจดุ

เกาะเกีย่วทีแ่ทจ้รงิระหวา่งประเทศไทยและนติสิมัพันธข์องเอกชน กลา่วคอื ตัวพนัิยกรรมทีน่าย
สมชายไดท้ าขึน้เกีย่วกับทีด่นิของตนในปีนัง 

ทนายความทีด่แูลคดนีี้จงึตอ้งน าสบืวา่ ความเกาะเกีย่วกับกฎหมายไทยมาจากขอ้เท็จจรงิ

ใด ? และกฎหมายไทยในกรณีนี้คอืกฎหมายอะไรบา้ง ? หากศาลปีนังไม่พอใจในการพสิจูน์ ก็
เป็นนิตปิระเพณีระหว่างประเทศที่ศาลนี้จะไม่ยอมรับใชก้ฎหมายไทยซึง่เป็นกฎหมายของรัฐ
ตา่งประเทศ 

ค าว่า “กฎหมายไทย” นี้ในประการแรกย่อมหมายถงึ “กฎหมายขัดกันไทย” อันไดแ้ก ่
มาตรา ๔๐ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ซึง่ก าหนดว่า “บุคคลจะท า
พนัิยกรรมตามแบบทีก่ฎหมายสญัชาตกิ าหนดไวก้็ได ้หรอืจะท าตามแบบทีก่ฎหมายของประเทศ
ทีท่ าพนัิยกรรมก าหนดไวก้็ได”้ โดยผลของบทบัญญัตดิังกลา่ว จะเห็นวา่ กฎหมายขัดกันไทยก็
ยอมรับใหใ้ชก้ฎหมายแห่งถิน่ที่ท าพนัิยกรรมก าหนดความสมบรูณ์ของพนัิยกรรมในทางแบบ
เชน่กัน เมือ่ขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่ พนัิยกรรมท าในประเทศไทย กฎหมายขัดกันไทยจงึยอมรับให ้

ใชก้ฎหมายไทยพจิารณาประเด็นแห่งคดนีี้ได ้ค าว่า “กฎหมายไทย” ในขัน้ตอนนี้จงึหมายถงึ 
“กฎหมายมรดกสาระบัญญัตขิองไทย” อันไดแ้ก ่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยว่าดว้ย

มรดกน่ันเอง 
ในทา้ยที่สุด โดยผลการพสิูจน์จุดเกาะเกี่ยวที่แทจ้รงิแห่งคดีกับประเทศไทยและการ

พสิจูน์กฎหมายไทยจนเป็นทีพ่อใจของศาล ศาลปีนังซึง่เป็นศาลของประเทศมาเลเซยีจงึอาจใช ้

กฎหมายเอกชนสาระบัญญัตไิทยในการชีป้ระเด็นแหง่คดดีังกลา่วได ้
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กรณีศกึษาเกีย่วกบัการใชก้ฎหมายขดักนัไทยของศาลไทย 

 
ถา้ประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องที่ศาลไทยจะตอ้งพจิารณาความสามารถของนางกมิจูซ ึง่มี

สถานะเป็นคนสญัชาตอิังกฤษ แตม่ภีมูลิ าเนาทัง้ตามกฎหมายเอกชนและมหาชนอยู่ในประเทศ

ฝร่ังเศส ปัญหานี้ย่อมตกอยู่ภายใตก้ารขัดกันแห่งกฎหมายเอกชนของ ๒ ประเทศ กล่าวคือ 
กฎหมายอังกฤษซึง่กฎหมายเป็นรัฐเจา้ของสัญชาตขิองบุคคล และกฎหมายฝร่ังเศส ซึง่เป็น

กฎหมายของรัฐเจา้ของภมูลิ าเนาของบคุคล 
 

ดงัน ัน้ หากมกีารกล่าวอา้งความเป็นระหว่างประเทศของประเด็นแห่งคดตีอ่ศาล

ไทย ศาลนีจ้ะใชก้ฎหมายของประเทศใดบา้งในการพจิารณาประเด็นแหง่คดนีี ้? 
 

จะเห็นว่า ทนายความที่ดูแลคดีนี้จึงตอ้งน าสบืใหศ้าลเชือ่ว่า นางกมิจูมีจุดความเกาะ

เกีย่วกับประเทศใดบา้ง ? และเมือ่ศาลไทยตระหนักวา่ คดมีจีุดเกาะเกีย่วกับประเทศอังกฤษและ
ประเทศฝร่ังเศส ศาลไทยก็ตอ้งเริม่ตน้พจิารณาคดโีดยกฎหมายขัดกันไทย น่ันก็คอื ศาลไทย
จะตอ้งน า พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑ มาใชใ้นการพจิารณาประเด็นแห่ง

คดอีันเกีย่วกับสถานภาพของนางกมิจูซ ึง่บคุคลธรรมดาทีม่อีงคป์ระกอบระหวา่งประเทศ 
โดยผลของมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑ 

ความสามารถของนางกมิจูยอ่มตกอยูภ่ายใตก้ฎหมายอังกฤษ ทัง้นี้ เพราะนางกมิจูมีสถานะเป็น

คนสญัชาตอิังกฤษ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ศาลไทยไมอ่าจน ากฎหมายแพ่งสาระบัญญัตขิองอังกฤษ
มาใชไ้ดท้ันท ีศาลไทยจะตอ้งพจิารณาเสยีก่อนว่า กฎหมายขัดกันอังกฤษยนิยอมรับอ านาจที่
กฎหมายขัดกันของไทยส่งใหใ้นกรณีนี้หรือไม่ ดังที่เราทราบ กฎหมายขัดกันของอังกฤษ

ก าหนดใหค้วามสามารถของบุคคลตกอยู่ภายใตก้ฎหมายของรัฐเจา้ของภูมลิ าเนาของบุคคล 
ดังนั้น ภายใตก้ฎหมายขัดกันอังกฤษนี้ ความสามารถของนางกมิจูจึงตกอยู่ภายใตก้ฎหมาย

ฝร่ังเศส เพราะตามขอ้เท็จจรงิ นางกมิจูมภีมูลิ าเนาอยูใ่นประเทศดังกลา่ว จะเห็นไดว้า่ กฎหมาย
ขัดกันของอังกฤษมไิดย้อมรับอ านาจที่มาตรา ๑๐ ส่งใหแ้มว้่านางกมิจูจะมีสัญชาตอิังกฤษ 
กฎหมายขัดกันของอังกฤษจะยอมรับใหน้ ากฎหมายแพง่ของอังกฤษมาใชต้่อปัญหาบุคคลไดก้็

ตอ่เมือ่บคุคลนัน้มภีูมลิ าเนาในอังกฤษเท่านั้น หลักของกฎหมายขัดกัน ก็คอื เพือ่มใิหเ้กดิการ
ละเมดิอ านาจอธปิไตยในทางนติบิัญญัต ิศาลจะตอ้งปฏบิัตติามกลไกแห่งกฎหมายขัดกัน และ
ไม่น าเอากฎหมายแพ่งสารบัญญัตขิองรัฐต่างประเทศมาใชถ้า้กฎหมายขัดกันของรัฐนั้นมไิด ้

ยนิยอม เป็นทีแ่น่นอนว่า การปฏบิัตติามกฎหมายอังกฤษก็คอืการเคารพกฎหมายขัดกันของ
อังกฤษ เมือ่กฎหมายขัดกันของอังกฤษใหน้ ากฎหมายภูมลิ าเนามาใชต้่อปัญหาสถานภาพของ
บุคคล ศาลไทยก็ไม่อาจน ากฎหมายแพ่งของอังกฤษมาใชต้่อการพจิารณาความสามารถของ

นางกมิจู เพราะนางกมิจูไม่มีภูมลิ าเนาอยู่ในอังกฤษ แต่ศาลไทยจะตอ้งไปน าเอากฎหมาย
ฝร่ังเศสมาพจิารณาตอ่ไป เพราะนางกมิจูมภีมูลิ าเนาอยูใ่นประเทศฝร่ังเศส 

จะเห็นว่า กรณีของนางกมิจูเป็นตัวอย่างที่อ านาจที่กฎหมายขัดกันของไทยส่งไปให ้

กฎหมายของรัฐต่างประเทศรัฐที่ ๑ และกฎหมายนั้นก็ส่งอ านาจต่อไปยังกฎหมายของรัฐ
ตา่งประเทศรัฐที ่๒  

ในขัน้ตอนต่อมานี้ ศาลไทยจงึตอ้งพจิารณาความสามารถของนางกมิจูภายใตก้ฎหมาย

ขัดกันฝร่ังเศสซึง่ก าหนดใหค้วามสามารถของบุคคลตกอยู่ภายใตก้ฎหมายของรัฐเจา้ของ
สัญชาติของบุคคล ดังนั้น ศาลไทยจึงตอ้งน าเอากฎหมายอังกฤษมาใชใ้นการพิจารณา
ความสามารถของนางกมิจูอกีครัง้ ในกรณีทีไ่ม่อาจพสิจูน์ไดว้่า กฎหมายขัดกันอังกฤษยอมรับ

การยอ้นสง่กลับ ศาลไทยก็จะตอ้งน าเอากฎหมายฝร่ังเศสมาพจิารณาความสามารถของนางกมิจู
อกีครัง้ และในกรณีทีไ่มอ่าจพสิจูน์ไดว้า่ กฎหมายขัดกันฝร่ังเศสยอมรับการยอ้นสง่กลับ ก็ย่อม

สรปุไดว้า่ ศาลไทยไดเ้ผชญิกับ “ความลม้เหลวของกลไกของกฎหมายขัดกัน” แลว้ 
ในสถานการณ์เชน่นี้ ก็จะเป็นเหมอืนการตลีกูปิงปอง ทีไ่มม่ฝ่ีายใดยอมรับถอืลกูปิงปองไว ้

ในมอื ลกูถกูตกีลับไป-มาระหวา่งผูเ้ลน่ ๒ ฝ่าย ความสามารถของนางกมิจูก็จะถูกตกีลับไป-มา

ระหว่างกฎหมายขัดกันของอังกฤษและของฝร่ังเศส ศาลไทยก็จะมสีภาพเหมอืนเดนิในเขา
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วงกต หาทางออกไมไ่ด ้กล่าวคอื หากฎหมายแพ่งสารบัญญัตทิีจ่ะมาใชก้ าหนดความสามารถ

ของนางกมิจูไมไ่ด ้เป็นสถานการณ์ทีช่ ีว้า่ กลไกของกฎหมายขัดกันลม้เหลว 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีเ่กดิขึน้ดังกลา่ว นติปิระเพณีระหว่างประเทศไม่ยอมรับใหศ้าล

ภายในรัฐไม่อาจคนืคดตี่อคู่ความเพราะจะเป็นการปฏเิสธความยุตธิรรม (denial of justice) 

กรณีปรากฏเชน่กันในกฎหมายไทย จะเห็นว่า ศาลไทยนั้นถูกก าหนดโดยมาตรา ๑๓๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ซึง่มขีอ้ก าหนดวา่ "ไมว่่าในกรณีใดๆ หา้มมใิหศ้าลทีรั่บ
ฟ้องคดไีวป้ฏเิสธไมย่อมพพิากษา หรอืมคี าสัง่ช ีข้าดคด ีโดยอา้งวา่ไมม่บีทบัญญัตแิหง่กฎหมาย
ทีจ่ะใชบ้ังคับแกค่ด ีหรอืวา่บทบัญญัตแิหง่กฎหมายทีจ่ะใชบ้ังคับนัน้เคลอืบคลมุหรอืไมบ่รบิูรณ์" 
ดังนัน้ ศาลภายในของรัฐจะตอ้งตัดสนิคด ีแมว้า่กลไกของกฎหมายขัดกันลม้เหลว โดยศาลนี้จะ

น ากฎหมายทีศ่าลมีอยู่ กล่าวคือ กฎหมายของรัฐเจา้ของศาลมาใชใ้นการตัดสนิคดี ถา้กรณี
เกดิขึน้ในศาลไทย ศาลไทยก็จะน ากฎหมายแพง่สารบัญญัตขิองไทยมาใชใ้นการตัดสนิคด ี
 

เราพบวา่ ขอ้เท็จจรงิทีน่ าไปสูค่วามลม้เหลวของกลไกของกฎหมายขัดกันอาจเกดิขึน้ใน 
๓ กรณี กลา่วคอื (๑) ความเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะพสิจูน์กฎหมายต่างประเทศ (๒) ความไม่สามารถ
พสิจูน์กฎหมายตา่งประเทศจนศาลพอใจ และ (๓) กรณีทีก่ฎหมายต่างประเทศนั้นขัดต่อหลัก

ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอันดขีองประชาชนไทย 
 

สถานการณ์แรกอนัไดแ้ก่ความเป็นไปไม่ไดท้ ีจ่ะพสูิจนก์ฎหมายตา่งประเทศน ัน้ 

เป็นสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เมือ่คูค่วามฝ่ายใดกลา่วอา้งกฎหมายของรัฐตา่งประเทศอันเนื่องมาจาก
ความเป็นระหว่างประเทศของนิติสัมพันธ์ และทุกฝ่ายในคดีก็ยอมรับว่า กฎหมายของรัฐ
ตา่งประเทศเป็นกฎหมายทีม่จีุดเกาะเกีย่วทีแ่ทจ้รงิต่อประเด็นแห่งคด ีมใิชก่ฎหมายภายในรัฐ

เจา้ของศาล แต่คู่ความฝ่ายทีก่ล่าวอา้งนั้นก็ไม่อาจพสิจูน์ต่อศาลถงึเนื้อหาสาระของกฎหมาย
ของประเทศทีม่คีวามสมัพันธอ์ย่างใกลช้ดิกับคด ีมเีป็นไปไดเ้ชน่กันทีคู่่ความนั้นจะไม่ทราบว่า 

กฎหมายของประเทศนัน้มบีทบัญญัตอิยา่งไรกันแน่ 
 
กรณีศกึษา 

หากคู่ความฝ่ายหนึ่งกล่าวอา้งต่อศาลไทยว่า จะตอ้งใชก้ฎหมายบูกน่ิาฟาโซก าหนด
ความสามารถของนายยองยองเน่ซึง่มสีญัชาตบิกูนิน่าฟาโซ 

เป็นทีแ่น่นอนวา่ โดยผลของมาตรา ๑๐ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.

๒๔๘๑ วา่ ความสามารถของนายยองยองเน่ตกอยู่ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยบุคคลของประเทศบู
กนิน่าฟาโซ3 แตก่ารจะพสิจูน์เนื้อหาของกฎหมายนี้ในศาลไทย ก็อาจจะท าไม่ไดเ้ลย เพราะไม่
อาจหาขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกับกฎหมายนี้ไดเ้ลยในประเทศไทย 

นักกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคลเรยีกสถานการณ์เชน่นี้ว่า "ความเป็นไปไม่ได ้
ในการพสิจูน์กฎหมายต่างประเทศ" (Impossibility of Proof of Foreign Law) สถานการณ์
อยา่งนี้ยอ่มน าไปสูค่วามลม้เหลวของกลไกของกฎหมายขัดกัน อันเป็นเหตุใหศ้าลสามารถน า

กฎหมายสารบัญญัตขิองของรัฐเจา้ของศาลมาตัดสนิคดีโดยขัดกับกฎหมายขัดกันของรัฐ
เจา้ของศาล ดังนัน้ ศาลไทยก็อาจน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยมาใชก้ าหนด
ความสามารถของนายยองยองเน่โดยขัดต่อมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่ง

กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ได ้เพราะหากไมท่ าเชน่นัน้ ก็ไมอ่าจชีข้าดประเด็นแหง่คดนีี้ไดเ้ลย 
 

สถานการณ์ทีส่องอนัไดแ้ก่ความไม่สามารถทีจ่ะพสูิจนก์ฎหมายตา่งประเทศจน

ศาลพอใจน ัน้ เป็นสถานการณ์ที่เกดิขึน้เมือ่กฎหมายขัดกันของรัฐมักก าหนดใหคู้่ความฝ่าย
กลา่วอา้งความเป็นระหวา่งประเทศของนติสิมัพันธจ์ะตอ้งพสิจูน์กฎหมายตา่งประเทศต่อศาลจน

ศาลพอใจ ดังจะเห็นจากบทบัญญัตแิห่งมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย 

                                                             
3 ประเทศนี้มอียู่จรงิในทวปีอัฟรกิา แต่เป็นประเทศดอ้ยพัฒนามาก มกีารตดิต่อระหว่างประเทศกับบางประเทศ
เทา่นัน้  จงึเป็นการยากทีจ่ะน าสบืพสิจูน์กฎหมายระหวา่งประเทศนี้ในศาล 
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พ.ศ.๒๔๘๑ ซึง่มีใจความว่า “ในกรณีทีจ่ะตอ้งใชก้ฎหมายต่างประเทศบังคับ ถา้มไิดพ้สิูจน์
กฎหมายนัน้ใหเ้ป็นทีพ่อใจแกศ่าล ใหใ้ชก้ฎหมายภายในแหง่ประเทศสยาม” 

จะเห็นวา่ ความส าเร็จของขัน้ตอนนี้ข ึน้อยู่กับอ าเภอใจของศาล โดยทั่วไป การพจิารณา
คดใีนศาลเป็นเรือ่งทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชน ศาลจงึไม่อาจใชอ้ารมณ์ในการวัดความพอใจต่อ

เนื้อหาของกฎหมายต่างประเทศที่ทนายความน ามาพิสูจน์ต่อศาล ความน่าเชื่อถือไดว้่า 
กฎหมายต่างประเทศมเีนื้อหาเช่นนั้นอาจจะพสิูจน์ไดโ้ดยการน าพยานผูเ้ชีย่วชาญมาน าสบื

พสิจูน์ตอ่ศาล หรอืโดยการน าพยานเอกสารมาน าสบืตอ่ศาล พยานเอกสารทีม่นี ้าหนักทีส่ดุ ก็คอื 
หนังสอืพมิพร์าชการ (Official Journal) อันเป็นแหลง่ประกาศกฎหมายของประเทศนัน้ 

ในกรณีทีศ่าลไม่พอใจการพสิูจน์กฎหมายต่างประเทศ กลไกของกฎหมายขัดกันก็ย่อม

ลม้เหลวลงอีกแมคู้่ความฝ่ายหนึ่งจะไดน้ าสบืพสิจูน์กฎหมายต่างประเทศต่อศาลแลว้ ขอให ้
สงัเกตวา่ ขัน้ตอนนี้ไดก้ลายเป็นเทคนคิของการตอ่สูค้ดทีีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศ ถา้กฎหมาย
ต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายนั้นก็ย่อมมีหนา้ที่น าสืบพิสูจน์กฎหมาย

ตา่งประเทศจนศาลพอใจแตถ่า้กฎหมายตา่งประเทศจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ายใด ฝ่ายนัน้กย็อ่ม
จะตอ้งพยายามน าสบืหักลา้งน ้ าหนักของการพิสูจน์กฎหมายต่างประเทศของอีกฝ่ายหนึ่ง 
กล่าวคือ ท าใหศ้าลเกดิความไม่แน่ใจในเนื้อหาของกฎหมายต่างประเทศที่ถูกน าสบื ใน

สถานการณ์ที่ศาลผูพ้จิารณาคดไีม่เชือ่ในเนื้อหาของกฎหมายต่างประเทศ ศาลนี้ก็จะน าเอา
กฎหมายของรัฐเจา้ของศาลมาใชใ้นการวนิจิฉัยคด ี
 

สถานการณท์ีส่ามอนัไดแ้กก่ารปฏเิสธกฎหมายแพง่สาระบญัญตัติา่งประเทศทีข่ดั
ตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนน ัน้ เป็นสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้แมจ้ะ
สามารถพสิจูน์กฎหมายตา่งประเทศจนศาลพอใจไดแ้ลว้ ก็อาจจะตอ้งมกีารพสิจูน์ว่าเนื้อหาของ

กฎหมายตา่งประเทศทีศ่าลฟังเป็นยตุแิลว้นัน้ขัดตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอันดขีองรัฐ
เจา้ของศาลหรอืไม ่กฎหมายขัดกันของทกุรัฐมักก าหนดใหศ้าลของตนใชห้ลัก "Public Order" 

เป็นเครือ่งกรองกฎหมายต่างประเทศทีม่ผีลกระทบกระเทอืนเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ สังคม
และวัฒนธรรมของรัฐเจา้ของศาล กรณีเป็นเชน่เดยีวกันในประเทศไทย ดังจะเห็นจากมาตรา ๕ 
แหง่ พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ซึง่ก าหนดว่า "ถา้จะตอ้งใชก้ฎหมาย
ตา่งประเทศบังคับใหใ้ชก้ฎหมายนั้นเพยีงทีไ่ม่ขัดต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอันดขีอง
ประชาชนแหง่ประเทศสยาม" 

ถา้ศาลพบวา่ เนื้อหาของกฎหมายตา่งประเทศขัดตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอันดี

ของประชาชนของรัฐเจา้ของศาล ศาลก็ย่อมไม่ยอมน ากฎหมายต่างประเทศนั้นมาบังคับคดีใน
ศาล แมว้า่คดนัีน้จะมลีักษณะระหวา่งประเทศ ในสถานการณ์ดังกลา่ว กลไกของกฎหมายขัดกัน
ก็ยอ่มลม้เหลวเชน่กัน ศาลนี้ก็จะน าเอากฎหมายของรัฐเจา้ของศาลมาใชใ้นการวนิิจฉัยคดอีกี

เชน่กัน 
ขอใหส้งัเกตวา่ เทคนคิในการตอ่สูค้ดทีีม่ลีักษณะระหวา่งประเทศเกดิขึน้ทีต่รงนี้อกีเชน่กัน

ถา้กฎหมายต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายนั้นไดน้ าสบืพสิูจน์กฎหมาย

ต่างประเทศจนศาลพอใจไดแ้ลว้ ทางเดยีวที่ฝ่ายตรงกันขา้มจะพลกิรูปคดไีดก้็คอื การน าสบื
พสิูจน์ว่าการปรับใชก้ฎหมายต่างประเทศในกรณีนั้นเป็นการขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยและ
ศลีธรรมอันดขีองประชาชนของรัฐเจา้ของศาล  แตอ่ยา่งไรก็ตาม การต่อสูค้ดโีดยวธินีี้เป็นเรือ่ง

ทีย่ากทีจ่ะน ามาใชไ้ดง้่ายๆ ในคดทีั่วไป  
ในกรณีที่ทนายความไดน้ าสบืพสิจูน์กฎหมายต่างประเทศจนศาลพอใจและการปรับใช ้

กฎหมายตา่งประเทศนัน้ก็ไมข่ัดตอ่หลักความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอันดขีองประชาชน ศาล

ก็ยอ่มตอ้งน ากฎหมายสารบัญญัตติา่งประเทศมาใชใ้นการตัดสนิคดใีนศาลของตนได ้ศาลก็ยอ่ม
ไมอ่ดิเอือ้นทีจ่ะรับรองอ านาจอธปิไตยในทางนติบิัญญัตขิองรัฐตา่งประเทศอกีตอ่ไป 

 
สิง่ทีต่อ้งตระหนักในทีส่ดุ ก็คอื การไมย่อมรับกลไกแห่งกฎหมายขัดกันอย่างไม่มเีหตุผล

ทีน่ติปิระเพณีทีน่านาอารยประเทศยอมรับ ก็คอื การกระท าทีข่ัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึง่

จะท าใหก้ารกระท าของรัฐไมว่า่ในทางนติบิัญญัตหิรอืบรหิารหรอืตลุาการไม่มผีลในทางระหว่าง
ประเทศ ดังนัน้ การศกึษากลไกแหง่กฎหมายขัดกันจงึเป็นภารกจิทีส่ าคัญของนักนิตศิาสตรท์ีม่ ี
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จติใจรับใชค้วามยุตธิรรม ซึง่ในโลกทีม่คีวามเป็นระหว่างประเทศมากขึน้ เรือ่งของนิตสิัมพันธ์

ตามกฎหมายเอกชนก็ตอ้งการความยุตธิรรมทัง้ในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
กฎหมายขัดกันไทยจงึเป็นกลไกทีศ่าลไทยจะตอ้งใชใ้นการรักษาความยุตธิรรมระหว่างประเทศ
ส าหรับบุคคลตามกฎหมายเอกชน ซึง่อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลตามกฎหมาย

เอกชนก็ตาม 
--------------------------------------------------- 


