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Structure of
International Society 
and International law

โครงสรางสังคมระหวางประเทศ และ
กฎหมายระหวางประเทศ

คําถามกอนเรียนในรายชั่วโมงนี้

โครงสรางของสังคมระหวางประเทศมีลักษณะอยางไร? 
ตางจากลักษณะโครงสรางของสังคมภายในประเทศ
อยางไร ?
โครงสรางของสังคมระหวางประเทศนั้นกอใหเกิด
ลักษณะพิเศษของกฎหมายระหวางประเทศอยางไร ?
เวลาเกิดขอพิพาทระหวางประเทศขึ้นเราจะเอากฎหมาย
จากที่ใดมาบังคับใชกับขอพิพาท

Chronology of international society
อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรสี
อารยธรรมกรกี/เกาะครีต
อารยธรรมโรมนั
ยุคมืดที่ถูกครอบงําโดยศาสนจกัร (อาณาจักรโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ)์
ปลายยุคกลางตอกับยุคฟนฟูศลิปวิทยาการ
แนวคิดของกฎหมายระหวางประเทศแบบ Classique

Chronology of international society

พัฒนาการของการคาระหวางประเทศและกฎหมายทะเล

กําเนิดแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม Jean Bodin
แนวคิดในการรวมตัวกันเพื่อสันติสุข

สงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 2
กําเนิด United Nations

คําสามคําในทางกฎหมายระหวางประเทศ !?!
ประเทศ Country  ดินแดนที่มีขอบเขตของตนตางจาก
อาณาเขตของผูอ่ืน
รัฐ State ประเทศที่มีเอกราช อธิปไตย+มีการใชอํานาจ
ปกครองตอราษฎร
ชาต ิNations เปนความหมายเชิงนามธรรมที่รวม
ความหมายของรัฐกับความผูกพันในทางเชื้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร วาตนเปนพวก
เดียวกันตางจากพวกอื่น
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ลักษณะโครงสรางสังคมภายในประเทศ

รัฐาธิปตย

กฎหมาย / กําลังทหาร

ประชาชน

ลักษณะโครงสรางสังคมระหวางประเทศ

โครงสรางสังคมระหวางประเทศ

รัฐ รัฐ รัฐ

ลักษณะโครงสรางของสังคมระหวางประเทศ

สังคมระหวางประเทศเปนสังคมที่มีลักษณะกระจาย
อํานาจและกึ่งอนาธิปไตย (Quasi-Anarchy)

สังคมระหวางประเทศเปนสังคมที่มีลักษณะ
โครงสรางความสัมพันธแบบเสมอภาคและเทาเทียม
กันบนพื้นฐานของอํานาจอธิปไตย 
เริ่มมีการรวมศูนยอํานาจ

สังคมระหวางประเทศ V.  สังคมภายใน
สังคมระหวางประเทศ

ขาดองคกรผูใชอํานาจสวนกลาง
ในทางนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
การเกิดหลักกฎหมายอาศัยความ
ยินยอม
ประเทศตางๆ ไมมีจุดรวม
การบังคับใชกฎหมายไมมี
ประสิทธิภาพเพราะขาดอํานาจ
เหนือรัฐมาบังคับใชกฎหมาย

สังคมภายในระหวางประเทศ
มีองคกรผูใชอํานาจสวนกลางในทาง
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
การออกกฎหมายไมตองอาศัยความ
ยินยอมแตเพียงอยางเดียว
คนในสังคมมีจุดรวมกัน
การบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
เพราะไมมีองคกรกลางมาบังคับใช
กฎหมาย

ความเปนจริงในสังคมระหวางประเทศ

สังคมระหวางประเทศเปนไปตามกฎแหงปา 
Law of Jungle ผูฉลาดและแข็งแรงเทานั้น
จะรอดตามกฎเรื่อง Survival of the 
Fittest 
อาศัยหลักอํานาจเปนธรรม Might make 
Right 

International Law : Meaning

“กฎหมายระหวางประเทศ คือ ประมวล
กฎหมายมหาชนซึ่งวางหนาที่และสิทธิของ
ประชาชนในความเกี่ยวพันระหวางกันโดย
อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติท่ีมีอยู
ท่ัวไป”
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International Law : Meaning

“กฎหมายระหวางประเทศไดแก บรรดา
ขอบังคับแหงความประพฤติซึ่งนานาประเทศ
ถือตามในความเกี่ยวพันระหวางกันและกัน”

International Law : Meaning

“กฎหมายระหวางประเทศ คือ แบบธรรม
เนียมประเพณีและกฎขอบังคับที่ผูกมัด
ประเทศที่เจริญแลวโดยนิตินัย ใน
ความสัมพันธระหวางกัน”

International Law : Meaning

“กฎหมายระหวางประเทศ คือ หลักท่ีใชบังคับ
ความสัมพันธระหวางรัฐท่ีเปนเอกราช”

International Law : Meaning

กลุมของกฎหมายที่รัฐตางๆรูสึกผูกพันตนเองใหตองปฏิบัติ
ตาม [และดวยเหตุท่ีรูสึกเชนนี้]จงึปฏิบัติเปนปกติธรรมดาใน
ความสัมพันธระหวางกันและยงัรวมตลอดถงึ

กฎเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ความสัมพันธขององคการ
ระหวางประเทศตอ รัฐ/ บุคคล
กฎเกณฑเกี่ยวกับปจเจกบุคคล/สิ่งที่อยูในความสนใจของ
กฎหมายระหวางประเทศ

ปญหาในทางทฤษฎี ?

กฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมายหรือไม หรือเปน
กฎเกณฑแหงศิลธรรม /มารยาท
สภาพบังคับ(Sanction) ของกฎหมายระหวาง
ประเทศเปนอยางไร ?
สภาพบังคับของกฎหมายระหวางประเทศมาจากไหน ?
กฎหมายระหวางประเทศมีบทบาทอยางไรในสังคมโลก
ปจจุบัน

Feature of International Law

เปนระบบกฎหมายของการอยูรวมกัน 
เปนระบบกฎหมายของการรวมมือกัน
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หลักเกณฑพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ

หลักเรื่องอํานาจอธิปไตย

หลักเรื่องความเสมอภาคระหวางรัฐ

หลักเรื่องความยินยอม

กฎหมายระหวางประเทศ V. กฎหมายภายใน
ไมมีองคกรที่ทําหนาที่ออกกฎหมายกฎหมายที่ชัดเจน

รัฐเปนผูปรับใชกฎหมายเอง

ไมมีองคกรที่ทําหนาที่บังคับใหเปนไปตามกฎหมายที่
ชัดเจน และกระบวนการบังคับใชกฎหมายทําโดยประเทศ
สมาชิก 
ลําดับศักดิ์ของกฎหมายไมชัดเจน

แนวความคิดเกี่ยวกับสภาพบังคับของ
กฎหมายระหวางประเทศ

เจตนารมณ
ท่ีจะจํากัดอํานาจตนเอง

เจตนารวมของชาติตางๆ

ปจจัยภายนอก

กฎหมายธรรมชาติ /ศาสนา

ประเภทของกฎหมายระหวางประเทศ

กฎหมายระหวางประเทศ
International Law

Public 
International law

Private
International law

International 
Criminal law

Public  International law

กําหนดหลักเกณฑ
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศในระดับรัฐตอ
รัฐ หรือระหวางรัฐกับ
องคกรระหวาง
ประเทศ

ที่มาของกฎหมายที่ใชกบั
ความสัมพันธระหวางประเทศใน
ระดับรัฐตอรัฐ
ผูทรงสิทธิในกฎหมายระหวาง
ประเทศ
เขตอํานาจรัฐ
การทูต
ความรับผิดชอบของรัฐ
การระงับขอพิพาท
กฎหมายเกี่ยวกับอาณาเขตพิเศษ

Private International law

กําหนด
ความสัมพันธ
ระหวางรัฐเกี่ยวกับ
กรณีดังนี้

เร่ืองเขตอํานาจศาลที่จะ
พิจารณาคดี  
กําหนดกฎหมายที่ใชบังคับกับ
คดีขอพิพาท

การรับรองและบังคับตามคํา
พิพากษาของศาลตางประเทศ

การจัดสรรเอกชนในทาง
ระหวางประเทศ
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International Criminal law

กําหนด
ความสัมพันธ
ระหวางรัฐเกี่ยวกับ
กรณีดังนี้

เร่ืองเขตอํานาจศาลที่จะ
พิจารณาคดี  
กําหนดความผิดตามกฎหมาย
อาญาภายในของแตประเทศ 
การรับรองและบังคับตามคํา
พิพากษาของศาลตางประเทศ

ความรวมมือระหวางประเทศ
ทางอาญา


