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------- 
บทน า 
------ 

เพือ่เป็นอาจารยิบชูาแด ่รศ.ดร.ดาราพร ถริะวัฒน์ ซึง่เกษียณอายรุาชการเพราะมี
อายุครบ ๖๐ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้ ผูเ้ขยีนจงึเสนอที่จะทบทวนองค์ความรู ้
เกีย่วกับกฎหมายขดักันในประเด็นทีเ่กีย่วกับการก าหนดสัญชาตขิองบคุคลธรรมดา ดังที่
เราทราบวา่ ในประเทศทีย่อมรับระบบกฎหมายขัดกันแบบ Civil Law ขอ้เท็จจรงิอันเป็น
จดุเกาะเกีย่วทีแ่ทจ้รงิระหวา่งรัฐและบคุคล ก็คอื สัญชาตขิองบคุคลหรอืบคุคลหลัก อัน
ท าให ้“กฎหมายสญัชาต”ิ หรอื “กฎหมายของรัฐเจา้สญัชาต”ิ ท าหนา้ทีเ่ป็นกฎหมายทีม่ี
ผลบังคับต่อนิติสัมพันธ์ และในยุคที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตย้ังมปัีญหาการก าหนดสทิธใินสถานะบุคคลตามกฎหมาย ประเด็น
เกีย่วกับการก าหนดสทิธใินสัญชาตจิงึยังเป็นประเด็นที่ถกเถยีงกันบ่อยครัง้ทัง้ในและ
นอกศาล  

เพือ่ใหบ้ทความนี้มคีวามคมชัดในเรือ่งใดเรื่องหนึง่ ผูเ้ขยีนจงึเลอืกทีจ่ะเขยีนถงึ
การก าหนดสัญชาตขิองบุคคลธรรมดาในกระบวนการใชก้ฎหมายขัดกันต่อนติสิัมพันธ ์
โดยยังไม่ศกึษาถงึกรณีของการก าหนดสัญชาตขิองนติบิคุคล ซึง่อาจจะหาโอกาสทีจ่ะ
กลา่วถงึในโอกาสขา้งหนา้ 
---------------- 
แนวคดิพืน้ฐาน 
---------------- 

เพือ่ใหเ้กดิความยตุธิรรมระหวา่งประเทศในคดแีพ่งและพาณชิย ์จงึมกีารยอมรับ
ขอ้เท็จจรงิหนึ่งใหเ้ป็นตัวชีก้ฎหมายที่มผีลก าหนดต่อนิตสิัมพันธต์ามกฎหมายเอกชน 
ผลของการยอมรับนี้น าไปสูก่ารไดม้าซึง่กฎหมายเอกรูป (Uniform Law) เพือ่ก าหนด
สทิธหินา้ที่ตลอดจนความสามารถของเอกชนในนิตสิัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่มี
ลักษณะระหวา่งประเทศ กลา่วคอื มคีวามเกาะเกีย่วกับอ านาจอธปิไตยของหลายรัฐ อัน
ท าใหเ้กดิการขัดกันแห่งกฎหมายของหลายรัฐ อันท าใหม้คีวามจ าเป็นต่อไปที่จะตอ้ง
เลอืกกฎหมายเพยีงหนึง่เดยีวเพือ่มผีลก าหนดนติสิัมพันธ ์ไมว่า่ประเด็นแหง่คดนัีน้จะไป
ตกอยู่ภายใตก้ารพจิารณาของศาลของรัฐใดก็ตาม พัฒนาการดังกล่าวนี้เร ิม่ตน้ตัง้แต่
สมัยโบราณในรปูของ Jus Gentium ของชาวกรกีโรมัน มาสูห่ลักกฎหมายขัดกันในสมัย
ปัจจบุันทีท่กุประเทศบนโลกยอมรับในกฎหมายวา่ดว้ยการขดักันของตนเอง วชิาทีศ่กึษา
พัฒนานี้ถูก เรียกว่า  “วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private 
International law)”  

นอกจากภูมิล าเนา สัญชาติเป็นขอ้เท็จจริงหนึ่งที่ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็น 
“ขอ้เท็จจรงิอันเป็นจุดเกาะเกีย่วระหว่างรัฐและเอกชน” ทัง้นี้ เพราะประเด็นแห่งความ
เป็นบคุคลตามกฎหมายเอกชน (Legal Personality under Private Law) ยอ่มตกอยู่
ภายใตอ้ านาจของรัฐเจา้ของตัวบุคคล (Personal State) ซึง่โดยธรรมชาต ิมอียู่ ๒ 
ลักษณะ กลา่วคอื (๑) รัฐเจา้ของภมูลิ าเนาของบคุคล และ (๒) รัฐเจา้ของสัญชาตขิอง
บุคคล เมื่อเราทบทวนพัฒนาการของกฎหมายของรัฐเจา้ของตัวบุคคลในประชาคม
ระหวา่งประเทศตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน เราพบวา่ นานารัฐทีย่อมรับระบบกฎหมายขดักัน
แบบ Civil Law จะยอมรับกฎหมายของรัฐเจา้ของสัญชาตขิองบุคคลในสถานะของ
กฎหมายทีม่ผีลก าหนดปัญหาสทิธใินสถานะบคุคลตามกฎหมายเอกชน ในขณะทีน่านา
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--------------------------------------------------------------------------------------  

รัฐทีย่อมรับระบบกฎหมายขดักันแบบ Common Law จะยอมรับกฎหมายของรัฐเจา้ของ
ภูมลิ าเนาของบุคคล ในสถานะของกฎหมายที่มีผลก าหนดปัญหาดังกล่าว เราพบว่า 
กฎหมายเอกรปูจงึปรากฏตัวในสถานะกฎหมายระหวา่งประเทศ คอื กฎหมายวา่ดว้ยการ
ขดักันแหง่กฎหมายวา่ดว้ยบคุคล ซึง่ก็คอื กฎหมายรัฐเจา้ของตัวบคุคล (Personal Law) 
ซึง่อาจจะเป็นกฎหมายของรัฐเจา้ของสญัชาตหิรอืกฎหมายของรัฐเจา้ของภมูลิ าเนาก็ได ้
จะเห็นวา่ ประเทศไทยเองก็จัดเป็นประเทศในระบบกฎหมายขัดกันแบบ Civil Law จงึ
ยอมรับกฎหมายของรัฐเจา้ของสัญชาตใินสถานะของกฎหมายที่มีผลก าหนดปัญหา
บคุคลในสถานการณ์หลัก1 แตใ่นสถานการณ์พเิศษ เมือ่บคุคลไมม่สีัญชาตหิรอืไมไ่ดรั้บ
การยอมรับจากรัฐเจา้ของสัญชาตอิันท าใหต้กอยู่ในสภาวะความไรส้ัญชาต ิกฎหมาย
ขดักันไทยก็ยอมรับใหใ้ชก้ฎหมายของรัฐเจา้ของภมูลิ าเนาของบคุคล2  
--------------------------------------------------------------------------- 
กฎหมายของรฐัเจา้ของสญัชาตเิป็นกฎหมายทีม่ผีลก าหนดเรือ่งใดบา้งในนติ ิ
สมัพนัธต์ามกฎหมายเอกชนทีม่ลีกัษณะระหวา่งประเทศ ? 
---------------------------------------------------------------------------- 

กฎหมายขัดกันไทยยอมรับใหใ้ชก้ฎหมายของรัฐเจา้ของสัญชาตขิองบุคคลใน 
๒๔ สถานการณ์ดว้ยกัน กลา่วคอื 

ประเด็น มาตรา บทบัญญัต ิ

๑. ความสามารถและความ
ไรค้วามสามารถ 

ม.๑๐  
ว.๑ 

ความสามารถและความไรค้วามสามารถของ
บุคคลย่อมเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของ
บคุคลนัน้ 

๒. การสาบสญูของคนตา่ง
ด า้วที่มีภูมิล า เนาใน
ไทย 

ม.๑๑ 
ว.๒ 

ค าสั่งใหค้นตา่งดา้วดั่งกลา่วแลว้เป็นคนสาบสญู 
แ ล ะ ผ ล แห่ ง ค า สั่ ง นั้ น เ ท่ า ที่ ไ ม่ เ กี่ ย ว กั บ
อสังหารมิทรัพยซ์ ึง่ตัง้อยู่ในประเทศสยาม ก็ให ้
เป็นไปตามกฎหมายสญัชาตขิองคนตา่งดา้วนัน้ 

๓. การที่ศาลจะสั่งใหค้น
ต่างดา้วซึง่มีภูมลิ าเนา
หรอืถิน่ทีอ่ยู่ในประเทศ
ส ย า ม อ ยู่ ใ น ค ว า ม
อนุบาลหรอือยู่ในความ
พทัิกษ์ 

ม.๑๒ 
ว.๑ 

เหตุที่ศาลสยามจะสั่ ง ให ค้นต่างด า้วซึ่งมี
ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศสยามอยู่ใน
ความอนุบาลหรืออยู่ในความพทัิกษ์ไดนั้้น ให ้
เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลนั้น 
อยา่งไรก็ด ีมใิหศ้าลสยามสั่งใหบ้คุคลเชน่วา่นัน้
อยู่ในความอนุบาล หรอือยู่ในความพทัิกษ์ โดย
อาศัยเหตซุ ึง่กฎหมายสยามมไิดย้อมใหก้ระท า 

๔. สาระส าคัญ หรือผล
แห่งสัญญานัน้ ในกรณี
ที่ ไ ม่ อ าจหยั่ งท ร าบ
เจตนาชัดแจง้หรือโดย
ปรยิายได ้และคูส่ัญญา
มสีญัชาตอิันเดยีวกัน 

ม.๑๓ 
ว.๑ 

ปัญหาวา่จะพงึใชก้ฎหมายใดบังคับส าหรับสิง่ซ ึง่
เป็นสาระส าคัญ หรือผลแห่งสัญญานั้น ให ้
วนิิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ในกรณีที่ไม่อาจ
หยั่งทราบเจตนาชัดแจง้หรือโดยปรยิายได ้ถา้
คู่สัญญามีสัญชาตอิันเดยีวกัน กฎหมายที่จะใช ้

บังคับก็ไดแ้ก่กฎหมายสัญชาตอิันร่วมกันแห่ง
คู่สัญญา ถา้คู่สัญญาไม่มสีัญชาตอิันเดยีวกัน ก็
ใหใ้ชก้ฎหมายแหง่ถิน่ทีส่ญัญานัน้ไดท้ าขึน้ 

๕. แบบแห่งสัญญาที่ไม่
เ กี่ ย ว กั บ อ สั ง ห า ริ ม 

ม.๑๓ 
ว.๓ 

สัญญาย่อมไม่เป็นโมฆะ ถา้ไดท้ าถูกตอ้งตาม
แบบอันก าหนดไวใ้นกฎหมายซึง่ใชบ้ังคับแก่ผล

                                         
1 โปรดดมูาตรา ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ประกอบกบัมาตรา ๖ และ ๗ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย 

พ.ศ.๒๔๘๑  
2 โปรดดูมาตรา ๖ วรรคที ่๔ แห่ง พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ซึง่บัญญัตวิ่า 

“ส าหรับบุคคลผูไ้รส้ญัชาต ิใหใ้ชก้ฎหมายภูมลิ าเนาของบุคคลนั้นบังคับ ถา้ภูมลิ าเนาของบุคคลนั้นไม่
ปรากฏ ใหใ้ชก้ฎหมายของประเทศซึง่บคุคลนัน้มถีิน่ทีอ่ยูบ่งัคบั” 
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โดย รศ.ดร.พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร 
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--------------------------------------------------------------------------------------  

ทรัพย ์ แหง่สญัญานัน้ 

๖. สังหาริมทรัพย์ตั ้งแต่
เ ว ล า ส่ ง อ อ ก น อ ก
ประเทศ 

ม.๑๖ 
ว.๒ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีการส่งสังหาริมทรัพย์ออก
นอกประเทศ ใหใ้ชก้ฎหมายสัญชาตขิองเจา้ของ
ทรัพย์บังคับแก่ทรัพย์นั้นตั ้งแต่เวลาส่งทรัพย์
ออกนอกประเทศ 

๗. ความสามารถที่จะท า
การหมัน้หรือเพิกถอน
การหมัน้ 

ม.๑๘ ความสามารถที่จะท าการหมัน้หรือเพกิถอนการ
หมัน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสัญชาตขิองคู่หมัน้
แตล่ะฝ่าย 

๘. เงือ่นไขแหง่การสมรส ม.๑๙ เงื่อนไขแห่งการสมรสใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
สญัชาตขิองคูก่รณีแตล่ะฝ่าย 

๙. ความสัมพันธ์ระหว่าง
สามภีรยิาในทางบคุคล 

ม.๒๑ 
ม.๒๓ 

 ถา้คู่สมรสมีสัญชาตอิันเดยีวกัน หรือถา้
ภริยาไดม้าซึง่สัญชาติแห่งสามีโดยการสมรส 
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายสัญชาตอิันร่วมกันแห่งคู่สมรสในขณะ
สมรส 
 ในกรณีทีภ่รยิามไิดไ้ดม้าซึง่สัญชาตแิห่ง
สามีโดยการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภริยาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสัญชาตแิห่งสามี
ในขณะสมรส 

๑๐. ความสัมพันธร์ะหวา่ง
ส ามีภ ริย า ใ นท า ง
ทรัพยส์นิอันไม่เกีย่ว 
กับอสงัหารมิทรัพย ์

ม.๒๒ 
ว.๑ 
ม.๒๓ 

ถา้มไิดม้สีัญญากอ่นสมรส ทรัพยส์นิระหวา่งสามี
ภรยิาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสญัชาต ิ
ถา้สามแีละภรยิามสีัญชาตแิตกตา่งกัน ทรัพยส์นิ
ระหวา่งสามภีรยิาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสัญชาติ
แหง่สาม ี

๑๑. ความสามารถทีจ่ะท า
สญัญากอ่นสมรส 

ม.๒๔ ในสว่นทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิระหวา่งสามภีรยิา ถา้
ท าสัญญาก่อนสมรส ความสามารถที่จะท า
สัญญาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสัญชาติแห่ง
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย 

๑๒. สาระส าคัญและผล
แ ห่ ง สั ญ ญ า ก่ อ น
สมรสที่มีสัญชาตอิัน
รว่มกัน 

ม.๒๕ ถา้คู่สัญญามีสัญชาติอันเดียวกัน สิ่งซึ่งเป็น
สาระส าคัญและผลแห่งสัญญาก่อนสมรส ให ้
เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติอันร่วมกันแห่ง
คูส่ัญญา ถา้คูส่ัญญาไมม่สีัญชาตอิันเดยีวกัน สิง่
ซ ึง่เป็นสาระส าคัญและผลแห่งสัญญากอ่นสมรส
เช่นว่านั้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายซึง่คู่สัญญา
เจตนา หรือพงึสันนิษฐานไดว้่าไดม้เีจตนาที่จะ
ยอมอยู่ใตบ้ังคับแห่งกฎหมายนัน้ ถา้ไมม่เีจตนา
เชน่วา่นัน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแหง่ประเทศที่
คูส่มรสตัง้ภมูลิ าเนาครัง้แรกหลังจากการสมรส 

๑๓. การหย่าโดยความ
ยนิยอม 

ม.๒๖ การหย่าโดยความยินยอมย่อมสมบูรณ์ ถ า้
กฎหมายสัญชาตแิห่งสามแีละภรยิาทัง้สองฝ่าย
ยอมใหก้ระท าได ้

๑๔. ก า ร ห ย่ า โ ด ย ค า
พพิากษาของศาล 

ม.๒๗ 
ว.๑ 

ศาลสยามจะไม่พิพากษาใหห้ย่ากัน เวน้แต่
กฎหมายสัญชาตแิห่งสามแีละภรยิาทัง้สองฝ่าย
ยอมใหห้ยา่ได ้

๑๕. ก า ร เ พิก ถ อ น ก า ร
สมรส 

ม.๒๘ 
ม.๑๙ 

การเพกิถอนการสมรสใหเ้ป็นไปตามกฎหมายซึง่
ใชบ้ังคับแก่เงือ่นไขแห่งการสมรส/เงือ่นไขแห่ง
การสมรสใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสัญชาตขิอง
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คูก่รณีแตล่ะฝ่าย 

๑๖. การเป็นบตุรชอบดว้ย
กฎหมายและกา ร
ฟ้องคดไีมรั่บเด็กเป็น
บตุร 

ม.๒๙  การเป็นบตุรชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ให ้
เป็นไปตามกฎหมายสัญชาตแิหง่สามขีองมารดา 
ในขณะที่บุตรนั้นเกดิ ถา้หากในขณะที่กล่าวนั้น 
สามไีดถ้งึแก่ความตายเสยีแลว้ ก็ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายสัญชาตขิองสามใีนขณะที่ถงึแก่ความ
ตาย 
 ใหใ้ชก้ฎหมายเชน่เดยีวกันบังคับการฟ้อง
คดไีมรั่บเด็กเป็นบตุร 

๑๗. สิ ท ธิ แ ล ะ ห น ้ า ที่
ระหว่างบิดามารดา
กับบตุร 

ม.๓๐  สทิธิและหนา้ที่ระหว่างบิดามารดากับ
บุตรชอบดว้ยกฎหมายใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
สญัชาตขิองบดิา 
 ในกรณีที่เด็กเกดิจากหญงิที่มไิดม้ีการ
สมรสกับชาย สทิธแิละหนา้ที่ระหวา่งมารดากับ
บตุร ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสญัชาตขิองมารดา 

๑๘. การรับเป็นบุตรชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

ม.๓๑ การรับเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายสัญชาตขิองบดิาในขณะที่รับเป็นบุตร 
ถา้หากในขณะนั้นบิดาไดถ้ึงแก่ความตายเสีย
แลว้ ก็ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสัญชาตขิองบดิา
ในขณะทีถ่งึแกค่วามตาย 

๑๙. การจัดใหผู้เ้ยาว์ซ ึ่ง
ไม่มีบิดามารดาใช ้

อ านาจปกครองใหอ้ยู่
ในความปกครอง 

ม.๓๒  กรณีทีจ่ะจัดผูเ้ยาวซ์ ึง่ไม่มบีดิามารดาใช ้

อ านาจปกครองใหอ้ยูใ่นความปกครองก็ด ีหนา้ที่
และอ านาจของผูป้กครองก็ดี กรณีที่ความ
ปกครองสิน้สุดลงก็ดี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
สัญชาติของผู เ้ ยาว์ แต่ ในส่วนที่ เ กี่ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ อ านาจของผูป้กครองที่จะ
จัดการกับทรัพย์ส ินเช่นว่านั้นใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายแหง่ถิน่ทีท่รัพยส์นินัน้ตัง้อยู ่
 สว่นผูเ้ยาวซ์ ึง่มสีญัชาตติา่งประเทศและมี
ภูมลิ าเนาหรอืถิน่ที่อยู่ในประเทศสยามจะจัดให ้
อยู่ในความปกครองตามกฎหมายสยามก็ไดถ้า้
ปรากฏจากพฤตกิารณ์แห่งกรณีว่า ตามองคก์าร
และระเบยีบจัดการแหง่ความปกครองซึง่บัญญัติ
ไวใ้นกฎหมายตา่งประเทศนัน้ไมเ่ป็นอันคุม้ครอง
ประโยชนไ์ดเ้สยีของผูเ้ยาวใ์หเ้ป็นผลตามสมควร
ได ้

๒๐. สทิธทิีจ่ะฟ้องบพุการี
เ ป็ น ค ดี แ พ่ ง ห รื อ
คดอีาญา 

ม.๓๔ สทิธทิี่จะฟ้องบุพการีเป็นคดแีพ่งหรือคดอีาญา
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสญัชาตขิองผูส้บืสนัดาน 

๒๑. การรับบตุรบญุธรรม ม.๓๕  ถา้ผูรั้บบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมี
สัญชาติอันเดียวกัน การรับบุตรบุญธรรมให ้
เป็นไปตามกฎหมายสญัชาตขิองบคุคลนัน้ๆ  
 ถา้ผูรั้บบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมี
สัญชาตแิตกต่างกันความสามารถและเงื่อนไข
แห่งการรับบุตรบุญธรรมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
สัญชาตขิองคู่กรณีแต่ละฝ่าย แต่ผลแห่งการรับ
บุตรบุญธรรมระหว่างผูรั้บบุตรบุญธรรมกับบุตร
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บญุธรรมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสญัชาตขิองผูรั้บ
บตุรบญุธรรม 
 สทิธแิละหนา้ที่ระหว่างบุตรบุญธรรมกับ
ครอบครัวของตนตามก าเนิดนั้นใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายสญัชาตขิองบตุรบญุธรรม 

๒๒. หนา้ทีอ่ปุการะเลีย้งด ู ม.๓๖ 
ว.๑ 

หนา้ที่อุปการะเลี้ยงดูใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
สัญชาติของบุคคลซึง่ถูกเรียกรอ้งใหอุ้ปการะ
เลีย้งด ู

๒๓. ความสามารถของ
บุ ค ค ล ที่ จ ะ ท า
พนัิยกรรม 

ม.๓๙ ความสามารถของบุคคลที่จะท าพินัยกรรมให ้
เ ป็นไปตามกฎหมายสัญชาติในขณะที่ท า
พนัิยกรรม 

๒๔. แบบแหง่พนัิยกรรม ม.๔๐ บุคคลจะท าพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมาย
สัญชาติก าหนดไวก็้ได ้หรือจะท าตามแบบที่
กฎหมายของประเทศทีท่ าพนัิยกรรมก าหนดไวก็้
ได ้

 จะเห็นวา่ กฎหมายไทยยอมรับใหส้ญัชาตเิป็นจดุเกาะเกีย่วทีก่ าหนดกฎหมายทีม่ี
ผลบังคับประเด็นแห่งนิตสิัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนมากที่สุด ทัง้ในสถานะจุดเกาะ
เกีย่วหลักและจดุเกาะเกีย่วเสรมิ 
 เราอาจตัง้ขอ้สงัเกตในประการแรกวา่ สญัชาตเิป็นจุดเกาะเกีย่วทีก่ฎหมายไทย
ใชเ้ป็นจดุเกาะเกีย่วหลักในการก าหนดกฎหมายทีม่ผีลตอ่ปัญหาการขัดกันแหง่กฎหมาย
ว่าดว้ยบุคคล ในสถานการณ์ที่เป็นขอ้ยกเวน้เท่านั้นที่กฎหมายไทยจะยอมรับใหใ้ช ้

ขอ้เท็จจรงิอืน่เป็นจุดเกาะเกีย่วทีก่ าหนดกฎหมายทีม่ผีล อาท ิมาตรา ๑๐ วรรค ๑ แห่ง 
พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ซึง่เป็นบทกฎหมายหลักเพือ่ก าหนด
กฎหมายที่มีผลต่อความสามารถของบุคคล โดยบัญญัตใิหก้ฎหมายของรัฐเจา้ของ
สญัชาตกิ าหนดปัญหาความสามารถและความไรค้วามสามารถของบคุคล ทัง้นี ้เวน้แตจ่ะ
มกีารก าหนดเป็นอยา่งอืน่ ซึง่การก าหนดเป็นอย่างอืน่อาจปรากฏใน พ.ร.บ.วา่ดว้ยการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ เอง หรือกฎหมายไทยอื่นๆ หรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ผูกพันประเทศไทย ดังนั้น เมื่อฟังจากทะเบียนบา้นตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎรไทยและบัตรประชาชนตามกฎหมายไทยวา่ดว้ยบัตรประชาชนวา่ นายอภศิักดิม์ี
สถานะเป็นคนสัญชาตไิทย กฎหมายไทยอันหมายถงึศาลไทยอีกดว้ยจะตอ้งน าเอา
กฎหมายไทยมาใชใ้นการก าหนดปัญหาความสามารถและความไรค้วามสามารถของ
บคุคลของนายอภศิักดิ ์แมจ้ะฟังไดว้า่ นายอภศิักดิเ์กดิในประเทศอังกฤษอันท าใหม้สีทิธิ
ในสัญชาตอิังกฤษตามกฎหมายอังกฤษวา่ดว้ยสัญชาตอิังกฤษ หรอืเมือ่ฟังจากทะเบยีน
บา้นตามกฎหมายทะเบียนราษฎรญี่ปุ่ นและหนังสอืเดนิทางที่ออกโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศญีปุ่่ นว่า นายโยชมิสีถานะเป็นคนสัญชาตญิีปุ่่ น กฎหมายไทยอันหมายถงึ
ศาลไทยอกีดว้ยจะตอ้งน าเอากฎหมายญีปุ่่ นมาใชใ้นการก าหนดปัญหาความสามารถและ
ความไรค้วามสามารถของบคุคลของนายโยช ิแมจ้ะฟังไดว้า่ นายโยชอิาศัยอยูถ่าวรใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิา  
 เราอาจตัง้ขอ้สงัเกตในประการทีส่องวา่ แมใ้นเรือ่งของหนี ้ซ ึง่จดุเกาะเกีย่วทีเ่ป็น
หลัก ก็คอื ถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับตัวหนี้ สญัชาตก็ิยังไดรั้บการยอมรับโดยกฎหมายไทยใหม้ี
บทบาทเป็นจดุเกาะเกีย่วในการก าหนดกฎหมายทีม่ผีลตอ่สาระส าคัญและแบบ ตลอดจน
ผลของสัญญาที่คู่สัญญาไม่มีเจตนาเลอืกกฎหมาย และคู่สัญญามสีัญชาตอิันร่วมกัน  
อกีทัง้ไมเ่กีย่วกับอสงัหารมิทรัพย ์ ดังนัน้ หากศาลไทยจะตอ้งพจิารณาเลอืกกฎหมายที่
มีผลก าหนดสาระส าคัญของสัญญาเช่ารถยนตร์ระหว่างนายโยชแิละนายฮโิรช ิซึง่
คู่สัญญาทัง้สองมสีถานะเป็นคนสัญชาตญิี่ปุ่ น และสัญญาท าในประเทศลาว ศาลนี้ก็
จะตอ้งใชม้าตรา ๑๓ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ 
เพื่อเลือกกฎหมายขัดกันญี่ปุ่ นขึน้มาพิจารณาต่อไป หากไม่ปรากฏมีเจตนาเลือก
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การปรับใชก้ฎหมายขดักนัไทย : สญัชาตขิองบคุคลธรรมดามบีทบาทอยา่งไร ? 

โดย รศ.ดร.พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร 
งานเขยีนเพือ่เป็นอาจารยิบชูาแด ่รศ.ดร.ดาราพร ถริะวฒัน ์

เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------  

กฎหมายของคู่สัญญาทัง้สอง แตถ่า้พบเจตนาเลอืกกฎหมายของคู่สัญญาไม่วา่จะโดย
ชัดแจง้และโดยปรยิาย ศาลไทยก็จะไมใ่ชก้ฎหมายสัญชาตอิันร่วมกันของคูส่ัญญา แต่
จะหันไปใชก้ฎหมายแหง่เจตนาของคูก่รณีแทน  
 เราอาจตัง้ขอ้สงัเกตในประการทีส่ามวา่ แมใ้นเรือ่งของทรัพยส์นิซ ึง่จุดเกาะเกีย่ว
ทีเ่ป็นหลัก ก็คอื ถิน่ที่ตัง้ของตัวทรัพยส์นิ สัญชาตก็ิยังไดรั้บการยอมรับโดยกฎหมาย
ไทยใหม้บีทบาทเป็นจดุเกาะเกีย่วในการก าหนดกฎหมายทีม่ผีลตอ่ทรัพยท์ีเ่คลือ่นทีอ่อก
นอกประเทศ  ดังนัน้ หากศาลไทยจะตอ้งพจิารณาเลอืกกฎหมายทีม่ผีลก าหนดสนิคา้ที่
นายโยชซิ ึง่มสีถานะเป็นคนสญัชาตญิีปุ่่ น สง่ออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจนี ศาล
นีก็้จะตอ้งใชม้าตรา ๑๖ วรรค ๒ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขดักันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ 
เพื่อเลือกกฎหมายขัดกันญี่ปุ่ นขึ้นมาพิจารณาต่อไป หากไปรากฏว่า ส ินคา้ก าลัง
เคลื่อนที่ออกนอกประเทศ ศาลไม่อาจใชก้ฎหมายแห่งถิ่นที่ตั ้งของทรัพย์ที่ก าลัง
เคลื่อนที่ ทั ้งนี้ เพราะทรัพย์ไม่มีที่ตัง้ จุดเกาะเกี่ยวที่เขา้มาท าหนา้ที่แทนจึงไดแ้ก ่
“สญัชาตขิองเจา้ของทรัพย”์ แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากทรัพยนั์น้อยูใ่นระหวา่งการฟ้องคด ีก็
ไม่อาจทราบว่า บุคคลใดเป็นเจา้ของทรัพย ์จุดเกาะเกี่ยวที่มาท าหนา้ที่แทนที่ ก็คือ 
กฎหมายแหง่ถิน่ทีท่รัพยส์นินัน้ตัง้อยูใ่นขณะยืน่ฟ้อง3 
 เราอาจตัง้ขอ้สงัเกตในประการทีส่ ีว่า่ สญัชาตไิดก้ลับมาเป็นจุดเกาะเกีย่วหลักที่
กฎหมายไทยใชเ้ป็นจดุเกาะเกีย่วในการก าหนดกฎหมายทีม่ผีลตอ่ปัญหาการขัดกันแหง่
กฎหมายว่าดว้ยครอบครัว ในสถานการณ์ที่เป็นขอ้ยกเวน้เท่านั้นที่กฎหมายไทยจะ
ยอมรับใหใ้ชข้อ้เท็จจรงิอืน่เป็นจุดเกาะเกีย่วที่ก าหนดกฎหมายที่มผีล เราเขา้ใจไดว้่า 
ปัญหาครอบครัวก็มีธรรมชาตเิดียวกับปัญหาครอบครัว สาระส าคัญของเรื่องอยู่ที่ตัว
บุคคล แต่เมือ่เป็นเรือ่งของครอบครัว จงึเป็นเรื่องกลุ่มของบุคคล เราจะสังเกตวา่ จุด
เกาะเกีย่วทีแ่ทจ้รงิอันน าไปสูก่ารก าหนดกฎหมายทีม่ผีล ก็คอื กฎหมายของรัฐเจา้ของ
ตัวบุคคลหลักของครอบครัว ในชว่งก่อนทีจ่ะเกดิครอบครัว ทัง้สามแีละภรยิาต่างก็เป็น
บุคคลหลัก จงึตอ้งใชก้ฎหมายของรัฐเจา้ของตัวบุคคลทัง้สองรัฐของคู่สมรส ดังนั้น 
มาตรา ๑๙ แห่ง แห่ง พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ จงึบัญญัตวิา่ 
“เงือ่นไขแห่งการสมรสใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสัญชาตขิองคู่กรณีแต่ละฝ่าย” แต่เมือ่
ครอบครัวเกดิขึน้แลว้ บคุคลหลักในครอบครัวก็คอืสามหีรอืบดิา ดังจะเห็นวา่ มาตรา ๒๑ 
วรรค ๒ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขดักันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ จงึบัญญัตวิา่ “ในกรณีที่
ภรยิามไิดไ้ดม้าซึง่สัญชาตแิห่งสามโีดยการสมรส ความสัมพันธร์ะหว่างสามีภรยิาให ้
เป็นไปตามกฎหมายสัญชาตแิห่งสาม”ี หรอืมาตรา ๓๐ วรรค ๑ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ จงึบัญญัตวิา่ “สทิธแิละหนา้ทีร่ะหวา่งบดิามารดากับ
บตุรชอบดว้ยกฎหมายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายสญัชาตขิองบดิา” 
 เราอาจตั ้งขอ้สังเกตในประการที่หา้ว่า เรื่องของมรดกซึง่เป็นเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สนิและบุคคล จุดเกาะเกี่ยวที่เป็นหลักในเรื่องมรดก
อสงัหารมิทรัพย ์ก็คอื ถิน่ทีต่ัง้ของตัวทรัพย ์ทัง้นี้ เพราะทรัพยเ์ป็นตัวก าหนดบคุคล แต่
หากเป็นมรดกสงัหารมิทรัพย ์จุดเกาะเกีย่วทีเ่ป็นหลักในเรือ่งมรดกสงัหารมิทรัพย ์ก็คอื 
สญัชาตหิรอืภมูลิ าเนา ทัง้นี ้เพราะบคุคลเป็นตัวก าหนดทรัพย ์ประเทศทีม่รีะบบกฎหมาย
ขดักันแบบ Civil Law มักยอมรับใหส้ัญชาตเิป็นจุดเกาะเกีย่วในการก าหนดกฎหมายทีม่ี
ผลต่อมรดกสังหารมิทรัพย ์ในขณะที่ประเทศที่มรีะบบกฎหมายขัดกันแบบ Common 
Law มักยอมรับใหภู้มลิ าเนาเป็นจุดเกาะเกีย่วในการก าหนดกฎหมายทีม่ผีลต่อมรดก
สงัหารมิทรัพย ์แตเ่มือ่ยอ้นกลับมาพจิารณา พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.
๒๔๘๑ เรากลับพบว่า ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศที่มรีะบบกฎหมายขัดกันแบบ Civil 
Law กลับยอมรับใหภู้มลิ าเนาเป็นจุดเกาะเกีย่วในการก าหนดกฎหมายทีม่ผีลต่อมรดก
สงัหารมิทรัพย ์แตอ่ยา่งไรก็ตาม กฎหมายขัดกันไทยก็ยังเปิดพืน้ทีใ่หส้ัญชาตอิาจถูกใช ้

เป็นจุดเกาะเกีย่วทีก่ าหนดกฎหมายทีม่ผีลต่อมรดกสังหารมิทรัพยไ์ดใ้น ๒ ประเด็นของ

                                         
3 มาตรา ๑๗ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขดักนัแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ 
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--------------------------------------------------------------------------------------  
การปรับใชก้ฎหมายขดักนัไทย : สญัชาตขิองบคุคลธรรมดามบีทบาทอยา่งไร ? 

โดย รศ.ดร.พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร 
งานเขยีนเพือ่เป็นอาจารยิบชูาแด ่รศ.ดร.ดาราพร ถริะวฒัน ์

เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------  

มรดกสงัหารมิทรัพย ์กลา่วคอื  (๑) ความสามารถของบคุคลทีจ่ะท าพนัิยกรรม4 และ (๒) 
แบบแห่งพนัิยกรรม5 ดังนัน้ หากศาลไทยจะตอ้งพจิารณาคดเีกีย่วกับพนัิยกรรมทีท่ าใน
ประเทศลาวโดยนายโยชซิ ึง่มสีถานะเป็นคนสัญชาตญิีปุ่่ น แต่มภีูมลิ าเนาอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ศาลไทยก็จะตอ้งใชก้ฎหมายขัดกันญีปุ่่ นพจิารณาความสามารถทีจ่ะท า
พนัิยกรรมของนายโยชติอ่ไป แตห่ากเป็นประเด็นเกีย่วกับแบบแหง่พนัิยกรรม ศาลไทย
อาจใชก้ฎหมายลาวซึง่เป็นกฎหมายของรัฐเจา้ของถิน่ทีท่ าพนัิยกรรม หรอืกฎหมายญีปุ่่ น
ซึง่เป็นกฎหมายของรัฐเจา้ของสญัชาตขิองผูท้ าพนัิยกรรมก็ได ้
---------------------------------------------------- 
การจดัการการขดักนัแหง่สญัชาตทิางบวกของบคุคลธรรมดา 
---------------------------------------------------- 
 ในกฎหมายขัดกันของนานารัฐทีย่อมรับใชส้ัญชาตเิป็นจุดเกาะเกีย่วเพือ่ก าหนด
กฎหมายทีม่ผีลตอ่นติสิมัพันธต์ามกฎหมายเอกชน เราจะพบหลักกฎหมายขัดกันในเรือ่ง
การขดักันแหง่สญัชาตทัิง้ในแงบ่วกและแงล่บ  
 การขัดกันแหง่กฎหมายสัญชาตใินแงบ่วก (positive conflict of nationalities) 
ก็คอื สถานการณ์ที่บุคคลมหีลายสัญชาต ิในสถานการณ์นี้ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้ง
เลือกสัญชาตทิี่มีประสทิธภิาพที่สุดเพื่อก าหนดกฎหมายที่มีผลก าหนดนิติสัมพันธ ์
กฎหมายขัดกันไทยก าหนดวธิีการจัดการการขัดกันแห่งกฎหมายสัญชาตใินแง่บวก
เอาไวใ้นมาตรา ๖ วรรค ๑ – ๓ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ 
ซึง่บัญญัตวิา่  
 “ถา้จะตอ้งใชก้ฎหมายสญัชาตบิังคับ และบคุคลมสีญัชาตติัง้แตส่องสญัชาตขิ ึน้
ไปอันไดรั้บมาเป็นล าดับ ใหใ้ชก้ฎหมายสญัชาตทิีบ่คุคลนัน้ไดรั้บครัง้สดุทา้ยบังคับ 
 ถา้จะตอ้งใชก้ฎหมายสญัชาตบิังคับ และบุคคลมสีญัชาตติัง้แต่สองสญัชาตขิ ึน้
ไปอันไดรั้บมาคราวเดยีวกัน ใหใ้ชก้ฎหมายสญัชาตขิองประเทศซึง่บคุคลนัน้มภีมูลิ าเนา
อยู่บังคับ ถา้บุคคลนั้นมีภูมลิ าเนาอยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศซึง่ตนมีสัญชาติ
สงักัดอยู่ ใหใ้ชก้ฎหมายภูมลิ าเนาในเวลายืน่ฟ้องบังคับ ถา้ภูมลิ าเนาของบุคคลนั้นไม่
ปรากฏใหใ้ชก้ฎหมายของประเทศซึง่บคุคลนัน้มถีิน่ทีอ่ยูบ่ังคับ 
 ในกรณีใดๆ ทีม่กีารขัดกันในเรือ่งสญัชาตขิองบคุคล ถา้สญัชาตหินึง่สญัชาตใิด
ซึง่ขัดกันนั้นเป็นสัญชาตไิทย กฎหมายสัญชาตซิ ึง่จะใชบ้ังคับไดแ้ก่กฎหมายแห่ง
ประเทศสยาม” 
 เราอาจสรุปการจัดการการขัดกันแห่งสัญชาตขิองบุคคลธรรมดาออกเป็น ๓ 
สถานการณ์ยอ่ย กลา่วคอื  
 สถานการณ์ย่อยแรก ก็คอื สถานการณ์ซึง่กฎหมายขดักนัไทยใหใ้ช้

กฎหมายของรฐัเจา้ของสญัชาต ิแตบ่คุคลมสีญัชาตติ ัง้แตส่องสญัชาตขิ ึน้ไปอนั
ไดร้บัมาเป็นล าดบั โดยสญัชาตดิงักลา่วมใิช่สญัชาตไิทย เราก็ตอ้งใชก้ฎหมาย
สัญชาตทิี่บุคคลนั้นไดรั้บครัง้สุดทา้ยบังคับ ดังนั้น หากศาลไทยจะตอ้งพจิารณา
ความสามารถในการท านติกิรรมของนายกาแอลซึง่มสีัญชาตฝิร่ังเศสโดยการเกดิและ
สญัชาตมิอนเตเนโกรโดยการสมรส ศาลนีก็้จะตอ้งใชก้ฎหมายขดักันมอนเตเนโกรในการ
ก าหนดความสามารถในการนติกิรรมของนายกาแอลตอ่ไป ทัง้นี้ เพราะมาตรา ๑๐ วรรค 
๑ แหง่ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ก าหนดใหป้ระเด็นแห่ง
คดดีังกลา่วยอ่มตอ้งเป็นไปกฎหมายของรัฐเจา้ของสัญชาต ิและมาตรา ๖ วรรค ๑ แหง่ 
พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ก าหนดใหใ้ชส้ัญชาตมิอนเตเน
โกรซึง่เป็นสัญชาตทิีบ่คุคลนัน้ไดรั้บครัง้สดุทา้ยในการเลอืกกฎหมายทีม่ผีลบังคับ ศาล
ไทยจงึตอ้งใชก้ฎหมายขดักันมอนเตเนโกรในการพจิารณาในขัน้ตอนตอ่ไป 

                                         
4 มาตรา ๓๙ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขดักนัแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ 
5 มาตรา ๔๐ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขดักนัแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ 
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--------------------------------------------------------------------------------------  
การปรับใชก้ฎหมายขดักนัไทย : สญัชาตขิองบคุคลธรรมดามบีทบาทอยา่งไร ? 

โดย รศ.ดร.พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร 
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เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------  

 สถานการณ์ย่อยทีส่อง ก็คอื สถานการณ์ซึง่กฎหมายขดักนัไทยใหใ้ช้

กฎหมายของรฐัเจา้ของสญัชาต ิแตบ่คุคลมสีญัชาตติ ัง้แตส่องสญัชาตขิ ึน้ไปอนั
ไดร้บัมาคราวเดยีวกนั โดยสญัชาตดิงักล่าวมใิช่สญัชาตไิทย เราก็ตอ้งใช ้

กฎหมายสัญชาตขิองประเทศซึง่บคุคลนัน้มภีมูลิ าเนาอยูบ่ังคับ ถา้บคุคลนัน้มภีูมลิ าเนา
อยูใ่นประเทศอืน่นอกจากประเทศซึง่ตนมสีัญชาตสิังกัดอยู ่ใหใ้ชก้ฎหมายภมูลิ าเนาใน
เวลายืน่ฟ้องบังคับ ถา้ภูมลิ าเนาของบุคคลนัน้ไม่ปรากฏ ใหใ้ชก้ฎหมายของประเทศซึง่
บคุคลนัน้มถีิน่ทีอ่ยูบ่ังคับ ดังนัน้ หากศาลไทยจะตอ้งพจิารณาความสามารถในการท านติ ิ
กรรมของนางแอนนิตา้ซึง่มีสัญชาตฝิร่ังเศสโดยการเกดิโดยหลักสืบสายโลหติและ
สัญชาตอิเมรกิันโดยการเกดิโดยหลักดนิแดน แตม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นประเทศอติาล ีศาลนี้
จะตอ้งใชก้ฎหมายขัดกันอติาลใีนการก าหนดความสามารถในการนติกิรรมของนางแอน
นติา้ตอ่ไป เพราะแมม้าตรา ๑๐ วรรค ๑ แหง่ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย 
พ.ศ.๒๔๘๑ จะก าหนดใหป้ระเด็นแหง่คดดีังกลา่วเป็นไปภายใตก้ฎหมายของรัฐเจา้ของ
สัญชาติ แต่เมื่อนางแอนนิตา้มีสองสัญชาติ อันไดรั้บมาในคราวเดียวกันแต่มิไดม้ี
ภูมลิ าเนาในประเทศที่ตนมสีัญชาต ิ มาตรา ๖ วรรค ๒ แห่ง แห่ง พ.ร.บ.ว่าดว้ยการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ จงึก าหนดใหศ้าลไทยตอ้งใช ้“กฎหมายภูมลิ าเนาใน
เวลายืน่ฟ้องบังคับ” แทน 
 สถานการณ์ย่อยทีส่าม ก็คอื สถานการณ์ซึง่กฎหมายขดักนัไทยใหใ้ช้

กฎหมายของรฐัเจา้ของสญัชาต ิแต่บุคคลมสีญัชาตติ ัง้แตส่องสญัชาตขิ ึน้ไป 
โดยสญัชาตหินึง่สญัชาตใิดซึง่ขดักนัน ัน้เป็นสญัชาตไิทย ทัง้นี้ ไมว่า่สัญชาตไิทย
จะเป็นสัญชาตทิีไ่ดม้าก่อนหรือคราวเดยีวกัน ไม่ว่าบุคคลจะมภีูมลิ าเนาในประเทศที่มี
สญัชาตไิทยหรอืไม ่เราก็ตอ้งใชส้ัญชาตไิทยเป็นจุดเกาะเกีย่วทีก่ าหนดกฎหมายทีม่ผีล
ก าหนดนติสิัมพันธ ์อันท าใหก้ฎหมายทีม่ผีลบังคับ ก็คอื กฎหมายไทยเอง โดยท่ัวไปก็
คอื ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น่ันเอง” ดังนัน้ หากศาลไทยจะตอ้งพจิารณา
ความสามารถในการท านติกิรรมของนางมาลนิซี ึง่มสีัญชาตไิทยโดยการเกดิและสัญชาติ
เบลเยีย่มโดยการสมรส ศาลนี้ก็จะตอ้งใชก้ฎหมายแพ่งสาระบัญญัตไิทยในการก าหนด
ความสามารถในการนติกิรรมของนางมาลนิีต่อไป ทัง้นี้ เพราะมาตรา ๑๐ วรรค ๑ แห่ง 
แห่ง พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ก าหนดใหป้ระเด็นแห่งคดี
ดังกลา่วยอ่มตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของรัฐเจา้ของสญัชาต ิและมาตรา ๖ วรรค ๓ แหง่ 
พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ก าหนดใหใ้ชส้ัญชาติไทยเพื่อ
ก าหนดกฎหมายทีม่ผีลบังคับ ศาลไทยจงึตอ้งใชก้ฎหมายไทย โดยไมต่อ้งค านงึวา่ นาง
มาลนิมีสีญัชาตเิบลเยีย่มอยูด่ว้ยและเป็นสญัชาตทิีไ่ดรั้บมาหลังสดุ 
---------------------------------------------------- 
การจดัการการขดักนัแหง่สญัชาตทิางลบของบคุคลธรรมดา 
---------------------------------------------------- 

การขัดกันแหง่กฎหมายสัญชาตใินแงล่บ (negative conflict of nationalities) 
ก็คอื สถานการณ์ที่บุคคลธรรมดาไม่ไดรั้บการรับรองสทิธใินสัญชาตโิดยรัฐใดเลยบน
โลก ซึง่สาเหตอุาจจะเป็นเพราะ (๑) บคุคลนัน้ไมม่สีทิธใินสัญชาตติามกฎหมายของรัฐ
ใดเลยบนโลก ซึง่สาเหตุอาจจะมาจากการตกอยู่ในสุญญากาศของบทบัญญัตแิห่ง
กฎหมายสญัชาตทิีข่ัดกัน หรอืมาจากความไมส่ามารถพสิจูน์จุดเกาะเกีย่วทีท่ าใหม้สีทิธิ
ในสญัชาตติามกฎหมายของรัฐทีม่จีดุเกาะเกีย่ว หรอื (๒) บคุคลนัน้ไมไ่ดรั้บการแจง้เกดิ
ในทะเบยีนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก หรือ (๓) บุคคลนั้นไดรั้บการแจง้เกดิแลว้ใน
ทะเบยีนราษฎรของรัฐหนึง่ แตถู่กขวา้งทิง้ออกมาจากทะเบยีนราษฎรของรัฐนัน้ โดยไม่
มรัีฐอืน่ใดยอมรับไวใ้นทะเบยีนราษฎร ในสถานการณ์ทัง้สามนี ้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ใชภ้มูลิ าเนาแทนสญัชาตเิพือ่ก าหนดกฎหมายทีม่ผีลก าหนดนติสิัมพันธ ์กฎหมายขัดกัน
ไทยก าหนดวธิกีารจัดการการขัดกันแห่งกฎหมายสัญชาตใินแง่ลบเอาไวใ้นมาตรา ๖ 
วรรค ๔ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ซึง่บัญญัตวิา่ “ส าหรับ



P A G E  | 9 
 

--------------------------------------------------------------------------------------  
การปรับใชก้ฎหมายขดักนัไทย : สญัชาตขิองบคุคลธรรมดามบีทบาทอยา่งไร ? 

โดย รศ.ดร.พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร 
งานเขยีนเพือ่เป็นอาจารยิบชูาแด ่รศ.ดร.ดาราพร ถริะวฒัน ์

เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------  

บคุคลผูไ้รส้ญัชาต ิใหใ้ชก้ฎหมายภมูลิ าเนาของบคุคลนัน้บังคับ ถา้ภมูลิ าเนาของบคุคล
นัน้ไมป่รากฏ ใหใ้ชก้ฎหมายของประเทศซึง่บคุคลนัน้มถีิน่ทีอ่ยูบ่ังคับ”   
------------------------------------------------------------------------------- 
การทบทวนเทคนคิในการก าหนดสญัชาตขิองบุคคลธรรมดาภายใตก้ฎหมาย
ขดักนัไทย 
------------------------------------------------------------------------------- 
 ในส่วนของการปรับใชก้ฎหมายขัดกันไทยในการก าหนดสัญชาตขิองบุคคล
ธรรมดา มีประเด็นของขอ้ถกเถียงทางปฏบิัต ิที่น ามาสู่ขอ้ถกเถียงทางวชิาการ แต่
อย่างไรก็ตาม ขอ้ถกเถียงดังกล่าวยังไม่เคยเขา้สู่การพิจารณาของศาลไทย เพื่อ
ประโยชน์ในการสรา้งความชัดเจนทางวชิาการ ผูเ้ขียนจงึประสงค์จะน าขอ้ถกเถียง
ดังกลา่วมาใครค่รวญ ณ ทีน่ี้ 
 โดยท ัว่ไป  บคุคลธรรมดาจะถกูถอืวา่ มสีญัชาตขิองรฐัใดน ัน้ จะพจิารณา
จากเอกสารรบัรองตวับุคคลทีอ่อกโดยรฐัเจา้ของสญัชาตเิท่าน ัน้ใช่หรอืไม่ ? 
หรอืควรจะตอ้งพจิารณากวา้งกว่าน ัน้ โดยพจิารณาถงึจุดเกาะเกีย่วอนัท าให้
บคุคลน ัน้มสีทิธใินสญัชาตขิองรฐัเจา้ของสญัชาตอิกีดว้ย ?  ในสถานการณ์ท่ัวไป 
บุคคลธรรมดาย่อมมีเอกสารรับรองตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐเจา้ของสัญชาติ แต่ใน
สถานการณ์พเิศษทีบ่คุคลมขีอ้เท็จจรงิอันท าใหม้สีทิธใินสัญชาตติามกฎหมายของรัฐวา่
ดว้ยสัญชาต ิแต่บุคคลนัน้ก็ไม่มเีอกสารรับรองตัวบุคคลทีอ่อกโดยรัฐเจา้ของสัญชาต ิ
ประเด็นทีถ่ามกันก็คอื เราควรจะยอมรับวา่ บคุคลมสีัญชาตไิทยแมว้า่เขายังไมไ่ดรั้บการ
รับรองจากนายทะเบยีนราษฎรของรัฐไทยหรอืไม่ ? หรือเราควรจะยอมรับว่า บุคคลมี
สญัชาตพิมา่แมว้า่เขายังไมไ่ดรั้บการรับรองจากนายทะเบยีนราษฎรของรัฐพมา่หรอืไม ่?  

กรณีศกึษาแรกทีอ่ยากจะน ามาใคร่ครวญศกึษา ก็คอื กรณีของนายจอบซิ ึง่เกดิ
ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ จากบดิาและมารดาซึง่เป็นคนกะเหรี่ยงที่เกดิก่อน
ทะเบยีนราษฎรของรัฐไทย กลา่วคอื เกดิก่อน พ.ศ.๒๔๙๙ เขาจงึมสีถานะเป็นบคุคลที่
ตกหลน่จากทะเบยีนราษฎรของรัฐไทย เมือ่พจิารณาขอ้เท็จจรงิของนายจอบ ิจะเห็นวา่ 
เราจะตอ้งฟังว่า นายจอบมิสีทิธใินสัญชาตไิทยโดยหลักดนิแดนโดยผลของมาตรา ๗ 
(๓) แหง่ พ.ร.บ.สญัชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งทีอ่ าเภอแกง่กระจาน
ยังมไิดรั้บรองสทิธใินสถานะบคุคลตามกฎหมายการทะเบยีนราษฎรในสถานะคนสัญชาติ
ไทย อันท าใหม้อิาจไดรั้บการออกบัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยบัตร
ประชาชน นายจอบจิงึยังไมม่เีอกสารพสิจูน์ทราบตัวบคุคล (Identification Paper) ที่
ออกโดยฝ่ายบรหิารของรัฐไทยในสถานะคนสญัชาตไิทย  

ขอ้สงสัยในขัน้ตอนนี้ ก็คอื หากศาลไทยจะตอ้งพจิารณาความสามารถของนาย
จอบใินการท านติกิรรมสัญญา โดยผลของมาตรา ๑๐ วรรคที ่๑ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการ
ขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ศาลนี้ก็จะตอ้งใชก้ฎหมายของรัฐเจา้ของสัญชาตขิอง
นายจอบ ิในชัน้นี้ ศาลไทยจะรับฟังไดแ้ลว้หรือยังว่า นายจอบมิสีัญชาตไิทย และน า
กฎหมายไทยในสถานะกฎหมายของรัฐเจา้ของสญัชาตมิาก าหนดความสามารถของนาย
จอบใินการท านติกิรรม ? 

ขอใหต้ระหนักตอ่ไปวา่ เมือ่นายจอบยิังมไิดรั้บการยอมรับวา่ เป็นคนสญัชาตไิทย
โดยนายทะเบยีนราษฎรของรัฐไทยและของรัฐอืน่ใดบนโลก นายจอบยิอ่มประสบปัญหา
ความไรรั้ฐ (Statelessness) อันท าใหน้ายจอบยิอ่มตกอยูภ่ายใตส้ภาวะความไรส้ัญชาต ิ
(Nationalitylessness) ทัง้นี้ เพราะไม่อาจอา้งการรับรองสถานะคนสัญชาตขิองรัฐใด
เลยบนโลก จงึเกดิขอ้สงสัยวา่ หากนายจอบยิังมไิดรั้บการรับรองสทิธใินสัญชาตไิทย
ตามกฎหมายสัญชาติโดยนายทะเบียนราษฎรของรัฐไทยตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ทะเบยีนราษฎร นายจอบก็ิน่าจะมสีถานะเป็นคนไรรั้ฐยังยังไรส้ัญชาตมิากกวา่ ดังนัน้ จงึ
น่าจะถูกตอ้งมากกว่าที่ศาลไทยจะใชก้ฎหมายของรัฐเจา้ของภูมลิ าเนาในการก าหนด
ความสามารถในการท านติกิรรมสญัญาของนายจอบ ิ 



P A G E  | 10 
 

--------------------------------------------------------------------------------------  
การปรับใชก้ฎหมายขดักนัไทย : สญัชาตขิองบคุคลธรรมดามบีทบาทอยา่งไร ? 

โดย รศ.ดร.พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร 
งานเขยีนเพือ่เป็นอาจารยิบชูาแด ่รศ.ดร.ดาราพร ถริะวฒัน ์

เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------  

ส าหรับทางเลอืกในการตคีวามค าว่า “สัญชาต”ิ นี้ ผูเ้ขยีนเห็นวา่ ศาลไทยควร
ตคีวามค าวา่ “สญัชาต”ิ ใหห้มายถงึ “สัญชาตทิีไ่ดรั้บการรับรองโดยนายทะเบยีนราษฎร
ของรัฐเจา้ของสญัชาตแิลว้เทา่นัน้” ศาลไทยไมน่่าจะถอืวา่ บคุคลธรรมดามสีัญชาตไิทย
ตัง้แตใ่นชัน้ทีม่กีารกลา่วอา้งของบคุคลธรรมดาวา่ มขีอ้เท็จจรงิครบองคป์ระกอบของการ
ไดส้ัญชาตไิทย ทัง้นี้เพราะการกล่าวอา้งของบุคคลธรรมดานัน้อาจน าไปสู่การรับรอง
หรอืไมรั่บรองของนายทะเบยีนราษฎรของรัฐเจา้ของสัญชาตก็ิได ้ดังนัน้ ผูเ้ขยีนจงึเสนอ 
ใหศ้าลไทยใชก้ฎหมายไทยในสถานะกฎหมายของรัฐเจา้ของภูมลิ าเนาเพื่อก าหนด
ความสามารถในการท านติกิรรมสญัญาของนายจอบใินระหวา่งทีน่ายจอบยิังมสีถานะเป็น
คนไรส้ัญชาต ิกลา่วคอื ตราบเท่าทีย่ังไมไ่ดรั้บการรับรองในทะเบยีนราษฎรของรัฐไทย
ในสถานะคนสญัชาตไิทย 
 ส าหรับกรณีศกึษาทีส่องทีน่่าจะน ามาศกึษาเปรยีบเทยีบกับกรณีของนายจอบ ิก็
คอื กรณีของนายป๊ิลูซ ึง่เกดิในประเทศพม่าในราว พ.ศ.๒๔๙๗ จากบุพการีซ ึง่เป็นคน
กะเหรีย่งทีเ่กดิในประเทศพม่า ทัง้ทีน่ายป๊ิลูก็น่าจะมสีทิธใินสัญชาตพิม่าตามกฎหมาย
พมา่วา่ดว้ยสัญชาตพิมา่ แต่จนถงึปัจจุบัน เขาก็ยังไม่ไดรั้บการยอมรับโดยนายทะเบยีน
ราษฎรของรัฐพมา่ในสถานะคนสญัชาตพิมา่  

เมือ่ศาลไทยจะตอ้งพจิารณาความสามารถในการท านิตกิรรมสัญญาของนายป๊ิล ู
ศาลนี้ก็น่าจะไม่ใชก้ฎหมายขัดกันพม่าในการพจิารณาประเด็นแห่งคดีดังกล่าว ทัง้นี ้
เพราะนายป๊ิลูยังไม่ไดรั้บการยอมรับจากนายทะเบยีนราษฎรของรัฐพม่าในสถานะคน
สัญชาตพิม่า เมือ่เราพบขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิวา่ นายป๊ิลูมภีูมลิ าเนาอยู่ในประเทศจนี จงึ
น่าจะถกูตอ้งมากกวา่ทีศ่าลไทยจะน าเอากฎหมายขัดกันจนีมาพจิารณาความสามารถใน
การท านติกิรรมสัญญาของนายป๊ิล ูเพราะเขายังมสีถานะเป็นคนไรรั้ฐทีย่ังไรส้ัญชาต ิแต่
เขามภีมูลิ าเนาอยูใ่นประเทศจนี 
 ส าหรับกรณีศกึษาที่สามที่น่าจะน ามาศกึษาเปรียบเทียบกับกรณีของนายจอบิ
และนายป๊ิล ูก็คอื กรณีของนายไลออนสซ์ ึง่เกดิในประเทศสหรัฐอเมรกิาจากบดิาสญัชาติ
อเมรกิันและมารดาสัญชาตไิทย เขาจงึมสีทิธใินสัญชาตขิองสองรัฐ กล่าวคอื อเมรกิัน
และไทย แต่เมื่อนายไลออนส์ไดรั้บการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรของประเทศ
สหรัฐอเมรกิาเท่านัน้ แต่ไมเ่คยมกีารบันทกึชือ่ของนายไลออนสใ์นทะเบยีนราษฎรของ
รัฐไทย ดังนัน้ สญัชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพส าหรับนายไลออนสก็์คอืสัญชาตอิเมรกิันเท่านัน้ 
ไมใ่ชส่ญัชาตไิทย ไลออนสไ์มป่ระสบปัญหาความไรส้ญัชาตดิังจอบแิละป๊ิล ูแมไ้ลออนส์

จะไมย่อมใชส้ทิธใินสญัชาตไิทย ไลออนสเ์ป็นคนมรัีฐมสีญัชาต ิ
เมือ่ศาลไทยจะตอ้งพจิารณาความสามารถในการท านติกิรรมสัญญาของนายไล

ออนส ์ศาลนี้ก็น่าจะไม่ใชก้ฎหมายขัดกันไทยในการพจิารณาประเด็นแห่งคดดีังกล่าว 
ทัง้นี ้เพราะไลออนสย์ังไมไ่ดรั้บการยอมรับจากนายทะเบยีนราษฎรของรัฐไทยในสถานะ
คนสญัชาตไิทย กรณีของนายไลออนสไ์มต่กอยูภ่ายใตม้าตรา ๖ วรรค ๓ แหง่ พ.ร.บ.วา่
ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ทีจ่ะท าใหศ้าลไทยน าเอาสัญชาตไิทยมาใช ้

แทนสัญชาตอิเมรกิัน แต่เมือ่ใดในอนาคตที่นายไลออนสไ์ดรั้บการรับรองในทะเบยีน
ราษฎรของรัฐไทยในสถานะคนสัญชาตไิทย นายไลออนสก็์จะตกอยู่ภายใตม้าตรา ๖ 
วรรค ๓ แห่ง พ.ร.บ.ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ และท าใหศ้าลไทย
น าเอาสญัชาตไิทยมาใชแ้ทนสญัชาตอิเมรกิัน 

ส าหรับกรณีศกึษาทีส่ ีท่ีน่่าจะน ามาศกึษาเปรยีบเทยีบกับกรณีของนายจอบ ินาย
ป๊ิล ูและนายไลออนส ์ก็คอื กรณีของนายยทุธนาซึง่เกดิในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
จากบดิาและมารดาซึง่เกดิในประเทศไทย ในลักษณะเดยีวกับนายจอบ ินายยุทธนามี
ขอ้เท็จจรงิที่ครบองคป์ระกอบของการไดส้ัญชาตไิทยโดยผลของมาตรา ๗ (๓) แห่ง 
พ.ร.บ.สญัชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ ซึง่ถูกเพิม่เตมิโดยประกาศคณะปฏวิัตฉิบับที ่๓๓๗ ลงวันที ่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ แตป่รากฏวา่ นายทะเบยีนราษฎรของรัฐไทยทีรั่บแจง้การเกดิ
ของนายยทุธนาไดบ้ันทกึวา่ นายยทุธนาเป็นคนสัญชาตเิวยีดนามในทะเบยีนราษฎรของ
รัฐไทย ทัง้ทีรั่ฐเวยีดนามไมเ่คยรับรองนายยทุธนาในทะเบยีนราษฎรของรัฐเวยีดนามใน
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--------------------------------------------------------------------------------------  
การปรับใชก้ฎหมายขดักนัไทย : สญัชาตขิองบคุคลธรรมดามบีทบาทอยา่งไร ? 

โดย รศ.ดร.พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร 
งานเขยีนเพือ่เป็นอาจารยิบชูาแด ่รศ.ดร.ดาราพร ถริะวฒัน ์

เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------  

สถานะคนสญัชาตเิวยีดนาม ขอใหส้ังเกตวา่ นายยทุธนาเป็นคนไรส้ัญชาตหิากพจิารณา
สถานการณ์ดา้นขอ้เท็จจรงิที่นายยุทธนาเผชญิ กล่าวคอื ไม่มรัีฐใดเลยบนโลกที่ยอม
รับรองนายยทุธนาในสถานะคนสญัชาตใินทะเบยีนราษฎรของตน  

หากศาลไทยจะตอ้งพจิารณาความสามารถในการท านิตกิรรมสัญญาของนาย
ยทุธนา ศาลไทยจงึเผชญิตอ่ทางเลอืกวา่ ศาลไทยควรจะถอืวา่ (๑) นายยทุธนาเป็นคน
สัญชาตเิวยีดนามตามเอกสารมหาชนทีรั่ฐไทยบันทกึ ? หรือ (๒) นายยุทธนาเป็นคน
สัญชาตไิทยตามขอ้เท็จจรงิทีน่ายยุทธนากล่าวอา้ง ? หรอื (๓) นายยุทธนาเป็นคนไร ้
สญัชาตติามขอ้เท็จจรงิทีน่ายยทุธนาเป็นอยู ่? ซึง่ผูเ้ขยีนมคีวามเห็นวา่ ศาลไทยไมอ่าจ
ถอืวา่ นายยุทธนาเป็นคนสัญชาตเิวยีดนาม เพราะสทิธใินสัญชาตเิวยีดนามเป็นไปตาม
กฎหมายสัญชาตเิวยีดนามและการรับรองสทิธดิังกล่าวย่อมตอ้งท าโดยนายทะเบยีน
ราษฎรของรัฐเวยีดนาม หรอืศาลไทยก็ไมอ่าจถอืวา่ นายยทุธนามสีัญชาตไิทยในขณะที่
นายทะเบยีนราษฎรของรัฐไทยยังไม่รับรองนายยุทธนาในทะเบยีนราษฎรในสถานะคน
สญัชาตไิทย ผูเ้ขยีนจงึเห็นวา่ น่าจะเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งกวา่ทีศ่าลไทยจะถอืวา่ นายยทุธนา
เป็นคนไรส้ญัชาต ิอันท าใหต้กอยูภ่ายใตม้าตรา ๖ วรรค ๓ แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกัน
แหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ กลา่วคอื ศาลไทยจะตอ้งใชภู้มลิ าเนาแทนสัญชาตขิองนาย
ยทุธนาในการก าหนดกฎหมายทีม่ผีลก าหนดความสามารถในการท านติกิรรมสัญญาของ
นายยทุธนา 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม เมือ่นายยทุธนาไดรั้บการรับรองนายยทุธนาในทะเบยีนราษฎร
ของรัฐไทยในสถานะคนสัญชาตไิทยแลว้ นายยุทธนาจงึมใิช่คนไรส้ัญชาตอิกีต่อไป 
โดยมาตรา ๑๐ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ศาล
ไทยจะตอ้งใชส้ัญชาติของนายยุทธนาในการก าหนดกฎหมายที่มีผลก าหนด
ความสามารถในการท านติกิรรมสัญญาของนายยทุธนา อันหมายถงึ ศาลไทยจะตอ้งใช ้

กฎหมายแพง่สาระบัญญัตไิทยในการก าหนดประเด็นแหง่คดดีังกลา่ว 
-------- 
บทสรปุ 
-------- 
 เราคงปฏเิสธไม่ไดว้า่ ส าหรับประเทศทีม่รีะบบกฎหมายขัดกันแบบ Civil Law 
สัญชาตยิ่อมเป็นจุดเกาะเกีย่วหลักในการก าหนดกฎหมายทีม่ผีลก าหนดปัญหาบุคคล
และครอบครัว และยังเป็นจุดเกาะเกีย่วเสรมิทัง้ในเรือ่งหนี้ ทรัพยส์นิ และมรดก ดังนั้น 
การพสิจูน์สถานะคนสัญชาตขิองบุคคลธรรมดาจงึเป็นเทคนคิทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดห้ากเรา
จะตอ้งปรับใชก้ฎหมายขัดกันต่อนิตสิัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่าง
ประเทศ  

แตอ่ยา่งไรก็ตาม เราจะตอ้งไมล่มืวา่ การกลา่วอา้งสัญชาตขิองบุคคลธรรมดาผู ้
ทรงสทิธหิรอืหนา้ทีใ่นนติสิัมพันธอ์าจน าไปสู่การใชก้ฎหมายต่างประเทศหากบุคคลมี
สัญชาตขิองรัฐต่างประเทศ ซึง่ก็หมายความในประการแรกวา่ ผูก้ล่าวอา้งใชก้ฎหมาย
ตา่งประเทศนี้จะตอ้งพสิจูน์เนื้อหาของกฎหมายตา่งประเทศใหศ้าลไทยพอใจ ศาลไทย
จงึจะยอมรับใชก้ฎหมายตา่งประเทศทีก่ลา่วอา้ง ในกรณีทีศ่าลไทยไมพ่อใจ ศาลไทยจะ
น าเอากฎหมายไทยมาใชใ้นการพจิารณาประเด็นแหง่คดทีีไ่ม่พอใจนัน้แทน (มาตรา ๘ 
แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขัดกันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑) และก็หมายความในประการที่
สองวา่ ผูก้ลา่วอา้งใชก้ฎหมายตา่งประเทศนี้จะตอ้งพสิจูน์ใหไ้ดว้า่ เนื้อหาของกฎหมาย
ต่างประเทศนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอันดขีองประชาชนไทย ศาล
ไทยจงึจะยอมรับใชก้ฎหมายตา่งประเทศทีก่ลา่วอา้ง ในกรณีทีศ่าลไทยเห็นเป็นตรงขา้ม 
ศาลไทยจะน าเอากฎหมายไทยมาใชใ้นการพจิารณาประเด็นแหง่คดนัีน้แทน (มาตรา ๕ 
แหง่ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการขดักันแหง่กฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑) 
------------------------------------------------ 
 


