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ขอสอบกฎหมายระหวางประเทศ 
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 เอกสารฉบับน้ีทําขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาใชเปนคูมือ (Guide book)ในการศึกษาและเขียน

ตอบรายวิชากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองและรายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ อาทิเชนกฎหมายเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ กฎหมายสนธิสัญญา และกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน โดยมุงที่จะใหคําแนะนําในการเขียนคําตอบปญหากฎหมายระหวางประเทศ แกนักศึกษา
ในรายวิชากฎหมายระหวางประเทศ ดวยเวลาที่คอนขางจํากัดและความไมพรอมในทุกประการ ดังน้ัน
ผูเขียนใครขอเรียนใหทราบวาเอกสารฉบับดังกลาวนี้ยังขาดความลึกซึ้งและมีความไมสมบูรณอยูมาก จึง
ไมควรใชเอกสารฉบับนี้อางอิงในการศึกษากฎหมายระหวางประเทศ  ยิ่งกวานั้นผูเขียนขอออกตัวไว
กอนวาการเขียนตอบกฎหมายในลักษณะนี้นั้นเปน แบบที่ผูเขียนชอบ และ ผูเขียนเคยนําไปใชในการ
ตอบขอสอบในระดับปริญญาโทขณะทําการศึกษาที่ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ไดผลดีมาแลว แตไมไดหมายความวาการตอบขอสอบในลักษณะนี้จะทําใหนิสิตนักศึกษาได ผลดีกับการ
สอบในทุกที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะความชอบการตอบขอสอบของผูสอนรายวิชากฎหมายระหวาง
ประเทศทานอ่ืนๆ ดวย  อยางไรก็ตามผูเขียนก็เห็นวาการตอบขอสอบกฎหมายระหวางประเทศใน
ลักษณะนี้นั้นไดรวมเอาสิ่งที่ควรจะนําเสนอและแงมุมในกฎหมายระหวางประเทศไวคอนขางมากและ
เพียงพอจะใชตอบคําถามกฎหมายระหวางประเทศในระดับปริญญาตรีได 
 
คําแนะนําในการเขียนคําตอบปญหากฎหมายระหวางประเทศ
 เนื่องจากกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองน้ีมีลักษณะที่ตางออกไปจากกฎหมาย
ภายในประเทศหลายประการ โดยเฉพาะในประเด็นที่วากฎหมายระหวางประเทศนี้เปนกฎหมายที่มีการ
วิวัฒนาการยังไมสมบูรณ  ยังมิไดมีการประมวลหลักกฎหมายอยางเปนระบบที่สมบูรณ  ดังน้ันจึงเปน
เรื่องยากที่จะหากฎหมายมาใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ดวยลักษณะเชนวานี้ทําใหหัวใจของการเรียน
กฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญ คือ การศึกษาถึงนิติวิธี (juristic method) ของกฎหมายระหวาง
ประเทศ     การจะทราบถึงนิติวิธีของกฎหมายระหวางประเทศนั้น สวนหนึ่งสามารถทําไดโดยการศึกษา
ถึงที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ การศึกษาถึงนิติวิธีในกฎหมายระหวางประเทศนี้จะชวยใหเรา
สามารถคนหาหลักกฎหมายระหวางประเทศที่จะนํามาปรับแกขอพิพาทที่เกิดขึ้นได ดังน้ันหัวขอสําคัญ

                                                 
* น.บ., น.ม.(วิทยานิพนธ ดีมาก)  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตผูชวยวิจัย

ประจําหนวยปฏิบัติการวิจัยแมโขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, อาจารยประจํา คณะ
นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
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ที่สุดเริ่มแรกที่จะตองทําการศึกษาในกฎหมายระหวางประเทศคือ  “ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ” 
ภายหลังจากการศึกษาหัวขอน้ีแลวจึงจะไดศึกษาถึงหัวขออ่ืนๆถัดไป  

แนวทางการศึกษากฎหมายระหวางประเทศนั้นอาจแสดงออกใหเห็นโดยงายโดยผานคําถาม
ดังน้ี  “กฎหมายระหวางประเทศมีที่มาอยางไร”  และ “กฎหมายระหวางประเทศจําแนกไดกี่ประเภท 
อะไรบาง” “เม่ือเกิดขอพิพาทในทางกฎหมายระหวางประเทศขึ้นแลว เราจะนําหลักกฎหมายเรื่องใดมา
ปรับใชแกกรณี”  และคําถามทายๆ เกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศก็คือ คําถามที่วา มีกระบวนวิธีใน
การบังคับใชกลไกของกฎหมายอยางไรเพื่อใหสามารถนํากฎหมายระหวางประเทศมาบังคับใชใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ  เม่ือทราบวิธีคิดทั่วๆไปเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายระหวางประทศแลว ในลําดับถัดไป
ผูเขียนจะขอเสนอคําแนะนําในการคิดและเขียนตอบปญหากฎหมายระหวางประเทศเพื่อใหการเขียน
คําตอบในวิชากฎหมายระหวางประเทศของผูอานนั้นสมบูรณเทาที่จะเปนไปได 

เม่ือมีปญหาในทางกฎหมายระหวางประเทศเกิดขึ้นแลวก็มี กระบวนวิธีคิดในการตอบปญหา
กฎหมายระหวางประเทศดังนี้ 

- ปญหาดังกลาวเปน ปญหาโจทยตุกตาหรือปญหาในทางทฤษฎี? 
หากคําถามดังกลาวเปนปญหาโจทยตุกตาก็มีวิธีคิด คือ 

- ประเด็นปญหาดังกลาวเปนเรื่องอะไร ? เปน 
- จะนําหลักกฎหมายเรื่องใดมาใช ? 
- จะนํากฎหมายจากที่มาของกฎหมายระหวางประเทศแหลงใดมาใช (สนธิสัญญาระหวาง

ประเทศ  จารีตประเพณีระหวางประเทศ  หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเปนที่ยอมรับของอารยะ
ประเทศ    คําพิพากษา / คําตัดสินขององคการระงับขอพิพาท ระหวางประเทศ  ความเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิในทางนิติศาสตร)1 

- เน้ือหาของหลักกฎหมายนั้นวาอยางไร ใหสิทธิแกรัฐอยางไร หรือผูทรงสิทธิในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศอยางไร ? 

- เม่ือนําหลักกฎหมายดังกลาวมาวินิจฉัยขอเท็จจริงแลวจะเกิดผลลัพธทางกฎหมายอยางไร  
ดวยเหตุผลอยางไร 

 

                                                 
1 ในการตอบปญหากฎหมายระหวางประเทศในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากจะตองมี

การอางอิงแหลงที่มาและประเภทของบอเกิดของกฎหมายแลว ยังตองมีการประเมินสถานะทางกฎหมายของ
กฎหมายตางๆ เหลานี้ดวยวากฎหมายเหลานี้มีฐานะเปนกฎหมายระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับอยู (LEX 
LATA)  หรือเปนกฎหมายระหวางประเทศที่ควรจะเปน (LEX FERENDA) ซึ่งการประเมินกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ควรจะเปนนี้สามารถจําแนกออกได 2 ลักษณะ คือ กฎหมายที่ควรจะเปน แบบที่เรียกวา LEX 
FERENDA กับกฎหมายที่ควรจะเปนแบบที่เรียกวา DE LEGE FERENDA สําหรับรายละเอียดความแตกตาง
ของกฎหมายทั้ง 2 แบบนั้นขอใหอานใน  จาตุรนต  ถิรวัฒน.  กฎหมายระหวางประเทศ. โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพฯ, 2547 
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ตัวอยาง   กรณีความเขาใจผิดเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของประชาชนกัมพูชา เกี่ยวกับนางสาวสุวนันท  
คงยิ่ง ดาราชาวไทยไดนําไปสูการจลาจลของชาวกัมพูชาและการบุกเผาสถานทูตไทย ณ กรุง
พนมเปญในเดือนมกราคม 2546 ผลจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงได
ความวา ในชวงเวลาที่มีการประทวงและการจลาจลของชาวกัมพูชาอยูนั้น  แมทางตํารวจของ
ประเทศกัมพูชาจะทราบถึงการจลาจลของประชาชนก็ตาม  แตทางตํารวจของประเทศกัมพูชา
กลับมิไดมีการสงกองกําลังตํารวจมาดูแลรักษาความสงบเรียบรอยแตอยางใด เหตุการณ
ดังกลาวนี้กอใหเกิดผลทางกฎหมายระหวางประเทศอยางไร? 

 เม่ือวินิจฉัยตามวิธีคิดขางตนแลวจะไดแนวทางในการตอบดังน้ี 
- ประเด็นปญหาดังกลาวเปนเรื่องอะไร ? เปนปญหาในทางทฤษฎี หรือปญหาตุกตา(ปญหา

ขอเท็จจริง)? 
กรณีดังกลาวเปนปญหาขอเท็จจริง 

- จะนําหลักกฎหมายเรื่องใดมาใช ? 
นําหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดของรัฐมาใช 

- จะนํากฎหมายจากที่มาของกฎหมายระหวางประเทศแหลงใดมาใช (สนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ  จารีตประเพณีระหวางประเทศ  หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเปนที่ยอมรับของอารยะ
ประเทศ    คําพิพากษา / คําตัดสินขององคการระงับขอพิพาท ระหวางประเทศ  ความเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิในทางนิติศาสตร)   
มีปรากฏในรางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยความรับผิดของรัฐ  และจารีตประเพณี

ระหวางประเทศ 
- เน้ือหาของหลักกฎหมายนั้นวาอยางไร ใหสิทธิแกรัฐอยางไร หรือผูทรงสิทธิในทางกฎหมาย

ระหวางประเทศอยางไร ? 
ความรับผิดชอบของรัฐ(State Responsibility) นั้นเปนหลักกฎหมายระหวางประเทศที่
กลาวถึงความรับผิดของรัฐ ในกรณีที่รัฐใดรัฐหน่ึงโดย หนวยงานของรัฐ/ เจาหนาที่ของรัฐ/ 
บุคคลภายในรัฐหน่ึงไปกระทําการอันเปนการไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศกลาวคือ
เปนการละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศหรือเปนการผิดกฎหมายระหวางประเทศ  และ
กรณีดังกลาวนั้นตองเปนกรณีที่สามารถปรับเอาเปนความผิดแกรัฐได เปนเหตุให  
หนวยงานของรัฐ/ เจาหนาที่ของรัฐ/ บุคคลภายในของรัฐอีกรัฐหน่ึงไดรับความเสียหาย  
กรณีดังกลาว อาจแสดงในลักษณะแผนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 ๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยงานของรัฐ  หนวยงานของรัฐที่จะกอใหเกิดความเสียหายไดนั้นจะเปนหนวยงาน
ของรัฐในฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการก็ได  และจะเปนหนวยงานในระดับ
รัฐบาลกลางหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได เชน กระทรวงตางประเทศรัฐ A สนับสนุน
ใหชนกลุมนอยภายในรัฐ B กอความไมสงบเพื่ออาศัยเขตยึดครองของชนกลุมนอยเปนแนว
กันชน (Buffer Area)ระหวางรัฐทั้งสอง กรณีเชนวานีป้รับเอาเปนความผิดกับรัฐ A ได 
เจาหนาที่ของรัฐ หมายถึงบุคคลที่รฐัมอบอํานาจและกระทําการตามที่รัฐมอบหมายมา 
หากการกระทาํนั้นเขาหลักเกณฑดังกลาวขางตน ยอมปรับเอาเปนความผิดกับรัฐได   การ
กระทําของเจาหนาที่ของรัฐน้ันแมวาจะเปนการกระทําเกินขอบอํานาจก็ยังถือเปนการ
กระทําของรัฐอยู เชน  เจาหนาที่ตํารวจออกจากเวรแลว ทะเลาะววิาทกับชาวตางชาติ ใช
ปนยิงชาวตางชาติถึงแกความตาย ก็ยังถอืเปนการกระทําของรัฐที่จะตองรบัผิดชอบ 

 
 

หนวยงานของรัฐ 
 

เจาหนาที่ของรัฐ 
 

บุคคลภายในรัฐ 

 
 

- ไ ม ช อ บ ด ว ย ก ฎหม า ย
ระหวางประเทศ 
   ก .  ล ะ เ มิ ด พั น ธ ก ร ณี
ระหวางประเทศ 
   ข .  ผิดกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
 

- สามารถปรับเอาเปน   
ความผิดแกรัฐได 

รัฐ  
 

หนวยงานของรัฐ 
 

เจาหนาที่ของรัฐ 
 

บุคคลภายในรัฐ 

รัฐ 

เกิดความเสยีหาย 
กระทําการ 

 
บุคคลภายในรัฐ จะเปนการกระทําของบุคคลธรรมดา(Natural person) หรือ นิติบุคคล 
(Juristic Person)ภายในรฐัก็ได แตตองเปนกรณีที่ รัฐไดละเวนการปฏิบตัิหนาที่ หรือ ใน
กรณีที่รัฐอยูเบื้องหลังการกระทําของเอกชนนั้น เชน โรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ANC  
เปนโรงงานอุตสาหกรรมทีมี่การปลอยควันจากการเผาไหมของเครื่องยนต ตั้งอยูบริเวณ
ชายแดนของรัฐ A และรฐั B ปลอยควันจากการเผาไหมของเครื่องยนตในโรงงานขึ้นสู
ทองฟา ลมพัดเขาไปในเขตรัฐ B ชาวบานในรัฐ B ปวยเปนโรคทางเดินลมหายใจ ทั้ง
หมูบานถือเปนการกระทําของรัฐที่จะตองรับผิดชอบตามกฎหมายระหวางประเทศเชนกัน 
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การกระทําไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ เพราะ ก.ละเมิดพันธกรณีระหวาง
ประเทศ หรือ  ข.ผิดกฎหมายระหวางประเทศ และสามารถปรับเอาเปนความผิดแกรัฐได 
นั้น หมายถึง กรณีดังนี้ 
การกระทํา หมายความรวมถึงทั้งการกระทําและการละเวนหรืองดเวนการกระทํา 
การกระทําไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ หมายความถึง การกระทําที่ผูกระทํา
ไมมีอํานาจกระทําตามกฎหมายระหวางประเทศ   
การกระทําที่ละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศ หมายความถึง การกระทําที่ผูกระทําฝา
ฝนไมปฏิบัติตามพันธกรณีหรือหนาที่ เชนผิดหนาที่ตามสนธิสัญญาความตกลงตางๆ หรือ 
การกระทําที่ผิดหนาที่ตามจารีตประเพณีระหวางประเทศ เชนผิดตามกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศ อาทิเชน 
ตามสนธิสัญญาปกปนเขตแดนระหวางรัฐA และรัฐ B กําหนดใหแมน้ําซอมซึ่งตั้งอยูบริเวณ
ชายแดนอยูในเขตของรัฐ B และน้ําในแมน้ําเปนของรัฐB แตตอมาหนวยงานของรัฐในรัฐ A 
กลับปมน้ําจากแมน้ําซอมในรัฐ B มาใช เปนการละเมิดสนธิสัญญา เปนการผิดพันธกรณี
ระหวางประเทศ  หรือ 
รัฐ A ยิงปนครกเพื่อปรามปรามกลุมกบฏแบงแยกดินแดน ลูกปนเขามาตกในเขตรัฐ B เกิด
ความเสียหายกับทรัพยสินของชาวบาน และทหาร ของรัฐ B กรณีนี้ถือเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมายระหวางประเทศ เปนการละเมิดอธิปไตยของรัฐ B เปนการผิดกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
การกระทํานั้นเปนการกระทําที่สามารถปรับเอาเปนความผิดแกรัฐได หมายความวา 
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศและกอใหเกิดความเสียหายนั้นเปนการ
กระทําของ หนวยงานของรัฐ/ เจาหนาที่ของรัฐ/ บุคคลภายในรัฐ ซึ่งสามารถปรับเอาเปน
ความรับผิดของรัฐได เชน รัฐ A มีการลุกฮือขึ้นกบฏของกลุมที่ไมเห็นดวยกับการปกครอง
ของรัฐบาล และรัฐบาลกําลังปราบปรามกลุมกบฏ นาย Stevenson นักขาวชาวอังกฤษถูก
กลุมกบฏซุมโจมตีขบวนรถยนตระหวางการเดินทางไปหาขาว เปนเหตุใหไดรับความ
เสียหายทางดานทรัพยสิน ดังน้ีการกระทําของกลุมกบฏไมอาจถือเปนการกระทําของรัฐ A 
ไดรัฐ A จึงไมตองรับผิด  
ความเสียหาย  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเปนความเสียหายทางชีวิต ทรัพยสิน หรือ
ทางจิตใจก็ได  เชน กรณีการบุกเขาเผาสถานทูตไทยของชาวกัมพูชา กอใหเกิดความ
เสียหายทางชีวิตไดแกเจาหนาที่สถานทูตที่ถูกทํารายรางกาย กอใหเกิดความเสียหายทาง
ทรัพยสินอันไดแก  อาคาร อุปกรณสํานักงาน รถยนตรประจําสถานทูต  กอใหเกิดความ
เสียหายดานจิตใจ ไดแกการที่ธงชาติถูกเผาทําลาย บรมฉายาลักษณถูกทําลาย 

- เม่ือนําหลักกฎหมายดังกลาวมาวินิจฉัยขอเท็จจริงแลวจะเกิดผลลัพธทางกฎหมายอยางไร 
ดวยเหตุผลอยางไร  กัมพูชาจึงมีความรับผิดตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะตองชดใช
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คาเสียหายใหแกรัฐบาลไทย เน่ืองจากกัมพูชาละเวนการปฏิบัติหนาที่ทั้งที่มีหนาที่ที่จะตอง
ปฏิบัติเพ่ือที่จะปองกันผลที่จะเกิดขึ้น   
 

 
เม่ือเราไดคําตอบของคําถามเก่ียวกับวิธีคิดทั้งหมดแลวเราก็นํามาเรียบเรียงลงในสมุดคําตอบ
โดยมีขั้นตอนในการตอบปญหากฎหมายดังนี้ 

1. กําหนดประเด็นที่จะตองวินิจฉัย   
ประเทศกัมพูชามีความรับผิดตามหลักกฎหมายระหวางประเทศหรือไม 
2. วางหลักกฎหมายระหวางประเทศ 
เน้ือหาของหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยความรับผิดของรัฐ 
3. นําหลักกฎหมายมาวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริง  และใหเหตุผล 
นําหลักกฎหมายมาวินิจฉัยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
4. สรุป 

  ประเทศกัมพูชาตองรับผิด และรับผิดอยางไร 
   

และเม่ือเราไดขอมูลดังกลาวคราวๆแลวเราอาจจะเขียนตอบคําถามดังกลาวออกมาไดดังนี้ 
 
 จากขอเท็จจริงที่ปรากฏมีประเด็นพึงวินิจฉัย ดังนี้ 

- การบุกเผาทําลายสถานทูตไทยของประชาชนชาวกัมพูชาถือเปนการกระทําที่กอใหเกิด
ความรับผิดตามหลักกฎหมายระหวางประเทศไดหรือไม 

 
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยความรับผิดของรัฐ ซึ่งปรากฎในกฎหมาย

จารีตประเพณีและรางอนุสัญญาสหประชาชาติว าดวยความรับผิดของรัฐ (State 
Responsibility) นั้นมีหลักเกณฑอยูวารัฐจะตองรับผิด เม่ือ รัฐใดรัฐหน่ึงโดย หนวยงานของ
รัฐ/ เจาหนาที่ของรัฐ/ บุคคลภายในรัฐหน่ึงไปกระทําการอันเปนการไมชอบดวยกฎหมาย
ระหวางประเทศกลาวคือเปนการละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศหรือเปนการผิดกฎหมาย
ระหวางประเทศ  และกรณีดังกลาวนั้นตองเปนกรณีที่สามารถปรับเอาเปนความผิดแกรัฐได 
เปนเหตุใหหนวยงานของรัฐ/ เจาหนาที่ของรัฐ/ บุคคลภายในของรัฐอีกรัฐหนึ่งไดรับความ
เสียหาย  และในกรณีที่มูลเหตุของความรับผิดเกิดจากเอกชน รัฐจะตองรับผิดเม่ือ รัฐไดละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ หรือ ในกรณีที่รัฐอยูเบื้องหลังการกระทําของเอกชนนั้น   จาก
ขอเท็จจริงที่ปรากฏจะเห็นวา แมการจลาจลของชาวเขมรและการบุกทําลายสถานทูตไทยใน
กรุงพนมเปญนั้นจะเปนฝมือของเอกชน(ประชาชนชาวเขมร)และไมปรากฏขอเท็จจริงวา
รัฐบาลกัมพูชาอยูเบื้องหลังการกอการจลาจลของเอกชนก็ตาม  แตเน่ืองดวยรัฐทุกรัฐยอมมี
หนาที่ที่จะตองปกปองสถานที่ และทรัพยสินของรัฐอ่ืนที่ถูกใชเพ่ือกิจการของรัฐ ตามหลัก 
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กฎหมายที่วาดวยความละเมิดมิไดของสถานที่ (Inviability of the premise) และACTA 
JURE IMPREII  และเม่ือมีขอเท็จจริงปรากฏวาผลการสอบวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงชี้ใหเห็นวา แมทางฝายประเทศกัมพูชาทราบวามีการประทวงของกลุมคน
หนาสถานทูตไทยและอาจจะรุกรามไปจนกลายเปนเหตุรุนแรงไดก็ตาม  แตทางการกัมพูชา
กลับเพิกเฉยมิไดมีการสงตํารวจมาดูแลควบคุมความสงบเรียบรอยแตอยางใดกรณีดังกลาว
จึงถือไดวาเปนกรณีที่กัมพูชาละเวนการปฏิบัติหนาที่ทั้งที่มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพ่ือที่จะ
ปองกันผลที่จะเกิดขึ้น  ดังนั้นกัมพูชาจึงมีความรับผิดตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกรัฐบาลไทย 

 
 อยางไรก็ตามหากคําถามเปนคําถามในเชิงทฤษฎี ก็มีกระบวนวิธีคิดที่ไมแตกตางกันมานัก
กลาวคือ 

- ประเด็นปญหาดังกลาวเปนเรื่องอะไร ? และจะนําหลักกฎหมายเรื่องใดมาใช ?  
- จะนํากฎหมายจากที่มาของกฎหมายระหวางประเทศแหลงใดมาใช (สนธิสัญญาระหวาง

ประเทศ  จารีตประเพณีระหวางประเทศ  หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเปนที่ยอมรับของอารยะ
ประเทศ    คําพิพากษา / คําตัดสินขององคการระงับขอพิพาท ระหวางประเทศ  ความเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิในทางนิติศาสตร) 

- เน้ือหาของหลักกฎหมายนั้นวาอยางไร ใหสิทธิแกรัฐอยางไร หรือผูทรงสิทธิในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศอยางไร ? 

   
ตัวอยาง ดุลอาณาหรือเขตอํานาจรัฐ หมายถึงอะไรและมีความสัมพันธในกฎหมายระหวางประเทศ
อยางไร? 
 และเม่ือวิธีคิดขางตนแลวจะไดแนวทางในการตอบดังน้ี 

- ประเด็นปญหาดังกลาวเปนเรื่องอะไร ? และจะนําหลักกฎหมายเรื่องใดมาใช ?  
เร่ืองดังกลาวเปนเรื่องเขตอํานาจรัฐ (Jurisdiction) ที่วาดวยเรื่องขอบเขตการใชอํานาจของ 
“รัฐ” ในฐานะผูทรงสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ 

- จะนํากฎหมายจากที่มาของกฎหมายระหวางประเทศแหลงใดมาใช (สนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ  จารีตประเพณีระหวางประเทศ  หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเปนที่ยอมรับของอารยะ
ประเทศ    คําพิพากษา / คําตัดสินขององคการระงับขอพิพาท ระหวางประเทศ  ความเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิในทางนิติศาสตร) หลักกฎหมายดังกลาวปรากฏอยูทั้งในกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศ และสนธิสัญญาระหวางประเทศ แตในขอน้ีอาจไมจําเปนตองตอบ 

- เน้ือหาของหลักกฎหมายนั้นวาอยางไร ใหสิทธิแกรัฐหรือผูทรงสิทธิในทางกฎหมายระหวาง
ประเทศอยางไร ? ดูในสวนวาดวยตัวอยางคําตอบ 
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เม่ือเราไดคําตอบของคําถามเก่ียวกับวิธีคิดทั้งหมดแลวเราก็นํามาเรียบเรียงลงในสมุดคําตอบ
โดยมีขั้นตอนในการตอบปญหากฎหมายดังนี้ 

1. กําหนดประเด็นที่จะตองวินิจฉัย   
ความหมายและขอบเขตของหลักกฎหมายระหวางประเทศเรื่องการใชอํานาจของรัฐ 
2. วางหลักกฎหมายระหวางประเทศ 
เน้ือหาของหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการใชอํานาจของรัฐพรอมยกตัวอยาง
และเสนอความเห็น 
3. สรุป 

  ความหมาย ขอบเขต และแนวโนมของหลักกฎหมายดังกลาว 
เราอาจจะเขียนตอบคําถามดังกลาวออกมาไดดังนี้ 

 “เขตอํานาจของรัฐ”หรือ “ดุลอาณา”  นั้นหมายถึงขอบเขตการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐ
หลักดังกลาวนี้มีความสําคัญในทางกฎหมายระหวางประเทศมาก และมีความสัมพันธกับ
กฎหมายระหวางประเทศกลาวคือ หลักกฎหมายดังกลาวจะเปนเครื่องชี้วา รัฐจะสามารถใช
อํานาจอธิปไตยไดในพื้นที่ใด และภายในขอบเขตอะไร หรือขอจํากัดใดบาง 

 โดยหลักทั่วไปแลวรัฐสามารถใชอํานาจอธิปไตยในดินแดนของตนแตเพียงผูเดียวและ
เปนไปโดยไมจํากัด สามารถใชไดใน 3 ทาง คือการใชอํานาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติ(การ
ออกกฎหมาย)  การใชอํานาจอธิปไตยทางฝายบริหาร(การใชบังคับกฎหมาย) และการใช
อํานาจอธิปไตยทางตุลาการ(การตัดสินพิจารณาคดี) โดยการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐนั้น
อยูภายใตหลักกฎหมาย 4 ประการ คือ 

- การใชอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน 
- การใชอํานาจอธิปไตยเหนือบุคคล 
- การใชอํานาจอธิปไตยเพื่อ Public Service 
- การใชอํานาจอธิปไตยตามหลักสากล ( Universal) 
 

1.1 การใชอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Territorial Jurisdiction) 
โดยทั่วไปรัฐสามารถใชอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนที่อยูภายใตการปกครองของตนเองไดแต

เพียงผูเดียว(Exclusively) อยางไมมีขีดจํากัด (Without condition) รัฐจะออกฎหมายอะไรเพื่อใชบังคับ
กับกรณีตางๆภายในดินแดนของตนก็ได อยางไรก็ตามมีขอยกเวนบางประการเกี่ยวกับการใชอํานาจรัฐ
เหนือดินแดน 

- การใชอํานาจรัฐเหนือดินแดนนั้นจํากัดเฉพาะทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญา
เทานั้น เชน กรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๔ กฎหมายอาญาใชบังคับกับผู 
 กระทําความผิดในราชอาณาจักร   อันหมายถึงวาบุคคลจะไดรับโทษตามกฎหมายไทย ก็
ตอเม่ือมีกฎหมายไทยบัญญัติวาการกระทําเชนวานั้นเปนความผิด  และการกระทํานั้นใน
กระทําลงภายในราชอาณาจักรไทย(ดินแดนของประเทศไทย ซึ่งทําใหศาลไทยมีอํานาจ



 ๙

พิจารณาเหนือคดีนั้นคือสามารถใชอํานาจอธิปไตยทางศาลไดนั่นเอง)   สวนในกรณีทาง
แพงน้ันบางทีอาจจะมีการนํากฎหมายตางประเทศเขามาใชบังคับในรัฐอ่ืนไดโดยผานทาง
พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันของกฎหมาย แตทั้งน้ีกรณีดังกลาวจะตองเปนกรณีที่มี
องคประกอบในทางระหวางประเทศ (Foreign element) 

- ในบางกรณีโดยเฉพาะในคดีอาญา แมจะเปนกรณีที่มีการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร
ไทยแต กฎหมายไทยก็ยังลงโทษ ตํารวจไทยมีอํานาจจับผูกระทําความผิดมาลงโทษได และ
ศาลไทยก็มีอํานาจในการพิจารณา กรณีเชนวานี้มิไดขัดกับกฎหมายระหวางประเทศแต
อยางไร  แตเปนกรณีที่รัฐใชอํานาจอธิปไตยตามหลักขอยกเวนที่วาดวย (Protective 
Jurisdiction) เชนกรณี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗ (๑) (๒) 

มาตรา ๗ ผูใดกระทําความผิดดังระบุไวตอไปน้ีนอกราชอาณาจักร จะตอง
รับโทษในราชอาณาจักร  
(๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ 
(๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๔๐ ถึง 
มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๖๖ 
 

- อยางไรก็ดีแมรัฐจะมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนอยางเต็มที่ก็ตาม แตในบางครั้งก็
ถูกจํากัดโดยหลักกฎหมายระหวางประเทศ อันไดแก 

หลัก Inviolability of the person [บุคคลที่จะลวงละเมิดมิได เชน คณะทูต กงสุล] 
หลัก Inviolability of the premise  [สถานที่ที่จะลวงละเมิดมิได เชนสถานที่อันเปนที่ตั้ง
สถานเอกอัครราชทูต] 
และทรัพยสินของรัฐที่ใชเพ่ือกิจการของรัฐ (ACTA  JURE  IMPERII)  เชน เรือรบ ตึก
อันเปนที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต  
ซึ่งบุคคล สถานที่ และทรัพยสินเหลานี้ จะไมตกอยูภายใตกฎหมายของรัฐรัฐอ่ืน ไมถูก
ฟองเปนคดี ไมถูกบังคับคดีตามคําพิพากษา ทั้งน้ีเนื่องจากรัฐอันเปนที่ตั้ง ของ บุคคล 
สถานที่ และทรัพยสินเหลานี้ ยอมที่จะไมใชอํานาจอธิปไตยเหนือสิ่งตางๆดังกลาว 

 
1.2 การใชอํานาจอธิปไตยเหนือบุคคล (Personal jurisdiction) 

จําแนกตามลักษณะการใชออกเปน ๒ สวน  คือ  
 การใชในแงบวก คือเปนการที่รัฐใหความคุมครองคนชาติของตน เชน หากคนชาติ A 

ไดรับความเสียหายในรัฐอ่ืน รัฐ A ที่มีคนไดรับความเสียหายตองเขาไปปกปองดูแล หรือ กรณีมีคนของ
รัฐ A ถูกจําคุกในรัฐอ่ืนๆ กงสุลของรัฐ A ตองเขาไปเยี่ยมไปดูแล หรือกรณีทรัพยสินของคนของรัฐ A 
ที่ตั้งอยูในรัฐอ่ืนไดรับความเสียหาย รัฐ A มีหนาที่เขาไปประสานงานดูแลใหคนชาติของตนไดรับการ
ชดใชความเสียหาย บางครั้งการใหความคุมครองคนชาติของตนนั้นก็รวมไปถึงการที่รัฐไมสงคนชาติของ



 ๑๐

ตนไปรับการลงโทษตามกฎหมายในรัฐอ่ืนตามคําขอของรัฐอ่ืน โดยรัฐที่มีคนชาติเปนผูกระทําความผิด
ตามกฎหมายของรัฐอ่ืนน้ัน จะเปนผูที่ลงโทษคนชาติของตนเอง    

เชน นาย B คนชาติไทย กระทําความผิดตามกฎหมายสิงคโปรในประเทศ   
สิงคโปรแลวหนีกลับมายังประเทศไทย โดยการกระทําของนาย B นั้นถือเปนการ
กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙ ของไทยดวย ตอมารัฐบาล
สิงคโปรรองขอใหมีการสงผูรายขามแดนไปรับโทษตามกฎหมายสิงคโปรที่
ประเทศสิงคโปร รัฐบาลไทยยอมจะไมสงตัวนาย B ไปรับโทษที่สิงคโปร โดย
รัฐบาลไทยจะเปนผูลงโทษนาย B แทน  กรณีเชนวานี้ก็ถือเปนการที่รัฐใชอํานาจ
อธิปไตยเหนือบุคคลในแงบวก อันเปนการใหความคุมครองคนชาติตนเชนกัน  

  นอกจากกรณีดังกลาวแลวยังมีการใหความคุมครองคนชาติของตนในรูปแบบที่เรียกวา      
"การคุมครองทางการทูต" (Diplomatic Protection) ซึ่งการที่รัฐใดรัฐหน่ึงจะใหความคุมครองแกคน
ชาติของตนตามหลักกฎหมายนี้ก็ตอเม่ือ คนชาติของตนไดรับความเสียหายจากการกระทําของรัฐอ่ืนๆ  
และเข เง่ือนไขดังนี้  

- ผูที่จะขอรับการคุมครองตองมีสัญชาติของรัฐที่ใหการคุมครอง ในกรณีที่ผูขอรับการคุมครอง
มี ๒ สัญชาติ ใหถือสัญชาติที่ใกลที่สุด(พิจารณาจากภูมิลําเนา ถิ่นที่อยูวาอยูที่ใดมากกวา
กัน) ในกรณีที่ผูขอรับการคุมครองมี ๒ สัญชาติ บุคคลนั้นจะตองไมมีสัญชาติของรัฐที่
กอใหเกิดความเสียหาย 

- ตองเปนผูที่สุจริตแตไดรับความเสียหายจากการกระทําของรัฐ แตหากเปนผูไมสุจริตยอม
ไมไดรับการคุมครอง 

- การกระทําของรัฐที่กระทําตอผูเสียหายตองเปนการกระทําที่ผิดตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ 

- ผูเสียหายหมดหนทางเยียวยาแกไขตามกฎหมายภายในของรัฐที่กอใหเกิดความเสียหาย
แลว 

เชน  
 ประเทศซาอีรมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล ตอมารัฐบาลคณะปฏวิตัิ
ออกประกาศโอนกิจการธุรกิจทางดานการเงินของคนตางชาติใหมาเปนของ
รัฐบาลทั้งหมด นายเอ  ซึ่งเปนคนสัญชาติไทยและประกอบกิจการธนาคาร
พาณิชยในประเทศซาอีรก็ถูกรัฐบาลคณะปฏิวัติของซาอีรยึดกิจการดวยเชนกัน
โดยไมไดรับคาทดแทนแตอยางใด นายเอ พยายามรองขอตอศาลซาอีรขอให
ศาลมีคําสั่งใหรัฐบาลคณะปฏิวัติชดใชคาสินไหมทดแทนการยึดกิจการมาเปน
ของรัฐ แตศาลก็ปฏิเสธไมยอมรับคดีของนายเอขึ้นพิจารณาโดยอางวาไมมี
กฎหมายใชบังคับแกคดี  แมนายเอจะไดพยายามสงหนังสือขอความเปนธรรม
ไปยังรัฐบาลปฏิวัติซาอีรก็ตาม  รัฐบาลก็ไมไดใหคําตอบแตอยางใด ยิ่งกวานั้น



 ๑๑

รัฐบาลปฏิวัติซาอีรยังมีคําสั่งเนรเทศนายเอออกจากซาอีรอีกดวย  กรณีเชนวานี ้
นายเอสามารถรองขอใหรัฐบาลไทยใหการคุมครองทางการทูตได 
  

และการใชในแงลบ คือ เปนการที่รัฐใชอํานาจลงโทษคนชาติของตน ดังเชนกรณีตามที่
ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๘ ซึ่งบัญญัติไววา 

  "ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรและ 
ก.)  ผูกระทําความผิดเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดได

เกิดขึ้น หรือผูเสียหายไดขอใหลงโทษ…" 
   
การใชอํานาจอธิปไตยของรัฐเหนือบุคคลนั้นยังรวมไปถึงกรณีการใชอํานาจอธิปไตยเหนือ    

นิติบุคคล เรือ อากาศยาน และเทหวัตถุบนทั้งฟา (ยานอวกาศ,สถานีอวกาศ)  เชนกรณีดังนี้ 
นายเอกชกนายโทบนเรือสัญชาติไทยซึ่งแลนโดยใชสิทธิการผานโดยสุจริต(Innocent 

Passage) อยูในทะเลอาณาเขตของประเทศมาเลเซีย ดังน้ีแมเรือจะอยูในเขตประเทศมาเลเซียก็ตาม 
กฎหมายที่ใชบังคับกับกรณีระหวางนายเอกนายโทก็ยังเปนกฎหมายไทย 

นายเอกชกนาย โท บนเรือสัญชาติไทยซ่ึงแลนโดยใชสิทธิการผานโดยสุจริต(Innocent 
Passage) อยูในทะเลในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศมาเลเซีย ดังน้ีแมเรือจะอยูในเขตประเทศ
มาเลเซียก็ตาม กฎหมายที่ใชบังคับกับกรณีระหวางนายเอกนายโทก็ยังเปนกฎหมายไทย   
 

แตตัวอยางจะเปนการตรงกันขามหากปรากฏวา นายเอกชกนายโทบนเรือสัญชาติไทยซึ่งจอด 
อยูในทะเลอาณาเขตของประเทศมาเลเซีย ดังน้ีเม่ือเรือจอดอยูในเขตประเทศมาเลเซีย และเรือก็จอดอยู
มิไดอยูระหวางการใชสิทธิการผานโดยสุจริต ดังนั้นกฎหมายที่ใชบังคับกับกรณีระหวางนายเอกนายโทก็
ตองเปนกฎหมายมาเลเซีย  หรือจะเปนกรณีวา 

นายเอกชกนายโทบนเรือสัญชาติไทยซึ่งจอด อยูที่ทาเรือในทะเลอาณาเขตของประเทศ
มาเลเซีย ดังน้ีเม่ือเรือจอดอยูในเขตประเทศมาเลเซีย และมิไดอยูระหวางการใชสิทธิการผานโดยสุจริต 
ดังนั้นกฎหมายที่ใชบังคับกับกรณีระหวางนายเอกนายโทก็ตองเปนกฎหมายมาเลเซีย 

 
(อาจสรุปหลักงายๆวา หากเรือแลนอยูโดยใชสิทธิการผานโดยสุจริตน้ัน ไมวาจะในเขตใดก็ตาม 

กฎหมายที่ใชบังคับกับกรณีตางๆที่เกิดขึ้นไดแก กฎหมายสัญชาติของเรือ) 
 
1.3 การใชอํานาจอธิปไตยในกรณีที่รัฐอีกรัฐหนึ่งให Public Service 
กรณีนี้เปนกรณีที่แมจะอยูในเขตดินแดนของรัฐอ่ืน แตรัฐอีกรัฐหน่ึงก็มีสิทธิใชอํานาจอธิปไตย

ของรัฐตนเหนือเขตแดนของรัฐอ่ืนๆ ได เน่ืองจากรัฐอ่ืนน้ันยอมจํากัดการใชอํานาจอธิปไตยของตนลง  
เชน  



 ๑๒

สหรัฐอเมริกาเชาพื้นที่ที่เกาะโอกินาวาของประเทศญี่ปุนเพ่ือทําเปนฐานทัพ  กรณีนี้
แมจะอยูนอกประเทศอเมริกา แตสหรัฐก็ยังมีเขตอํานาจใชบังคับกฎหมายเหนือ
บริเวณที่เปนฐานทัพของสหรัฐในประเทศญี่ปุน 
 

1.4 การใชอํานาจอธิปไตยสากล ( Universal Jurisdiction) 
กรณีนี้เปนขยายการใชอํานาจอธิปไตยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ของรัฐในคดีประเภทตางๆ เชนกรณีตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา ๗ (อนุมาตรา ๓)  
มาตรา ๗ ผูใดกระทําความผิดดังระบุไวตอไปน้ีนอกราชอาณาจักร จะตองรับ

โทษในราชอาณาจักร … 
(๓) ความผิดฐานชิงทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๙ และความผิดฐานปลนทรัพย ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๐ ซึ่งไดกระทําในทะเลหลวง 
 
จากที่กลาวมาทั้งหมดอาจกลาวไดวาแมโดยหลักกฎหมายแลวรัฐสามารถที่จะใชอํานาจไดอยาง
ไมมีขอจํากัด แตในปจจุบันเนื่องจากประเด็นในดานผลประโยชนของรัฐเองและความสัมพันธกับ
รัฐอ่ืนๆ ทําใหรัฐไมสามารถใชอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนไดอยางเต็มที่ แตในบางกรณี
รัฐก็มีการใชอํานาจอธิปไตยของตนนอกดินแดนของตนเองดวยเชนกัน 

 อยางไรก็ตามในการตอบคําถามกฎหมายระหวางประเทศทั้งสองแบบนั้นนอกจากจะทําการตอบ
ตามลําดับวิธีที่ผูเขียนเสนอแลว อีกสิ่งหน่ึงที่จะชวยใหผูสอบไดคะแนนดีคือการแสดงความเห็นสวน
ตัวอยางมีเหตุผล หรือ การแสดงวิธีนําเสนอคําตอบในรูปแบบใหมอยางมีหลักเกณฑ เกี่ยวกับ
กรณีในคําถาม ซึ่งจะชวยใหผูตรวจขอสอบเขาใจวานอกจากนักศึกษาผูนี้จะเปนบุคคลที่ไดทําการศึกษา
กฎหมายระหวางประเทศมาเปนอยางดีแลว นักศึกษาผูนี้ยังเปนบุคคลที่มีระบบความคิดและสมควรได
คะแนนในระดับดีอีกดวย ซึ่งอาจเห็นไดจากการตอบคําถามในตัวอยางดังนี้ 
 
ตัวอยาง  มีผูใหความเห็นวา "สหประชาชาตินั้นเปนเสมือนเสือกระดาษเนื่องจากสหประชาชาติไม

สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการรักษาสันติภาพได" นักศึกษามีความเห็นอยางไรก็คําพูด
ดังกลาวนี้ และกลไกการรักษาสันติภาพภายใตองคการสหประชาชาตินับแตไดมีการจัดตั้งใน
ป ค.ศ. 1949 นั้น ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  

   
  และเม่ือคิดตามกระบวนวิธีขางตนจะไดขอสรุปวา 

- ประเด็นปญหาดังกลาวเปนเรื่องอะไร ? และจะนําหลักกฎหมายเรื่องใดมาใช ?  
สหประชาชาติ  หลักกฎหมายเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ  

- จะนํากฎหมายจากที่มาของกฎหมายระหวางประเทศแหลงใดมาใช (สนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ  จารีตประเพณีระหวางประเทศ  หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเปนที่ยอมรับของอารยะ
ประเทศ    คําพิพากษา / คําตัดสินขององคการระงับขอพิพาท ระหวางประเทศ  ความเห็น



 ๑๓

ของผูทรงคุณวุฒิในทางนิติศาสตร)  กฎบัตรกอตั้งองคการสหประชาชาติ(United Nations 
Charter) 

- เน้ือหาของหลักกฎหมายนั้นวาอยางไร ใหสิทธิแกรัฐอยางไร หรือผูทรงสิทธิในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศอยางไร ? หลักกฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทภายใตองคการ
สหประชาชาติ  กลไกเกี่ยวกับการบริหารงาน  และการแกไขปญหาขององคคการ
สหประชาชาติ 

   
  เม่ือเราไดวิธีคิดแลว เราก็จะสามารถตอบคําถามดังกลาวไดดังนี้ 
 
 การพิจารณาความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ ในดานการรักษาสันติภาพขององคการ
สหประชาชาติ นั้น ไมสามารถพิจารณาไดจากขอเท็จจริงในทางระหวางประเทศที่วาในทุกๆวันน้ียังคงมี
สงครามทั้งในและนอกรูปแบบเกิดขึ้นอยูในโลกนี้เปนจํานวนมาก แตเราคงตองพิจารณาจากกลไก
เกี่ยวกับการบริหารงาน          กลไกในการระงับขอพิพาทและแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ
ภายใตองคการสหประชาชาติวา  กลไกเหลานี้มีอยูอยางไรและมีเพียงพอที่จะแกไขปญหาความขัดแยง
ระหวางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพอันนําไปสูการสรางสันติภาพที่สมบูรณไดหรือไม  ดังน้ัน ผูเขียนจะ
ขอวิเคราะหความสําเร็จโดยจําแนกออกเปน ๒ สวนดังนี้ 

- กลไกเกี่ยวกับการบริหารงาน  
- กลไกในการระงับขอพิพาทและแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศภายใตองคการ

สหประชาชาติ  
องคการสหประชาชาติเปนองคที่ประเทศฝายผูชนะสงครามตั้งขึ้นเพื่อเปนองคกรกลาง

หรือเปนเวทีใหประเทศตางๆเขามาปรึกษาหารือกันเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น
หลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง  สหประชาชาติประกอบไปดวยหนวยงานสําคัญ
ดังนี้ 

1.สมัชชาใหญ 
2.คณะมนตรีในดานตางๆ 
3.สํานักเลขาธิการ 
4.ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 

   
และเม่ือพิจารณากลไกในการบริหารงานของสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับการแกไข

ปญหาความขัดแยงทางดานกการใชกําลังระหวางประเทศแลว จะเห็นวา มีองคกรที่เกี่ยวของอยู 
3 องคกรคือ  1.สมัชชาใหญ 

2.คณะมนตรีความมั่นคง  
3.สํานักเลขาธิการ 
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   โดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาตินี้ ประกอบไปดวยตัวแทนจากประเทศสมาชิก
ทั้งหลาย มีอํานาจในการอภิปรายและใหความเห็นในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวของกับการรักษา
สันติภาพ ยกเวนเรื่องที่ถูกพิจารณาอยูในคณะมนตรีความมั่นคงทั้งน้ีเพ่ือมิใหขอมติของทั้งสอง
องคกรขัดแยงกัน  

สวนคณะมนตรีความมั่นคงนั้นเปนองคกรที่มีอํานาจในการรักษาสันติภาพมากที่สุด 
คณะมนตรีความมั่นคง มีอํานาจที่จะสั่งการใดๆ ก็ได ในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาสันติภาพและ
ความมั่นคงระหวางประเทศ โดยอาจสั่งใหประเทศสมาชิกรวมกันใชกําลังทางทหารเพื่อแกไข
ปญหาความขัดแยงดานอาวุธไดอันถือเปนขอยกเวนของหลักกฎกฎหมายที่วาดวยการหามการ
ใชกําลัง  ระบบการบริหารงานของคณะมนตรีความมั่นคงที่ถูกวางไวแตเดิมน้ันมุงให
สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต อังกฤษ ฝร่ังเศส และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมกันใช
แสนยานุภาพทางทหารในการแกไขปญหาความขัดแยงทางทหารที่เกิดขึ้น  โดยใชผานคณะ
มนตรีความมั่นคง ดวยเหตุนี้ สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจึงประกอบไปดวยสมาชิก สอง
สวน คือ สมาชิกประจํา และสมาชิกไมประจํา ความแตกตางของสมาชิกสองประเภทนี้อยูที่
อํานาจในการใชสิทธิยับยั้งขอมติ (Veto) กลาวคือหากขอมติในเรื่องใดก็ตามถูกสมชิกประจําใช
สิทธิยับยั้งแมแตเพียงหน่ึงเสียง ขอมตินั้นก็จะตกไป เหตุที่ผูรางกฎบัตรใหสิทธิยับยั้งขอมติแก
สมาชิกประจําก็เปนผลมากจากความตองการลดการขัดแยงในระหวางสมาชิกประจําซึ่งเปน
ประเทศมหาอํานาจของโลกที่ตองทําหนาที่รักษาสันติภาพ หากสมาชิกประจํามีจอพิพาทกันเอง
กลไกในการรักษาสันติภาพยอมไมสามารถทํางานได เชน หากปลอยใหคณะมนตรีความมั่นคง
มีมติประนามสหรัฐอเมริกาในเรื่องบางอยาง อาจสงผลใหสหรัฐอเมริกาไมพอใจและถอนตัวออก
จากสหประชาชาติรวมทั้งตัดเงินชวยเหลือตางๆ อันเปนเหตุใหสหประชาชาติไมสามารถทํางาน
ตอไปไดดังนั้น จึงตองใหสิทธิยับยั้งขอมติแกสมาชิกประจําของคณะมนตรีความมั่นคง   

สวนสํานักเลขาธิการนั้นถือเปนองคกรที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานในสหประชาชาติอยาง
แทจริง จะมีหัวหนาสํานักงานที่เรียกวา เลขาธิการสหประชาชาติที่ทําหนาที่ดูแลการทํางานของ
สํานักเลขาธิการ และนําเสนอเรื่องตางๆเขาสูการประชุมของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ 
และคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ  การเลือกตั้งเลขาธิการสหประชาชาตินี้จะเลือก
จากบุคคลของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่มิใชประเทศที่เปนสมาชิกถาวรของคณะมนตรี
ความมั่งทั่งน้ีเพ่ือปองกันการแทรกแซงจากชาติมหาอํานาจทั้งหลาย มีขอความสังเกตุอีก
ประการหนึ่งวานอกจากองคกรดังกลาวอันเกี่ยวกับการบริหารงานของสหประชาติแลว ในกฎ
บัตรสหประชาชาติยังมีขอกําหนดวาดวยการอนุญาตใหมีการขับสมาชิกที่ไมทําตามขอมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงออกจากการเปนสมาชิกไดดวย  แตในทางปฏิบัติ บทบัญญัติดังกลาวยัง
ไมเคยมีการบังคับใชแตอยางใดทั้งน้ี เน่ืองจากประสบการณในครั้งการจัดตั้งสันนิบาตชาติ ที่วา 
สันนิบาตชาติไดขับไลญี่ปุนออกจากการเปนสมาชิกของสันนิบาตชาติ ทําใหญี่ปุนเขาใจวา
ตนเองไมอยูภายในหลักกฎหมายในการรักษาสันติภาพของสันนิบาตชาติ และกอสงครามมหา
เอเชียบูรพาขึ้น 
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   จากหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของสหประชาชาติที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นวา 
สหประชาชาตินั้นมีหนวยงานที่ทําหนาที่รักษาสันติภาพของโลกเปนการเฉพาะอยูแลว  และ
หลักการบริหารงานของสหประชาชาตินั้นถูกกําหนดขึ้นอยางเปนระบบเพื่อปองกันความขัดแยง
ระหวางประเทศสมาชิกโดยเฉพาะประเทศที่เปนสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแบบประจํา ทั้งน้ี
เพ่ือใหสหประชาชาติทํางานในการรักษาสันติภาพได  

  
และเม่ือพิจารณาในประเด็นเรื่องกลไกในการระงับขอพิพาทและฏษณแกไขปญหาความ

ขัดแยงระหวางประเทศภายใตองคการสหประชาชาติ จะเห็นวา 
   กลไกการรักษาสันติภาพที่มีอยูซึ่งกําหนดให คณะมนตรีความมั่นคงเปนหนวยงานหลัก

ของสหประชาชาติในการแกไขปญาความขัดแยงดานอาวุธนั้น สามารถปองกันไมใหเกิด
สงครามขนาดใหญที่แผขยายไปจนเปนสงครามโลกดังเชนที่เคยเปนมาในอดีตได  แตก็ยังมี
สงครามขนาดยอยเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก อาทิเชน สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม สงคราม
ระหวางอินเดียและปากีสถาน สงครามระหวางสหรัฐอเมริกาและอิรัก ฯลฯ อันแสดงใหเห็นวาแม
กลไกของสหประชาชาติจะประสบความสําเร็จในการปองกันไมใหเกิดสงครามโลก ดังเชนที่แลว
มา  แตสหประชาชาติไมประสบผลสําเร็จในการรปองกันไมใหเกิดสงครามขนาดยอยหรือที่เรียก
กันวาสงครามตัวแทนเลย ทั้งนี้เน่ืองจากสงครามตัวแทนเกือบทุกครั้งนั้นเปนผลมาจากการที่
ประเทศมหาอํานาจหนุนหลังใหประเทศเล็กๆ อ่ืนๆ ทําสงครามกันเอง 

  หลังจากเราพิจารณากลไกดานตางๆเกี่ยวกับ สหประชาชาติแลวจะเห็นวา กลไกตางๆ
นั้นถูกกําหนดขึ้นอยางมีจุดมุงหมาย และเพื่อใหสหประชาชาติสามารถดําเนินงานตอไปได และ
เม่ือพิจารณาสภาพการณตางๆแลวจะเห็นวากลไกของสหประชาชาตินับแตป ค.ศ. 1949 นั้น
สามารถปองกันสงครามขนาดใหญไดแตไมสามารถปองกันสงครามขนาดยอยได อาจนับไดวา
สหประชาชาติประสบความสําเร็จในจุดการปองกันสงครามขนาดใหญ แตลมเหลวในการ
แกปญหาสงครามขนาดเล็ก และปจจุบันนอกจากปญหาความขัดแยงระหวางรัฐตางๆแลว ยังมี
ปญหาที่นาวิตกอีกประการหนึ่งซ้ึงทาทายความสามารถของสหประชาชาติอยูคือ การแกไข
ปญหาการกอการราย และการสรางความสันติสุข ความกินดีอยูดีที่ยั่งยืนใหกับพลโลกทั้งมวล 

 
จากที่ผูเขียนไดแนะนํามาทั้งหมดจะเห็นไดวาการเขียนตอบปญหากฎหมายระหวางประเทศนั้น

ไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว  แตทั้งน้ีก็มิไดหมายความวาจะไมมีหลักเกณฑในการตอบเลยทีเดียว 
สาระสําคัญของการตอบอาจจะสรุปออกมาไดวา การเขียนคําตอบที่ดีนั้นตอง สั้นกระชับ  ตรงประเด็น 
ครบถวนและไดใจความและมีวิธีการนําเสนอที่นาสนใจนั่นเอง  
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