
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ 
                      จตุภูมิ  ภูมบิุญชู1

 ความนํา 
 เอกสารฉบับนี้ผูเขียนมุงนําเสนอใหทราบถึงภาพรวมเกี่ยวกับลักษณะของสังคมระหวางประเทศ 
ความหมาย  ลักษณะ ประเภท ความแตกตางระหวางกฎหมายระหวางประเทศ(International Law) และกฎหมาย
ภายในประเทศ (Domestic Law) บอเกิดหรือท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศ (Source of International law) 
ตลอดจนความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน   เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและ
เขาใจภาพของระบบกฎหมายโดยรวมเทานั้น ดวยเหตุนี้ในเอกสารดังกลาวผูเขียนจึงมิไดอธิบายอยางละเอียด
และลึกซึ่งในประเด็นเกี่ยวกับ นิติวิธี (Juristic method) ในทางกฎหมายระหวางประเทศ และในประเด็นตางๆ
มากนัก ในเอกสารฉบับนี้ผูเขียนไดจําแนกเนื้อหาออกเปน ๕ หัวขอหลักไดแก 
 

๑. ลักษณะของสังคมระหวางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ 
การที่จะศึกษาและเขาใจถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น จําเปนตองเริ่มจากการตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งดังกลาวกอน

เปนอันดับแรก คําถามแรกที่ควรจะถูกถามเพื่อความเขาใจสิ่งตางๆ ไดแกคําถามที่วา “ส่ิงนี้คืออะไร” โดยเฉพาะ
ถาส่ิงที่เราพยายามจะทําความเขาใจนั้นคือกฎหมายระหวางประเทศ คําถามแรกที่ถูกถามคือ “กฎหมายระหวาง
ประเทศ คืออะไร?”  และคําถามที่ถูกถามตามมายอมจะไดแกคําถามที่วา “กฎหมายนี้ใชบังคับกับใคร” 
“กฎหมายนี้ใชบังคับที่ไหน” “กฎหมายนี้ใชบังคับเมื่อไหร” และ“กฎหมายนี้ใชบังคับอยางไร” “ตลอดจน
กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในอยางไร”  

อยางไรก็ตามแมกฎหมายจะเปนสิ่งที่มาควบคูกับสังคมดังสุภาษิตกฎหมายที่วา UBI SOCIATUS IBI 
JUS  (ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย) ก็ตาม หากแตวากฎหมายนั้นเปนเพียงปรากฏการณอยางหนึ่งอันเปนผลมา
จากการที่มนุษยเรารวมตัวกันเปนสังคมขณะเดียวกันกฎหมายก็เปนกระจกสะทอนสังคม ดังนั้นการจะเขาใจ
กฎหมายไดอยางถองแทนั้นจําเปนจะตองทราบถึงบริบททางสังคม (Social context) อันเปนที่มาของความ
จําเปนในการที่จะตองมีกฎหมาย และเปนปจจัยในการกําหนดลักษณะทางกฎหมายที่จะมีขึ้นมาใชบังคับกอน 
ฉันใดก็ฉันนั้น การที่เราจะเขาใจความหมาย ลักษณะ และตอบคําถามพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศได
นั้น จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองเขาใจลักษณะของสังคมระหวางประเทศ และความแตกตางของสังคมระหวาง
ประเทศและสังคมในประเทศกอน 
 เราอาจสรุปลักษณะของสังคมระหวางประเทศไดดังนี้2

                                                 
1 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขากฎหมายระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [วิทยานิพนธดีมาก] 
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๑. สังคมระหวางประเทศเปนสังคมที่มีลักษณะกระจายอํานาจ 
๒. สังคมระหวางประเทศเปนสังคมที่มีลักษณะโครงสรางความสัมพันธแบบเสมอภาคและเทาเทียม

กันบนพื้นฐานของอํานาจอธิปไตย 3 
 
ในสวนที่วา “สังคมระหวางประเทศเปนสังคมที่มีลักษณะกระจายอํานาจ” นั้นหมายถึงวาสังคมระหวาง

ประเทศนั้นเปนสังคมกึ่งอนาธิปไตย ประกอบไปดวยรัฐใหญนอย และไมมี “รัฐ” หรือ “องคกร” ใดมีอํานาจอยู
เหนือรัฐอ่ืนๆอยางสมบูรณ ซ่ึงตางจากสังคมภายในประเทศที่ปจเจกบุคคลลวนตกอยูภายใตศูนยกลางอํานาจ 
หรือผูใชอํานาจเดียวกันอันไดแก “รัฐาธิปตย” ภายในรัฐ   

และสวนที่วา “สังคมระหวางประเทศเปนสังคมที่มีลักษณะโครงสรางความสัมพันธแบบเสมอภาคและ
เทาเทียมกันบนพื้นฐานของอํานาจอธิปไตย” นั้น หมายถึงวาในเมื่อรัฐทุกรัฐตางเปนเจาของอํานาจอธิปไตยมี
ความเทาเทียมกันตามกฎหมาย แตละรัฐตางมีอํานาจอธิปไตยเสมอภาคกัน และไมมีรัฐหรือองคกรใดอยู
เหนือกวารัฐอื่นๆ ทําใหในสังคมระหวางประเทศนั้นไมมีรัฐหรือองคกรใดมีอํานาจเพียงพอที่จะเปนผูที่ผูกขาด
การใชอํานาจสวนกลางในทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เราอาจสรุปไดวาลักษณะสําคัญที่ทําใหสังคม
ระหวางประเทศตางกับสังคมภายในประเทศไดแก การที่สังคมระหวางประเทศไมมีผูใชอํานาจสวนกลาง และ
ดวยลักษณะพิเศษดังกลาวนี้ทําใหสมาชิกในสังคมระหวางประเทศเทานั้นที่คอยควบคุมการใชกฎหมาย ออก
กฎหมาย และ ยอมรับปฏิบัติตามกฎหมาย   

ลักษณะพิเศษของสังคมระหวางประเทศดังที่กลาวมานี้ เปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหกฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งแมจะถือวาเปนกฎหมายอยางหนึ่ง มีลักษณะเฉพาะที่ตางไปจากลักษณะของกฎหมายภายในประเทศ
ที่นักศึกษาไดเคยศึกษามา  

ในสวนแรกนี้เราไดทําความเขาใจกับลักษณะของสังคมระหวางประเทศที่มีผลตอกฎหมายระหวาง
ประเทศแลว ในสวนตอจากนี้ผูเขียนจะไดนําเสนอความหมายของกฎหมายระหวางประเทศซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 
 

                                                                                                                                                             
2 ชุมพร ปจจุสานนท. สุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศและ

องคการระหวางประเทศ. ฝายการพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, 2528,หนา 17  
3ประสิทธิ  เอกบุตร. กฎหมายระหวางประพเทศ เลม1 สนธิสัญญา. สํานักพิมพนิติธรรม,กรุงเทพฯ, 

2538, หนา 3 
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๒. ความหมายของกฎหมายระหวางประเทศ  
  

สําหรับประเด็นที่วา ส่ิงที่เรากําลังพยายามศึกษา หรือกฎหมายระหวางประเทศหมายถึงอะไรนี้ มี
ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นไวหลายทาน ดังนี 

 “กฎหมายระหวางประเทศ คือ ประมวลกฎหมายมหาชนซึ่งวางหนาท่ีและสิทธิของ

ประชาชนในความเกี่ยวพันระหวางกันโดยอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติท่ีมีอยู

ท่ัวไป”  

 “กฎหมายระหวางประเทศไดแก บรรดาขอบังคับแหงความประพฤติซ่ึงนานาประเทศถือ

ตามในความเกี่ยวพันระหวางกันและกัน” 

“กฎหมายระหวางประเทศ คือ แบบธรรมเนียมประเพณีและกฎขอบังคับท่ีผูกมัดประเทศ

ท่ีเจริญแลวโดยนิตินัย ในความสัมพันธระหวางกัน” 

 “กฎหมายระหวางประเทศ คือ หลักท่ีใชบังคับความสัมพันธระหวางรัฐท่ีเปนเอกราช”4

 
 จากความหมายของกฎหมายระหวางประเทศที่หลากหลายนี้เราอาจสรุป ไดวากฎหมายระหวางประเทศ
นั้นหมายถึง กฎเกณฑทางกฎหมายที่ใชบังคับกับความสัมพันธระหวางประเทศในสังคมระหวางประเทศ5 ซ่ึง
หมายถึงวา กฎหมายระหวางประเทศนั้นเปนกฎเกณฑทางกฎหมายอยางหนึ่ง ซ่ึงมีผลผูกพันทางกฎหมายใหรัฐ
และผูทรงสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ เชนองคกรระหวางประเทศตางๆตองปฏิบัติตาม และกฎหมาย
ดังกลาวนั้นมีผลใชบังคับกับความสัมพันธระหวางรัฐตางๆมิไดมีผลผูกพันรัฐใดรัฐหนึ่งแตเพียงรัฐเดียวเทานั้น6   

อยางไรก็ตามเนื่องจากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายระหวางประเทศที่
หลากหลาย และลักษณะเฉพาะตัวของกฎหมายระหวางประเทศนี้เอง นํามาซึ่งปญหาเกี่ยวกับกฎหมายระหวาง
ประเทศในทางทฤษฎี เชน   ปญหาที่วากฎหมายระหวางประเทศมีสภาพเปนกฎหมายหรือไม และหากมีสภาพ
เปนกฎหมาย สภาพบังคับของกฎหมายระหวางประเทศเปนอยางไร และมาจากไหน7  

                                                 
4 กมล สนธิเกษตริน. คําอธิบายกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล. สํานักพิมพนิติบรรณาการ, 

กรุงเทพฯ, 2539, หนา3-4 
5 จาตุรนต  ถิรวฒัน.  กฎหมายระหวางประเทศ. โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพฯ,2547, 

หนา 3 
6 เร่ืองเดียวกัน ,หนา 4 
7 ชุมพร ปจจุสานนท,สุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศและ

องคการระหวางประเทศ. ฝายการพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, 2528,หนา17-18 
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สําหรับปญหาเหลานี้มีนักคิดไดใหคําตอบไวเปนสองแนว คือ  
ทฤษฎีแรกเปนทฤษฎีเกาซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องของนักคิดทางรัฐศาสตรที่มองกฎหมายระหวาง

ประเทศในลักษณะกฎเกณฑที่ขาดสภาพบังคับและปฏิเสธสภาพทางกฎหมายของกฎหมายระหวางประเทศ   
นักคิดที่ถือตามทฤษฎีนี้ใหเหตุผลในการปฏิเสธความเปนกฎหมายระหวางประเทศวา  ในสังคมระหวางประเทศ
ไมมีองคกรฝายนิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการ  เหมือนสังคมภายในรัฐ  และเมื่อขาดองคกรที่อยูเหนือรัฐซึ่ง
สามารถบังคับรัฐไดแลว  กฎเกณฑทางกฎหมายก็ยอมขาดสภาพบังคับ  ขาดการลงโทษผูที่ฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพราะเหตุนี้เราจึงยังคงเห็นสังคมระหวางประเทศเปนสังคมที่มีการใชกําลัง  ดังนั้น  นักคิดที่ยึดทฤษฎี
แบบนี้จึงเชื่อวากฎเกณฑตางๆ  ไมวาจะเปนสนธิสัญญาหรือพันธกรณีระหวางประเทศจึงเปนเพียงสิ่งที่พึงระวัง
เทานั้น  แทจริงแลวส่ิงสําคัญที่สุดคือผลประโยชนของรัฐ8

ทฤษฎีท่ีสองเปนทฤษฎีที่มองจากสายตาของนักนิติศาสตรที่มองวามีกฎเกณฑระหวางประเทศในสังคม
ระหวางประเทศที่เขามากําหนดความสัมพันธของรัฐมีอยูจริง และใหเหตุผลในการมีอยูของกฎหมายระหวาง
ประเทศวา  ลักษณะของกฎหมายแตละประเภทมิไดมีสภาพอยางเดียวกัน  ดังนั้นกฎหมายระหวางประเทศจึงไม
จําเปนตองมีสภาพบังคับเหมือนกับกฎหมายภายใน  เพราะเหตุที่กฎหมายระหวางประเทศมีขึ้นเพื่อประโยชนแก
สังคมระหวางประเทศที่ประกอบไปดวยรัฐซึ่งตางลวนมีอธิปไตยที่เทาเทียมและเหมือนกัน  ตลอดจนขาด
องคกรที่อยูเหนือรัฐ  อยางไรก็ตามการขาดองคกรที่อยูเหนือรัฐ  ไมไดหมายความวา  ในสังคมระหวางประเทศ
นั้นจะไมมีกฎหมายระหวางประเทศ  เพราะหากเวลากาวลงไปวิเคราะหลักษณะของสังคมภายในประเทศใน
สมัยโบราณ ก็จะเห็นวาสังคมภายในประเทศ  ในยุคโบราณขาดองคกรที่จะทําหนาที่นิติบัญญัติเชนเดียวกัน  จะ
มีก็เพียงกฎหมายจารีตประเพณีซ่ึงเปนกฎหมายที่ยอมรับกันในชุมชน  ดังนั้นแมสังคมภายในประเทศในยุค
โบราณจะขาดองคกรหรือกระบวนการนิติบัญญัติดังเชนสังคมในประเทศในสมัยปจจุบัน  แตเราก็ยังถือวามี
กฎหมายอยู  เหตุนี้เราจึงตองถือวาในสังคมระหวางประเทศมีกฎหมายอยูเชนเดียวกัน  นอกจากนี้หากจะมองวา
กฎหมายระหวางประเทศขาดสภาพบังคับ(Sanction)  โดยถือเอาสภาพบังคับของกฎหมายภายในเปนเกณฑก็
เปนที่ส่ิงไมถูกตอง  เพราะในลักษณะของสังคมภายในประเทศและสังคมระหวางประเทศนั้นตางกัน  กฎหมาย
ระหวางประเทศเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือประสานกันระหวางรัฐกับรัฐ  ในขณะที่
กฎหมายภายในนั้นเปนเรื่องที่มุงบังคับพฤติกรรมของคนในสังคม  เหตุนี้การที่ปรากฏวามีรัฐละเมิดกฎหมาย
บอยครั้งจึงมิไดหมายความวาไมมีกฎหมายกฎหมายระหวางประเทศอยูอยางแทจริง  หรือเปนกรณีที่มีกฎหมาย
อยูแตกฎหมายไรผลบังคับหรือถือวาการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศอยางสม่ําเสมอนั้นจะเปนอุปสรรคตอ
การดํารงอยูของกฎหมายระหวางประเทศในสังคมระหวางประเทศ  เพราะแมในสังคมภายในประเทศเองก็ยัง
ปรากฏวามีการละเมิดกฎหมายภายในประเทศอยางสม่ําเสมอเหมือนกัน   แตเราก็ยังถือวามีกฎหมาย

                                                 
8 เร่ืองเดียวกัน, หนา  17 
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ภายในประเทศเหมือนกัน และทายที่สุดเมื่อเราหันกลับมาพิจารณาถึงเรื่องการลงโทษผูละเมิดกฎหมายหรือ
สภาพบังคับของกฎหมาย(Sanction)  จะพบวาในขณะที่กฎหมายภายในมีสภาพบังคับโดยชัดแจงนั้น  ในสังคม
ระหวางประเทศก็มีการลงโทษรัฐที่กระทําความผิดเชนเดียวกัน  แตปรากฏโทษออกมาในรูปแบบที่ตางกัน  เชน  
รัฐจะตองมีความรับผิดชอบระหวางประเทศ หรือถูกขับไลออกจากองคกรระหวางประเทศ  เปนตน 
 แมจะไดมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพของกฎหมายระหวางประเทศแยกกันเปนสองแนวก็ตาม แตใน
ปจจุบันเมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติของรัฐตางๆจะเห็นวากฎหมายระหวางประเทศมีสภาพเปนกฎหมาย  และรัฐ
ตางๆมักนําเอาไปกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  เชน  รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส  ป  ค.ศ. ๑๙๔๖ ซ่ึงบัญญัติวา 
 

 “สาธารณรัฐจะยึดแนวทางปฏิบัติโดยกระทําการสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศแผนก

คดีเมือง”9

 
จากหลักฐานตางๆนี้เองทําใหเราสรุปไดวากฎหมายระหวางประเทศมีสภาพเปนกฎหมาย 

 

๓. ความเหมือนและความแตกตางระหวางกฎหมายระหวางประเทศ(International Law) และ
กฎหมายภายในประเทศ (Domestic Law)  
  

จากเนื้อหาในสวนที่ ๑ และ ๒ ซ่ึงเราไดทําการศึกษาถึงลักษณะของสังคมระหวางประเทศและ
ความหมายของกฎหมายระหวางประเทศแลวจะเห็นวาลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศนั้นมีความเหมือน
และความแตกตางกับลักษณะของกฎหมายภายในที่เราไดศึกษาอยูหลายประการ  เพื่อความเขาใจอาจจะแสดงใน
รูปตารางไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 เร่ืองเดียวกัน, หนา  17-19 
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 ประเภทของกฎหมาย 
ลักษณะ 

กฎหมายภายในประเทศ 
(Domestic Law) 

กฎหมายระหวางประเทศ 
(International Law) 

ขอสังเกต 

Sources of Law 
ที่มาของกฎหมาย 

- กฎหมายลายลักษณอักษร 
- กฎหมายที่มิใชลายลักษณอักษร 

- กฎหมายลายลักษณอักษร 
- กฎหมายที่มิใชลายลักษณ

อักษร 

ในระบบกฎหมายระหวาง
ประเทศไมมีองคกรที่ทํา
ห น า ที่ อ อ ก ก ฎ ห ม า ย
กฎหมายที่ชัดเจน  

Subject in Law 
ผูทรงสิทธิในกฎหมาย 

บุคคลธรรมดา / 
นิติบุคคล 
 

รัฐ /  
องคการระหวางประเทศ/ 
 

เ ฉ พ า ะ ผู ท ร ง สิ ท ธิ ต า ม
กฎหมายระหว างประเทศ
เทานั้นที่มีสิทธิตามกฎหมาย  
แตในบางกรณีบุคคลธรรมดา
ก็มีสิทธิเชนเดียวกัน 

Place 
สถานที่ใชบังคับกฎหมาย 

ภายในเขตอํานาจของรัฐแตละรัฐ ขึ้นอยูกับประเภทของกฎหมาย
ระหวางประเทศ 

กฎหมายระหว างประเทศ
(สนธิ สั ญญ า )มี ผ ล ผู ก พั น
เฉพาะรัฐที่เขาเปนภาคีความ
ตกลง ยกเวน กฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศแบบ
ที่เปน [jus cogen] ซึ่งมีผล
ผูกพันรัฐทุกรัฐใหตองปฏิบัติ
ตาม 

Time 
เวลาใชบังคับกฎหมาย 

หลังจากวันที่ประกาศ หรือ 
ตามกําหนดเวลาที่ระบุ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ตามกําหนดเวลาที่ปรากฏใน
ความตกลงระหวางประเทศ  
 

กําหนดเวลาบังคับใชกฎหมาย
ในกฎหมายระหวางประเทศ
เหมือนกับกําหนดการบังคับ
ใ ช ก ฎหม า ย ในกฎหม า ย
ภายในประเทศ 

Sanction 
บทลงโทษ 

มี โทษชั ด เ จนตามที่ กฎหมาย
บัญญัติ 

กระบวนการบังคับใชกฎหมาย
ทําโดยรัฐสมาชิก 

ร ะ บบ กฎหม า ย ร ะ ห ว า ง
ประ เทศไม มี อ งค ก รที่ ทํ า
หน าที่บั งคับใชกฎหมายที่
ชัดเจน กระบวนการบังคับใช
กฎหมายทํ า โดยประ เทศ
สมาชิก 
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 เมื่อพิจารณาความเหมือนและแตกตางระหวางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ
และจะเห็นไดวา กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศนั้นมีความเหมือนและความแตกตางซึ่ง
เราอาจจําแนกเปนขอๆไดดังนี้ 

ท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศ หากเราพิจารณาที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ
แลว จะเห็นวากฎหมายระหวางประเทศที่เราอาจนํามาใชกับขอพิพาทระหวางประเทศที่เกิดขึ้น
นั้นมี ๒ ลักษณะเชนเดียวกับกฎหมายภายในประเทศ ไดแก กฎหมายระหวางประเทศที่เปน
ลายลักษณอักษร และกฎหมายระหวางประเทศที่มิใชลายลักษณอักษร กฎหมายที่เปนลาย
ลักษณอักษรก็เชนสนธิสัญญาระหวางประเทศ  ความตกลงและขอตกลงระหวางประเทศตางๆ 
ตลอดจนตราสารระหวางประเทศอื่นๆ สวนกฎหมายที่มิใชลายลักษณอักษรไดแกกฎหมาย
จารีตประเพณีระหวางประเทศ   

สวนที่แปลกกวากฎหมายภายในประเทศนั้นไดแก การที่ตามธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศนั้นใหถือเอาคําพิพากษาของศาลและความคิดทางทฤษฎีของนักกฎหมายที่มี
คุณสมบัติของชาติตางๆเปนที่มาของการกําหนดกฎเกณฑระหวางประเทศดวยเชนกัน 
(รายละเอียดโปรดดู ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ขอ ๓๘ ในสวนที่ ๕ ของ บทนี้ ซ่ึง
วาดวยเรื่องที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ) 
 
 ผูทรงสิทธิ (Subject in Law) ในกฎหมาย คําวา “ผูทรงสิทธิ” นั้นหากกลาวใหเขาใจ
งายๆ ก็คือ ผูที่มีสิทธิและสามารถใชสิทธิไดตามที่กําหนดไว หรือหากเปรียบเทียบกับหลัก
กฎหมายแพงก็คือ  “บุคคล”  ในสายตาของกฎหมายนั่นเอง ผูทรงสิทธิในกฎหมายระหวาง
ประเทศมี สองประเภท คือ รัฐ(State)และองคกรระหวางประเทศ (International Organization)   
นี่เองเปนขอที่ทําใหกฎหมายระหวางประเทศตางจากกฎหมายภาย  
 ผลของการที่ผูทรงสิทธิในกฎหมายระหวางประเทศ คือรัฐ(State)และองคกรระหวาง
ประเทศ  คือ กฎหมายระหวางประเทศจะไมใชบังคับกับประชาชนภายในรัฐ (เวนแตจะไดมี
กฎหมายภายในอนุวัติการ [Ratify] รับเอาเนื้อความในกฎหมายระหวางประเทศมาเปนบัญญัติ
กฎหมายภายใน กรณีเชนวานี้เทานั้นที่กฎหมายระหวางประเทศจึงจะมีผลบังคับใชตอกฎหมาย
ภายใน ซ่ึงรายละเอียดจะไดกลาวตอไปในสวนที่วาดวย ความสัมพันธระหวางกฎหมาย

ระหวางประเทศและกฎหมายภายใน) แตในบางกรณี ตัวเอกชนหรือบุคคลธรรมดาก็มีบทบาท
ในฐานะผูทรงสิทธิในกฎหมายระหวางประเทศไดเชนกัน เชน ในสหภาพยุโรป (European 
Union) ตามConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
กําหนดใหมีการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนขึ้น และอนุญาตใหเอกชนสามารถฟองรองรัฐหรือ
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ผูกระทําความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหวางประเทศได (อยางไรก็ตามการ
ฟองรองนั้นอยูภายใตขอจํากัดที่วาเอกชนนั้นจะตองไดทําการฟองรองหรือใชสิทธิทางศาลใน
รัฐหรือประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาแลว แตไมไดรับการเยียวยา)  

  พื้นท่ี หรือบริเวณ (Area) ท่ีกฎหมายระหวางประเทศมีผลใชบังคับ ไดแกพื้นที่ที่อยูใน
กรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของรัฐหรือองคกรระหวางประเทศ ไมจํากัดอยูเพียงเฉพาะ
ภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง ดังเชนกรณีกฎหมายภายในเทานั้น ตัวอยางเชน ขอตกลงGATT มีผล
บังคับตอรัฐที่เปนภาคีทุกรัฐใหติองลดอัตราภาษีศุลกากรลง ไมไดมีผลผูกพันเฉพาะรัฐใดรัฐ
หนึ่ง     อยางไรก็ตามไมไดหมายความวากฎหมายระหวางประเทศจะมีผลบังคับใชกับรัฐทั่ว
โลกทุกรัฐเหมือนกันทั้งหมด ตรงกันขามกฎหมายระหวางประเทศนั้นจะมีผลผูกพันใหเฉพาะ
บางรัฐเทานั้น  เชน สนธิสัญญาฉบับหนึ่งยอมมีผลผูกพันกับรัฐที่เปนภาคีของสนธิสัญญาฉบับ
นั้นเทานั้น ไมรวมถึงรัฐอ่ืนๆ   สวนในกรณีพื้นที่ที่มีผลบังคับใชของกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศนั้นจะตางออกไป จากกฎหมายระหวางประเทศที่เปนลายลักษณอักษร 
กลาวคือ กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศบางสวนอาจมีผลบังคับเฉพาะในบางกลุม
ประเทศของโลก ในขณะที่กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศอีกสวนที่ถือเปน JUS 
COGEN นั้นมีผลบังคับกับรัฐทุกรัฐ 

 
กฎหมายระหวางประเทศใชบังคับเมื่อไหร จะเห็นวาในสวนของกฎหมายระหวาง

ประเทศแบบที่เปนลายลักษณอักษร อันไดแกสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือ ตราสาร
ระหวางประเทศในลักษณะอื่นๆ เชน พิธีสารระหวางประเทศ และกติการะหวางประเทศนั้น 
จะมีการกําหนดเวลาในการบังคับใชตราสารฉบับนั้นๆ หรือกําหนดเงื่อนไขการใชบังคับ
กฎหมายไวในตัวตราสารฉบับนั้นๆเอง เชนเดียวกับกฎหมายภายในประเทศฉบับตางๆ 10

 

                                                 
10 ในสวนของกฎหมายระหวางประเทศที่ไมเปนลายลักษณอักษรนั้นเชนในสวนที่เปนจารีตประเพณี

ระหวางประเทศนั้นก็ไมมีประเด็นเกี่ยวกับเวลาในการบังคับใชกฎหมายเขามาเกี่ยวของเพราะสิ่งที่จะเปนจารีต
ประเพณีระหวางประเทศนั้นจะถูกคูกรณีกลาวอางในศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ในฐานะที่เปนกฎหมาย
ระหวางประเทศ และศาลยุติธรรมระหวางประเทศมีหนาที่เพียงชี้วา มีจารีตประเพณีระหวางประเทศเชนวานั้น
ใชบังคับระหวางคูกรณีหรือไม และมีเนื้อหาวาอยางไรเทานั้น เชนเดียวกับจารีตประเพณีในกฎหมายภายในที่ใช
บังคับกับคูกรณีในขอพิพาทที่มักมีประเด็นถกเถียงกันวา ส่ิงนั้นสิ่งนี้เปนจารีตที่นํามาใชบังคับระหวางคูกรณีได
หรือไม     
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กฎหมายระหวางประเทศใชบังคับอยางไร ดังที่ไดกลาวมาแลววาสังคมระหวาง
ประเทศนั้นเปนสังคมที่กระจายอํานาจไมมีองคกรหรือรัฐใดที่มีอํานาจเหนือรัฐอ่ืนๆ ดังนั้นใน
ลักษณะสังคมระหวางประเทศเชนวานี้จึงไมมีองคกรเฉพาะที่ทําหนาที่ในการบังคับใช
กฎหมายระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพนักหากเปรียบเทียบระหวางกฎหมายภายใน
ระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ และผูที่ทําหนาที่ในการใชบังคับกฎหมายก็คือรัฐ
ตางๆ นั่นเอง ซ่ึงเราจะเห็นผลบังคับในทางกฎหมายระหวางประเทศในหลายรูปแบบไมจํากัด
เฉพาะโทษทางอาญาดังเชนกฎหมายภายในเทานั้น ผลบังคับ (Sanction) ในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศ เชน การคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ (Economic Sanction) และการทําสงคราม 
เห็นไดชัดในกรณีสงครามอาวเปอรเซียครั้งที่ 1 ซ่ึงเกิดจากการที่ประเทศอิรักบุกยึดและ
ประกาศผนวกประเทศคูเวตเขาเปนจังหวัดหนึ่งของอิรัก อันถือเปนการละเมิดกฎหมายระหวาง
ประเทศ ผลบังคับในทางกฎหมายระหวางประเทศคือ ประเทศอิรักถูกนานาชาติคว่ําบาตร
ในทางเศรษฐกิจและถูกกองกําลังผสมของสหประชาชาติที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเขาโจมตีเปน
การลงโทษ 
 

๔.  ประเภทของกฎหมายระหวางประเทศ  
 หากเราจําแนก หรือจัดกลุมของกฎหมายระหวางประเทศโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธทางกฎหมาย 
เราอาจจําแนกกฎหมายระหวางประเทศออกไดเปน ๓ สาขาดวยกัน ไดแก 

๑. กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง [Public International Law]  ซ่ึงกําหนดถึงความสัมพันธ
ระหวางประเทศในระดับรัฐตอรัฐ หรือระหวางรัฐกับองคกรระหวางประเทศดวยกัน ในฐานะที่รัฐ
และองคกรระหวางประเทศเปนบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ  โดยกําหนดความสัมพันธใน 
๒ ชวงเวลา คือเวลาปกติ และเวลาสงคราม เชน กฎหมายระหวางประเทศในสวนที่กําหนดถึงความ
คุมกันทางการทูตที่รัฐหนึ่งใหกับผูแทนของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศที่เขามาปฏิบัติงาน
ภายในอาณาเขตของรัฐอีกรัฐหนึ่ง อันเปนกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองที่เรียกวาภาค
สันติแบบหนึ่ง หรือกฎหมายระหวางประเทศที่วาดวยการปฏิบัติตอเชลยศึก อันเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีเมืองที่เรียกวาภาคสงครามอีกแบบหนึ่งเปนตน  

๒. กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล  [Private International Law] ซ่ึงกําหนดถึง
ความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐในระหวางประเทศ ในขอพิพาทที่เกี่ยวกับกฎหมายเอกชนของ
ประเทศแตละประเทศ  หรือคดีที่วาดวยสิทธิหนาที่ทางแพงหรือเอกชนของพลเมืองของประเทศ
โดยจําแนกตามลักษณะความสัมพันธได  ๔  ประเด็น  คือ   
- กําหนดความสัมพันธของรัฐตางๆในเรื่องเขตอํานาจศาล 
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- กําหนดความสัมพันธของรัฐตางๆในเรื่องกฎหมายทีใ่ชบังคับกับคดีขอพิพาท 
- กําหนดความสัมพันธของรัฐตางๆในเรื่องการรับรอง/การบังคับ ตามคําพิพากษาศาลตางประเทศ 
- จัดสรรเอกชนในทางระหวางประเทศ (การกําหนดสัญชาติ/ บุคคล/นิติบุคคล) 

       ซ่ึงเราสามารถชี้ใหเห็นไดชัดโดยอาศัยตัวอยางดังตอไปนี้ นายดํา บุคคลสัญชาติไทยทําการ
สมรสกับนางสาวแดง บุคคลสัญชาติไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปญหาในทางกฎหมายจึงมี
ขึ้นมาวาในฐานะที่นายดําและนางสาวแดงเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยดวยกันทั้งคู แตมิไดทําการ
สมรสในประเทศไทย ดังนั้นจะใชกฎหมายใดมาเปนเกณฑในการพิจารณาถึงความสมบูรณของ
การสมรสของคนทั้งคู หรือเปนกรณีที่วา นายขาวบุคคลสัญชาติอเมริกัน มาดําเนินธุรกิจรวมกับ
นายเขียวบุคคลสัญชาติไทยในประเทศเวียดนาม ดังนี้หากเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญารวมลงทุน
ระหวางบุคคลทั้งสอง ในประเทศเวียดนาม กฎหมายที่จะตองนํามาใชในการพิจารณา ขอพิพาท
ดังกลาวนั้น คือกฎหมายของประเทศใด กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศ
ไทย หรือกฎหมายของประเทศเวียดนามเปนตน ซ่ึงกฎหมายที่จะเขามาแกปญหาตางๆที่ผูเขียน
ยกขึ้นใหเห็นนี้ก็คือกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลนั่นเอง 

๓. กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา  [International Criminal Law] ซ่ึงกําหนดความสัมพันธ
ระหวางประเทศในทางคดีอาญาหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนความเกี่ยวพันระหวางประเทศอัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดทางอาญาของพลเมืองประเทศใดประเทศหนึ่งโดยกฎหมายระหวาง
ประเทศแผนกคดีอาญานั้นจะเขามากําหนดความเกี่ยวพันระหวางรัฐในทางอาญา ใน  ๔  ประเด็น
หลัก  คือ 
- กําหนดความสัมพันธของรัฐเกี่ยวกับเรื่องเขตอํานาจศาลที่จะพิจารณาคดี  เชน  คนไทยลักทรัพย
คนลาวในประเทศกัมพูชา  ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดแกศาลในประเทศใด 

- กําหนดความสัมพันธของรัฐเกี่ยวกับการกําหนดความผิดตามกฎหมายอาญาภายในของแต
ประเทศ  กรณีดังกลาวนี้เปนกรณีที่กฎหมายระหวางประเทศเขามากําหนดวาจะใชกฎหมาย
ภายในของรัฐใดเขามาบังคับแกการกรทําความผิดที่เกิดขึ้น  กฎหมายของรัฐที่การกระทํา
ความผิดเกิดขึ้น  กฎหมายของรัฐมีผูกระทําความผิดถือสัญชาติอยู  หรือกฎหมายของรัฐที่
ผูเสียหายถือสัญชาติอยู   

- กําหนดความสัมพันธของรัฐเกี่ยวกับการรับรองและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศ
และทายสุด 

- กําหนดความสัมพันธของรัฐเกี่ยวกับความรวมมือทางอาญาอันไดแก  ความรวมมือในการสงผูราย
ความแดน  ความรวมมือในการคนหาผูกระทําความผิดระหวางรัฐตางๆ  และความรวมมือในการ
จัดตั้งศาลยุติธรรมระหวางประเทศ เชน กรณี นาย ร. ผูตองหาคดีฉอโกง ธนาคารกรุงเทพ
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พาณิชยการ จํากัดมหาชน ในประเทศไทย ซ่ึงหลบหนีไปอยูที่ประเทศแคนนาดา และไดมีความ
พยายามจากเจาหนาที่ฝายไทยในประสานงานกับทางการแคนนาดาเพื่อขอใหมีการสงนําตัว นาย 
ร.กลับมาดําเนินคดีในประเทศไทย ตามสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกันในระหวางกรุงสยามกับ
อังกฤษ 

 
ซ่ึงประเภทของกฎหมายระหวางประเทศ และขอบเขตของกฎหมายของกฎหมายแตละประเภทนั้นอาจ
แสดงในรูปของแผนภูมิไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายระหวางประเทศ 
แผนกคดีบุคคล 

กฎหมายระหวางประเทศ 
แผนกคดีอาญา 

กฎหมายระหวางประเทศ 
แผนกคดีเมือง 

กฎหมายระหวางประเทศ 

กําหนดความสัมพันธของรัฐ
เกี่ยวกับกรณีดงันี ้
- เร่ืองเขตอํานาจศาลที่จะ
พิจารณาคดี   

- กําหนดความผิดตามกฎหมาย
อาญาภายในของแตประเทศ  

- การรับรองและบังคับตามคํา
พิพากษาของศาลตางประเทศ 

- ความรวมมือระหวางประเทศ
ทางอาญา 

กําหนดหลักเกณฑ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ในระดับรัฐตอรัฐ หรือระหวาง
รัฐกับองคกรระหวางประเทศ 
- ที่มาของกฎหมายที่ใชกับ
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศในระดับรัฐตอรัฐ 

- ผูทรงสิทธิในกฎหมาย
ระหวางประเทศ 

- เขตอํานาจรัฐ 
- การทูต 
- ความรับผิดชอบของรัฐ 
- การระงับขอพพิาท 
- กฎหมายเกีย่วกับอาณาเขต
พิเศษ 

- กฎหมายระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการสงคราม 

กําหนดความสัมพันธของรัฐ
เกี่ยวกับกรณีดงันี ้
- เร่ืองเขตอํานาจศาลที่จะ
พิจารณาคดี   

- กําหนดกฎหมายที่ใชบังคับ
กับคดีขอพิพาท 

- การรับรองและบังคับตามคํา
พิพากษาของศาล
ตางประเทศ 

- การจัดสรรเอกชนในทาง
ระหวางประเทศ 

 

[International law] 
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๕. ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ 
  

ในสวนที่ ๑ นักศึกษาไดศึกษาถึงลักษณะของสังคมระหวางประเทศมาแลว จะเห็นไดวาเนื่องจากสังคม
ระหวางประเทศมีลักษณะของสังคมที่กระจายอํานาจและไมมีองคการหรือรัฐที่มีอํานาจเหนือรัฐที่จะทําหนาที่
ออกกฎหมายหรือทําหนาที่ในฐานะฝายนิติบัญญัติดังเชนสังคมภายในประเทศเหตุนี้เมื่อมีขอพิพาทระหวางรัฐ
หรือขอพิพาทอันมีจุดเกาะเกี่ยวระหวางประเทศ (Genuine link) เกิดขึ้นจึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาวาจะนํา
กฎหมายระหวางประเทศจากที่ใดมาใชบังคับแกขอพิพาทที่เกิดขึ้น 
สําหรับปญหาดังกลาวนี้ ตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศขอ ๓๘ ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวา11

๑.ศาลมีหนาที่ระงับขอพิพาทระหวางประเทศ โดยตัดสินขอพิพาทใหสอดคลองกับกฎหมาย

ระหวางประเทศ  ศาลพึงจะตองใช 

ก. สนธิสัญญาระหวางประเทศ ไมวาทั่วไปหรือมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งไดสราง

กฎเกณฑอันเปนท่ียอมรับของรัฐคูพิพาท 

ข. จารีตประเพณีระหวางประเทศ ซ่ึงเปรียบเสมือนขอพิสูจนแนวทางปฏิบัติท่ัวไป 

โดยเปนท่ียอมรับในฐานะที่เปนกฎหมาย 

ค. หลักเกณฑท่ัวไปของกฎหมาย ซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยชาติท่ีเจริญแลว 

ง. ภายใตขอยกเวนของ ขอ 59 คําพิพากษาของศาลและความคิดทางทฤษฎีของนัก

กฎหมายที่มีคุณสมบัติของชาติตางๆ ก็ถือวาเปนท่ีมาของการกําหนดกฎเกณฑระหวางประเทศ 

                                                 
11Statute of the International Court of Justice, ARTICLE 38 1.  

The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to 
it, shall apply:   
a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the 
contesting states;   
b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;  
c. the general principles of law recognized Hi civilized nations;  
d. subject to the provisions of Article 5, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified 
publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. 2. This provision 
shall not prejudice the power of the Court to decide a case en aequo et bono, if the parties agree thereto.  
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๒.บทบัญญัติเชนวานี้ไมมีผลตอการท่ีศาลจะพิจารณาคดีโดยอาศัยหลักความเที่ยง

ธรรมและความดี (en aequo et bono)  หากคูกรณียินยอมหรือตกลง12

 
หากพิจารณาตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศจะเห็นไดวาเราอาจจําแนกกฎหมายระหวาง

ประเทศออกไดเปนสองประเภทเชนเดียวกับกฎหมายภายใน ไดแก กฎหมายระหวางประเทศที่เปนลายลักษณ
อักษร (Written Law) และกฎหมายระหวางประเทศที่มิใชลายลักษณอักษร (Unwritten Law)  

กฎหมายระหวางประเทศที่เปนลายลักษณอักษรไดแกสนธิสัญญาระหวางประเทศตางๆทั้งที่เปนแบบ
ทวิภาคีและพหุภาคี ซ่ึงนานาประเทศไดตกลงทําขึ้นนั่นเอง เนื่องจากในสังคมระหวางประเทศมิไดมีศูนยกลาง
อํานาจที่ปฏิบัติหนาที่ในการออกกฎหมายดังเชนในสังคมภายในประเทศ เหตุนี้จึงไมมีกฎหมายระหวางประเทศ
ในลักษณะที่เปนพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา หรือ รัฐธรรมนูญที่ใชบังคับกับรัฐทั้งหมด
ดังเชนในสังคมภายในประเทศ เปนแตเพียงมีขอตกลงระหวางรัฐตางๆเทานั้นที่จะใชบังคับกันได  และเหตุผลที่
ใชบังคับไดก็เพราะวารัฐตางๆยอมจํากัดอํานาจอธิปไตยของตนเขาผูกพันกับสนธิสัญญาดังกลาวนั่นเอง 

สวนกฎหมายระหวางประเทศที่มิใชลายลักษณอักษรไดแก จารีตประเพณีระหวางประเทศ หลักเกณฑ
ทั่วไปของกฎหมายนั่นเอง จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวนี้มีลักษณะเชนเดียวกับมาตรา 4 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยนั้นเอง 

สวนคําพิพากษาของศาลและความคิดทางทฤษฎีของนักกฎหมายที่มีคุณสมบัติของชาติตางๆ นั้นนัก
กฎหมายระหวางประเทศถือวาเปนที่มาลําดับรองของกฎหมายระหวางประเทศ และเปนตัวอยางชวยช้ีใหเห็นถึง
เนื้อหาที่แทจริงของกฎหมายระหวางประเทศที่เปนอยูเทานั้น 

 
๖. ความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน  

สําหรับเนื้อหาในสวนสุดทายเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศที่เราจะทําการศึกษา ไดแกเนื้อหาใน
สวนที่จะนํามาตอบคําถามที่วา กฎหมายระหวางประเทศจะเขามีมีสวนเกี่ยวพันอยางไรกับส่ิงที่เกิดขึ้นภายในรัฐ 
และกฎหมายระหวางประเทศสามารถจะนํามาปรับใชไดโดยตรงในสังคมภายในรัฐหรือไม   ซ่ึงประเด็น
ดังกลาวนี้นักกฎหมายระหวางประเทศไมไดมีแนวคิดไปในทางเดียวกันแตไดใหคําตอบไวสองแนวทางดังนี้ 

ทฤษฎีเอกนิยม  (Monism) นักกฎหมายที่ถือคติแบบนี้ถือวากฎหมายภายในและกฎหมายระหวาง
ประเทศเปนกฎหมายในระบบเดียวกัน เมื่อมีการใหสัตยาบันสนธิสัญญาโดยชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ

                                                 
12 ชุมพร ปจจุสานนท,สุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศและ

องคการระหวางประเทศ. ฝายการพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, 2528,หนา33-34 
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แลว สนธิสัญญานั้นก็มีผลภายในระบบกฎหมายโดยตรง รัฐไมจําตองออกกฎหมายมารองรับอีก13 ประเทศที่ถือ
ตามแนวทางนี้ เชน สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เปนตน 

ทฤษฎีทวินิยม (Dualism) สวนในทฤษฎีแบบนี้ถือวากฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในเปน
กฎหมายคนละระบบกัน เหตุนี้แมสนธิสัญญาที่ไดรับการใหสัตยาบันแลวจะมีผลผูกพันในทางกฎหมายระหวาง
ประเทศก็ตาม แตไมมีผลบังคับในระบบกฎหมายภายในประเทศ  เวนแตจะมีการตรากฎหมายภายในของ
ประเทศนั้นๆ ออกมารองรับสนธิสัญญานั้นอีกครั้งหนึ่งกอน 14 ประเทศที่ถือตามแนวทางนี้ เชน ประเทศ
สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) และประเทศไทย15 เปนตน 
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