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วิธีศึกษา
ประเภทของขอพิพาท
ฐานที่มาของกฎหมายในการระงับขอพิพาท
วิธีในการระงับขอพิพาท
ผูเกี่ยวของในการระงับขอพิพาท / องคกร
ผลดีผลเสยีของการระงับขอพาทแตละวธิี

Player : ตัวละคร
 รัฐคูพิพาท 2 ฝาย
 รัฐที่สาม
 องคการระหวางประเทศ

ขอพิพาท : ความหมาย

Dispute : “A disagreement over a 
point of law or fact, a conflict of  
legal views or of interests between 
two persons.”
Mavrommantis Palestine Consession case PICJ 1924

ประเภทของขอพิพาท
 ขอพิพาททางกฎหมาย
 ขอพิพาททางการเมือง

Q: ความแตกตาง  ไมชัดเจน

การมีขอพิพาท !?!
“The two sides hold clear opposite 
views concerning the question of the 
performance or the non-performance 
of certain treaty obligations.”
Interpretation of Peace Treaties Case ICJ 1950
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หลักกฎหมายระหวางประเทศแตเดิม

 ไมมีกฎหมายกําหนด หนาที่/ พันธกรณใีห
รัฐตองระงับขอพิพาทของตน
 ใชสงครามระงับขอพิพาทได
 ใชสันติวิธีระงับขอพิพาทก็ได

หลักกฎหมายระหวางประเทศในปจจุบัน

 หามใชสงครามระงับขอพิพาท
 พันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติ 
(สําหรับรัฐที่เปนภาคี)

3. สมาชิกทั้งปวงจะตองระงับกรณีพิพาท
ระหวางประเทศของตนโดยสนัติวิธี    ใน
ลักษณะการเชนที่จะไมเปนอันตรายแก
สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
และความยตุิธรรม 

กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 2 อนุ 3
กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 33

1. ผูเปนฝายในกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากดําเนินอยูตอไป
นาจะเปนอันตรายแกการธํารงไวซึง่สันติภาพและความมั่นคง
ระหวางประเทศ กอนอืน่จะตองแสวงหาทางแกไขโดยการเจรจา 
การไตสวน การไกลเกลี่ยการ-ประนีประนอมอนุญาโตตุลาการ 
การระงับโดยทางศาล การอาศัยทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาค  
หรือขอตกลงสวนภูมิภาค หรือสันติวิธีอื่นใดที่คูกรณจีะพึงเลือก

2. เม่ือเห็นวาจําเปน คณะมนตรีความมั่นคงจะตอง
เรียกรองใหคูพิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเชนวานั้น

ประเภทของการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี

 การระงับขอพิพาททางการทูต
 การระงับขอพิพาทโดยสหประชาชาติ
 การระงับขอพิพาทโดยองคกรตุลาการ
ระหวางประเทศ

 การระงับขอพิพาททางการทูต
การเจรจา Negotiation
การจัดการเจรจา Good Office
การไกลเกลีย่ Meditation
การหาขอเท็จจริง Inquiry / Fact-finding
การประนอม Conciliation
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การเจรจา : Negotiation
รูปแบบ

ทวิภาคี / พหุภาคี
ขอดี

รัฐรักษาอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไวได
อยางเต็มที่

การเจรจา : Negotiation
ขอเสีย

มีกรอบเวลากําหนด
มีการเปดเผยผลการประชุมตอสาธารณะ ซ่ึงอาจ
นําไปสู การแขงกันรักษาหนาตาของประเทศ/ การ
ยอมรับโดยงาย

การจัดการเจรจา Good Office
เปนกรณีที่บุคคลที่สามชักนําใหรัฐคูพพิาทหนัเขา
มาเจรจากัน โดยรัฐที่สามไมไดเขารวมเจรจา
ขอดี

 ไมผูกพันใหรัฐตองปฏิบัติตาม

การไกลเกลี่ย Meditation
เปนกรณีที่บุคคลที่สามชักนําใหรัฐคูพพิาทหนัเขา
มาเจรจากัน โดยรัฐที่สามเขารวมเจรจาและเสนอ
ขอแนะนํา
ขอดี

 ไมผูกพันใหรัฐตองปฏิบัติตาม

การหาขอเท็จจริง 
Inquiry / Fact-finding

 เปนกรณีที่รัฐคูพิพาทมีปญหาขอเท็จจริงและไม
สามารถตกลงกันได 
 ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาหาขอเท็จจริง
 คณะกรรมการอาจเปนคณะกรรมการผสมสอง

ฝายของคูพิพาท หรือ คณะกรรมการจากชาตทิี่
สามก็ได 

การหาขอเท็จจริง 
Inquiry / Fact-finding

ขอดี
 ไมผูกพันใหรัฐตองเชื่อ/ปฏิบัติตาม
ขอเท็จจริงที่คนพบ
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การประนอม Conciliation
เปนกรณีท่ีรัฐคูพิพาทตกลงตั้งกรรมการขึ้นหาขอเท็จจริง
และมอบใหคณะกรรมการมีสิทธิเสนอขอยุติใหคูพิพาท
เพ่ือนําไปพิจารณาตอไป
ขอดี

 ไมผูกพันใหรัฐตองเชื่อ/ปฏิบัติตามขอเท็จจริงหรือ
ขอยุติท่ีถกูเสนอ

การระงับขอพิพาทโดยสหประชาชาติ
องคกรที่เกีย่วของ
คณะมนตรคีวามมั่นคง
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
เลขาธิการใหญแหงสหประชาชาติ

คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีความมั่นคง
ประกอบดวยสมาชิก 15 ชาติ
สมาชิกประเภทถาวร 5 ชาติ
สมาชิกประเทศหมุนเวียน 10 ชาติ เลือกตั้งใหม
ทุก 2 ป

กลไกการดําเนินงาน
วินิจฉัยในปญหาตางๆเกี่ยวกบัการรกัษา
สันติภาพในรปูของขอมติ
คําวินิจฉัยของคณะมนตรีในปญหาทั่วไปทีม่ิใช
วิธีการดําเนินการ จะตองกระทําโดยเสยีง 9 
ใน 15 เสียง โดยมี 5 เสียงของสมาชิกถาวร
รวมอยูดวย

การนําเรื่องเขาสูการพิจารณา
1. เลขาธิการอาจนําเรื่องใด ๆ ซ่ึงตามความเห็นชอบของ
ตนอาจคุกคามการธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความมั่นคง
ระหวางประเทศมาเสนอใหคณะมนตรีความมั่นคงทราบ
ขอ (กฎบัตรขอ 99)
2. สมาชิกใด ๆ ของสหประชาชาติอาจนํากรณีพิพาทใด 
ๆ หรือสถานการณใด มาเสนอคณะมนตรีความมั่นคง
หรือสมัชชาได (กฎบัตรขอ 35)
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การนําเรื่องเขาสูการพิจารณา
3. รัฐที่มิไดเปนสมาชิกของสหประชาชาติอาจนํากรณี
พิพาทใด ๆ   ซ่ึงตนเปนฝายหน่ึงในกรณีพิพาทมา
เสนอคณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชาไดถารัฐนั้น
ยอมรับลวงหนาซ่ึงขอผูกพันเกี่ยวกับการระงับกรณีพิพาท
โดยสันติตามที่บัญญัติไวในกฎบัตรฉบับปจจุบันเพื่อ
ความมุงประสงคในการระงับกรณีพิพาท (กฎบัตรขอ 
35)

การนําเรื่องเขาสูการพิจารณา
4. รัฐสมาชิกผูเปนฝายในกรณีพิพาท
(กฎบัตรขอ 38)
5. สมัชชาอาจแจงใหคณะมนตร ีความมั่นคงทราบ
สถานการณซึ่งนาจะเปนอันตรายตอสันติภาพและ
ความมั่นคงระหวางประเทศ (กฎบัตรขอ 11)

ขอสังเกต

 ขอมติที่เปนการตัดสินในปญหาสําคัญ ๆ มี
ผลใหรัฐตองทาํตาม (กฎบตัรขอ 25)
 ขอมติที่เปนการแนะนําในปญหาสําคัญ ๆ 
ไมมผีลผกูมัดใหรัฐตองทําตาม

ขอสังเกต
การมีระบบ Veto ชวยทําใหไมเกิดเหตุการณดังเชน
ในสันนิบาตชาติ แตนําไปสูการหยุดชะงักของระบบ 
Collective Security ท่ีผูรางกฎบัตรมุงใหเกิด
ใน ป 1950 สมัชชาไดมีขอมติ 377(V)หรือUniting 
for Peace ขึ้น เพื่อแกไขความชะงักงันของการ
ดําเนินการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

อํานาจในการระงับขอพิพาท
แบงเปน 2 แบบ

 ไมใชกําลังทางทหาร (กฎบัตรสหประชาชาติ 
หมวด 6 ขอ 33 - 38)
ใชกําลังทางทหาร (กฎบัตรสหประชาชาติหมวด 7 
ขอ 39 - 51)

อํานาจในการระงับขอพิพาท
เรียกรองใหคูพิพาทระงับกรณีพิพาท 
กฎบัตรขอ 33 อนุ 2
สืบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอพิพาท 
กฎบัตรขอ 34
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการในการระงับขอพิพาท 
กฎบัตรขอ 37
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อํานาจในการระงับขอพิพาท
จัดใหมีการไกลเกล่ีย หรือไตสวน
เสนอแนะใหสงขอพพิาทใหองคการภูมิภาค
พิจารณาแกไข

อํานาจในการระงับขอพิพาท
กรณีพิพาทอันเปนการคุกคามสันติภาพคณะมนตรีอาจทําคํา
วินิจฉัยให

ตัดความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ตัดการคมนาคม
ตัดความสัมพันธทางการทูต
ใชกองกําลังทางทหารเขาแทรกแซง

สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
องคประกอบ กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 9
1. สมัชชาเปนทีร่วมของสมาชิกทั้งปวงของ

สหประชาชาติ
2.สมาชิกแตละประเทศจะมีผูแทนในสมัชชาได

ไมมากกวาหาคน 

กลไกการดําเนินงาน

อภิปรายและวินิจฉัยในปญหาตางๆ
คําวินิจฉัยของสมัชชาในปญหาสําคัญ ๆ 
จะตองกระทําโดยเสียงขางมากสองในสาม 

ขอสังเกต
ขอมติของสมัชชาใหญไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย
แกรัฐสมาชิก แตอาจมีความรับผิดทางการเมือง
ขอมติไมมีน้ําหนักไปบังคับรัฐสมาชิกได
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อํานาจในการระงับขอพิพาท
กฎบัตรสหประชาชาติขอ 11
สมัชชาอาจอภิปรายปญหาใด ๆ เก่ียวกับการธํารงไวซ่ึง
สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ และสมัชชา
อาจทําคําแนะนําเก่ียวกับปญหาใด ๆ เชนวานั้นไปยัง
รัฐหนึ่งหรือหลายรัฐที่เก่ียวของ หรือคณะรัฐมนตรี
ความมั่นคงหรือท้ังสองแหงก็ได 

อํานาจในการระงับขอพิพาท
กฎบัตรสหประชาชาติขอ 11
สมัชชาอาจแจงใหคณะมนตรี ความมั่นคงทราบ
สถานการณซึ่งนาจะเปนอันตรายตอสันติภาพและ
ความมั่นคงระหวางประเทศ 

อํานาจในการระงับขอพิพาท
กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ  14
สมัชชาอาจแนะนํามาตรการเพื่อการปรับปรุงสถานการณ
ใด ๆ โดยสันติ เมื่อเห็นวานาจะเสื่อมเสียแกสวัสดิการ
ท่ัวไป หรือความสัมพันธฉันมิตรระหวางประชาชาติ
ท้ังหลาย รวมทั้งสถานการณ ซ่ึงเปนผลการละเมิด
บทบัญญัติของกฎบัตรฉบับปจจุบัน อันไดกําหนดความ
มุงประสงคและหลักการของสหประชาชาติไว ท้ังนี้โดยมิ
ตองคํานึงถึงแหลงกําเนิด 

Secretary General, United Nations

เลขาธิการใหญแหงสหประชาชาติ
กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 97

 เลขาธิการจะตองไดรับการแตงตั้งโดยสมัชชาตาม
คําแนะนําของคณะมนตรีความมั่นคง เลขาธิการ
จะตองเปนหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหารขององคการฯ 

อํานาจในการระงับขอพิพาท

กฎบัตรฯ ขอ 99
เลขาธิการอาจนําเรื่องใด ๆ ซึ่งตามความ
เห็นชอบของตนอาจคุกคามการธํารงไวซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศมา
เสนอใหคณะมนตรีความมัน่คงทราบ 
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การระงับขอพิพาทโดยองคกรตุลาการระหวาง
ประเทศ

ศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ

PICJ / ICJ:CIJ
ศาลระหวางประเทศพิเศษ
อ่ืน ๆ
ศาลสถิตยอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ

ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ :
ขอพิจารณา

ความเปนมา/
การจัดตั้ง
องคประกอบ /
องคคณะ
คูความ
อํานาจศาล
การพิจารณาคดี
การบังคับคดี

ความเปนมา/ การจัดตั้ง
เหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศ

จัดตั้งขึ้นแทนศาล PICJ เดิมที่มีฝายอักษะเปนภาคี
อยู โดยมี วัตถุประสงคเพื่อตัดการเขารวมของฝายอักษะ
เหตุผลดานกฎหมาย

การแตงตั้งตุลาการประจําศาลไมอาจทําไดเพราะ
สันนิบาตชาติลมเลิกไปแลว
จัดตั้งโดยกฎบัตรสหประชาชาติ

กฎหมายที่ใชบังคับศาล
กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 92 -96
ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ

องคประกอบ 
 ศาลยุติธรรมระหวางประเทศประกอบดวยสมาชิก 15 ราย 
โดยไมอาจมีคนชาติเดียวกันปฏิบัติหนาที่อยูไดเกินรัฐละ 1 
คน (ธรรมนูญศาล ขอ 3)
สมาชิกศาลนี้หมายถึงตุลาการ
ตุลาการมีวาระการดํารงตําแหนง 9 ป และอาจไดรับเลือกเขา
มาใหมได 

องคประกอบ
ตองมีการเลือกต้ังตุลาการใหม 5 คน (1/3) จากจํานวน
ท้ังหมด ทุกๆ 3 ป
ตุลาการถูกคัดเลือกโดยสมัชชาใหญสหประชาชาติ และ
คณะมนตรีความมั่นคง
ตุลาการถูกกําหนดใหเปนผูแทนของอารยธรรมและ
ระบบกฎหมายตางๆ โดยกระจายตวัตามหลักภูมิศาสตร
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ตุลาการเฉพาะกิจ Ad Hoc Judge
รัฐคูพิพาทอาจตั้งตุลาการเฉพาะกิจ เขารวมการพิจารณา
คดีก็ไดฝายละ 1 คน ในกรณีที่

ฝายที่พิพาทมีคนสัญชาติตนเปนตุลาการอยู
ฝายตางๆ ไมมีคนชาติตนเปนตุลาการในศาลอยู

วาระการดํารงตําแหนงจะจบลงตามคดีที่ตนมีหนาที่น้ัน
ศาลยุติธรรมจะเปนผูตรวจสอบเงื่อนไขในการแตงตั้งและ
คุณสมบัติของตุลาการเฉพาะกิจนั้น

คูความ
รัฐ ที่ยอมรับอํานาจศาล
องคการระหวางประเทศ

องคกรหลักตางๆ ในสหประชาชาติ 
องคกรยอยอื่นๆ ในสหประชาชาติ ท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสมัชชาใหญสหประชาชาติ

การยอมรับอํานาจศาล

หลักเขตอํานาจศาลที่รัฐ
เลือกจะยอมรับ 

เขตอํานาจศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศภาคบังคับ

องคคณะ
เดิมองค คณะในการพิจารณา 15 คน 
แตหลังป 1978 ไดมีการปรับปรุงขอบังคับในการ
ดําเนินคดีใหม  ผูพิพากษา 3 คนขึ้นไปออกนั่ง
พิจารณาก็ถือวาครบองคประชุม

อํานาจศาล
อํานาจศาลในการตัดสินเขตอํานาจของศาล
อํานาจศาลในการออกคําส่ังคุมครองชั่วคราว
อํานาจศาลในการนําหลัก Ex acquo en bono 
มาใชบังคับ

การพิจารณาคดี
องคคณะในการพิจารณาคดี 

เดิม องคคณะผูพิพากษา คือ 15 ทาน
ปจจุบนั องคคณะผูพิพากษา 3 ทานขึ้นไป ถือ

วาครบองคคณะ
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การพิจารณาคดี
คําพพิากษาศาลเปนที่สุด
การพิจารณาคดีใหม  ทําไดหากพบขอเทจ็จริงใหม

ที่เปนตัวชี้ขาด ที่ไมปรากฏ
ตอคูความ และศาลขณะมี
คําพิพากษา

การพิจารณาคดี
การขอพิจารณาใหมตองทําภายใน 6 เดือน นบั
แตพบขอเท็จจรงิ หรือ ไมเกิน 10 ปนับแตวัน
อานคําพพิากษา
(ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ขอ 61)

คําตัดสิน /คําสั่ง/ ความเห็นเชิงปรึกษา

ทําโดยเสียงขางมากของตุลาการที่เขารวมใน
การลงมติ  

ในกรณีมีเสียงเทากัน ประธานหรือผูแทนจะ
มีเสียงพิเศษในการชี้ขาด

การบังคับคดี
กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 94
1. สมาชิกแตละประเทศของสหประชาชาติ รับท่ีจะ
อนุวัตตามคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
ในคดีใด ๆ ท่ีตนตกเปนฝายหนึ่ง

การบังคับคดี
กฎบัตรสหประชาชาติ ขอ 94
ถาผูเปนฝายในคดีฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามขอ
ผูกพันซึ่งตกอยูแกตนตามคําพิพากษาของศาล ผูเปน
ฝายอีกฝายหนึ่งอาจรองเรียนไปยังคณะมนตรีความ
ม่ันคง ซึ่งถาเห็นจําเปนก็อาจทําคําแนะนําหรือวินิจฉยั
มาตรการที่จะดําเนินเพื่อใหเกิดผลตามคําพิพากษานั้น

ศาลระหวางประเทศพเิศษอื่น ๆ
International Tribunal for the Law of the Sea 
International Criminal Court : ICC
International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (ICTY)
Etc.
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ศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ
ถูกจัดตั้งโดย Hague Convention for the Pacific 
settlement of Disputes 1899
สํานักงานใหญอยูที่กรุง Hague ประเทศ Netherlands
คูพิพาทเปนผูเลือกอนุญาโตตุลาการเอง
การยินยอมรับอํานาจศาลอนุญาโตตุลาการทําโดย
ขอตกลงที่เรียกวา Compromise


