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Source of International law

บอเกิด[ท่ีมา]ของกฎหมายระหวางประเทศ

Source of  International Law

Statute of International Court of 
Justice, Article 38
Other Source

Resolution of International  
Organization
Unilateral Act of the State

Source of  International Law
ท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศ

ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศขอ 38
ศาลมีหนาที่ระงับขอพิพาทระหวางประเทศ โดยตัดสิน
ขอพิพาทใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่ง
ศาลพึงจะตองใช

ก. สนธิสัญญาระหวางประเทศ ไมวาทั่วไปหรือมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงซึ่งไดสรางกฎเกณฑอันเปนที่ยอมรับของรัฐ
คูพิพาท

Source of  International Law
ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ

ศาลมีหนาที่ระงับขอพิพาทระหวางประเทศ โดย
ตัดสินขอพิพาทใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ 
ซึ่งศาลพึงจะตองใช

ข. จารีตประเพณีระหวางประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนขอ
พิสูจนนแนวทางปฏิบัติท่ัวไป โดยเปนที่ยอมรับในฐานะที่
เปนกฎหมาย 

Source of  International Law
ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ

ศาลมีหนาที่ระงับขอพิพาทระหวางประเทศ 
โดยตัดสินขอพพิาทใหสอดคลองกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ ซึ่งศาลพึงจะตองใช

ค. หลักเกณฑท่ัวไปของกฎหมาย ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยชาติ
ท่ีเจริญแลว



2

Source of  International Law
ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ

ศาลมีหนาที่ระงับขอพิพาทระหวางประเทศ 
โดยตัดสินขอพพิาทใหสอดคลองกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ ซึ่งศาลพึงจะตองใช

ง. ภายใตขอยกเวนของ ขอ 59 คําพิพากษาของศาลและ
ความคิดทางทฤษฎีของนักกฎหมายที่มีคุณสมบัติของ
ชาติตางๆ ก็ถือวาเปนที่มาของการกําหนดกฎเกณฑ
ระหวางประเทศ

Source of  International Law
ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ

2.บทบัญญัติเชนวานี้ไมมีผลตอการที่ศาลจะพิจารณาคดี
โดยอาศัยหลักความเที่ยงธรรมและความดี (ex 
aequo et bono)  หากคูกรณียินยอมหรือตก
ลง 

ขอสังเกต

ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศขอ 38 มี
ลักษณะคลายบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 4 ซึ่งกําหนดที่มาของกฎหมายที่จะนํามา
บังคับใชกับขอพพิาท

ในสังคมระหวางประเทศไมมีองคกรท่ีทําหนาที่บัญญัติ
กฎหมายดังนั้นจึงไมมีท่ีมาของกฎหมายตามแบบพิธี 
[Formal sources of law]

นิติวิธีในทางกฎหมายระหวางประเทศ

ในระบบกฎหมายระหวางประเทศไมมีศักด์ิของ
กฎหมาย แตผูรางธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศก็เจตนาใหใชกฎเกณฑแหงขอ 38 
ตามลําดับ แตกม็ิไดหมายความวา อนุสัญญาหรือ
สนธิสัญญาระหวางประเทศจะมีลําดับศักด์ิสูงกวา
จารีตประเพณรีะหวางประเทศ

นิติวิธีในทางกฎหมายระหวางประเทศ

อนุสัญญา/สนธิสัญญา ตองไมขัดกับ จารีตประเพณี
ระหวางประเทศหรือ กฎหมายทั่วไปที่มีลักษณะเปน
กฎเกณฑเด็ดขาดอันจะตกลงเปนอยางอื่นไปมิได
(jus cogens)

สนธิสัญญาระหวางประเทศ

ความตกลงระหวางประเทศที่ทําขึ้นระหวางรัฐเปน
ลายลักษณอักษร อยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ไมวาจะกระทําในรูปเอกสารฉบับ
เดียว หลายฉบับ และไมวาจะมีชื่ออยางไรก็ตาม
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ลักษณะของความตกลงที่จะเปนสนธิสัญญา

เปนเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรที่กระทํา
ระหวางคูภาคี 2 ฝายหรือมากกวา
ตองถูกทําโดยคูภาคีท่ีเปนบุคคลในทางระหวาง
ประเทศ
อยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
กอใหเกิดพันธะตามกฎหมาย

Type of Treaty

จําแนกตามจํานวนคูสัญญา
ทวิภาคี
พหุภาคี

จําแนกตามลักษณะเนื้อหา
Contract treaty
Law making treaty

International 
Customary 

law

International Customary law
จารีตประเพณีระหวางประเทศ  ความหมาย

แนวปฏิบัติของรัฐตางๆ ที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องตอ
กันมาโดยมีความเชื่อวามีความผูกพันในฐานะที่
เปนกฎหมาย

International Customary law
จารีตประเพณีระหวางประเทศ  องคประกอบ

การปฏิบัติของรัฐ

( State Practice)

ความเชื่อวามีผลผูกพันตามกฎหมาย

(Opinio Juris Sive Necessitatis)

ระยะเวลา 

(Duration) 

การปฏิบัติของรัฐ State practice
ตองมีการปฏิบัติเปนการทั่วไป (General Practice)

ตองมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอในรูปแบบเดียวกัน 
( Uniformity and Consistent Practice )



4

การปฏิบัติของรัฐ State practice
ผูกระทํา องคกรของฝายบริหาร

องคกรของฝายนิติบัญญัติ
องคกรของฝายตุลาการ

ลักษณะการกระทํา
 การกระทําภายในรัฐ
 การกระทําภายนอกรัฐ

Case Study
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
Fishery jurisdiction Case

UK v. Iceland,                          
Deutsch v. Iceland

Anglo-Norwegian Fisheries 
Case UK v. Norway

ความรูสึกวาเปนกฎหมาย Opinio Juris

เดิม  การถือปฏิบัติเกินกวาศตวรรษขึ้นไปยอม
อาจจะถือไดวาเปนกรณีท่ีรัฐมีความรูสึกวาเปน
กฎหมาย (Right of passage over Indian 
Territory)
ปจจุบัน การจะสรุปวามี Opinio Juris 
ตองปรากฏวาการถือปฏิบัติเชนนั้นอยูบนพื้นฐาน
ของมโนสํานึก โดยดูจากลักษณะขอเท็จจริงตางๆ 

Case Study

North Sea continental 
Shelf

ระยะเวลา : Duration

เดิม ใชสื่อถึง ความเชือ่มัน่วาเปน
กฎหมาย

ปจจุบัน  ไมมีบทบาทมากนักเพราะ
การสื่อสารระหวางประเทศพัฒนาไปมาก

การพิสูจน จารีตประเพณีระหวางประเทศ

ใครเปนผูกลาวอาง ☞คูความ
ผูตัดสิน ☞ ศาล /
อนุญาโตตุลาการระหวาง 

ประเทศ
วิธีพิสูจน ☞ พิจารณาจาก
องคประกอบของจารีต

ประเพณีระหวางประเทศ 3 
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การคัดคานจารีตประเพณี

ผูคัดคาน ☞ รัฐ
วิธีคดัคาน ☞ แสดงเจตนาปฏเิสธ
จารตีประเพณนีัน้อยางตอเนือ่ง
ผลของการคัดคาน ☞ รัฐนัน้
อาจจะไมถกูผกูมดัโดยจารตี
ประเพณีดังกลาว
ขอยกเวน ☞ คานจารตีประเพณี
นัน้ๆไมไดหากเปน jus cogens

International Customary law

จารีตประเพณีระหวางประเทศ  ลักษณะ
จารีตประเพณีระหวางประเทศทั่วไป

Universal declaration of Human
Rights

จารีตประเพณีระหวางประเทศในทองถิ่น
Asylum Case
Right of passage                    

over Indian Territory

จุดออน : ของจารีตประเพณี
 ความไมชัดเจน
ความลาชาในพัฒนาการทําใหมีพัฒนาการที่ไมทัน
กัน เหตุการณท่ีเกิดขึ้น
มีผลผูกพัน...แมกับรัฐใหมๆ ที่พ่ึงเกิดข้ึน !!!

วิวัฒนาการของจารีตประเพณี

Lex / Lege Ferenda
☞ Law as it should be
Lex / Lege Lata

☞Law as it is.
JUS COGENS

☞กฎหมายที่เปนจารีตประเพณีพื้นฐาน

Lege Ferenda V. Lex Ferenda

De Lege Ferenda เปนสิ่งที่นานาชาติ
เห็นวาภายใตสถานการณเชนวานั้นกฎหมายที่ควร
จะนํามาบังคับใชควรจะเปนเชนนั้น จึงถือปฏิบัติ
สืบตอกันมา เปนทางปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 
(เปนทางปฏิบัติท่ีแตละประเทศเคยทํากันแลว)

Lex Ferenda

เปนสิ่งที่นานาชาติเห็นวาหลักกฎหมายที่ควรจะ
นํามาใชในสถานการณนั้นๆ ควรจะเปนเชนนั้น
(เกิดจากการเจรจาตกลงกัน)
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Codification Conference 

Declaratory effect 
เปนการประกาศย้ําวาหลักกฎหมายที่กลาวเปนจารีต
อยูแลว

Crystallizing effect
เปนการเสริมหลักเกณฑใหชัดขึ้น/ ทําใหกลายสภาพ

Constitutive /Generating effect
เปนการสรางหลักเกณฑขึ้นมาใหม

General Principles of law
หลักกฎหมายทั่วไป
คือ หลักกฎหมายทั่วๆไปที่อารยประเทศยอมรับ
จําแนกไดสองประเภท

หลักกฎหมายภายในที่เปนทีย่อมรับของ
อารยประเทศ 
หลักกฎหมายทั่วไปทีใ่ชบังคบักบัความสัมพนัธ
ระหวางรัฐ

หลักกฎหมายภายใน
ท่ีเปนที่ยอมรับของอารยประเทศ

มีลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได

เปนหลักกฎหมายทั่วไปรวมกันของรัฐตางๆ

General Principles of law
หลักกฎหมายทั่วไป

ใชเมื่อไมมีกฎหมายระหวางประเทศในลําดับชั้น
อ่ืนๆมามาปรับใช[non liquet]
เพื่อมิใหตุลาการตองตัดสินคดโีดยใชความเที่ยง
ธรรม

Subsidiary means วิธีการรอง

คําพิพากษาของศาล

คําสอนของผูทรงคุณวุฒิ

หลักความเที่ยงธรรมและความดี [หากคูพิพาท
ยินยอม]

คําพิพากษา ขององคกรระงับขอพิพาทระหวางประเทศ

คําตัดสินของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
[International court of Justice]

คําตัดสินศาลสถิต[ประจํา]ยุติธรรมระหวางประเทศ

[Permanent International court of 
Justice]

คําชี้ขาดของศาลประจําอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ

[Permanent International court of 
Arbitration]
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คําพิพากษา ขององคกรระงับขอพิพาทระหวางประเทศ

ศาลอาชญากรรมระหวางประเทศ 
International Criminal Court 
/ ICC
ศาลอาชญากรสงคราม นูเรมเบิรก 
Nuremberg tribunal

คําสอนของผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายระหวาง
ประเทศ (Publicist)
กรณีไมมีกฎหมายจากที่มาของกฎหมายระหวาง
ประเทศแหลงอื่นๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใชได
ILC : International Law Commission [Sixth 
Commission]
ILA : International Law Association

คําสอนของผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายระหวาง
ประเทศ (Publicist)
ความหมายของคําวา International
Watercourse V. Mekong 
River system
Regime of Space Law

หลกัความเท่ียงธรรมและความดี

Ex aequo ความเทาเทียม
Et bono ความรูสึกผิดชอบชั่วดี

Tunisia v. Libya  Case 1982 
[การแบงพื้นที่ทางทะเล]

Unilateral Act การกระทําฝายเดียวของรัฐ

 เปนการกระทําที่แสดงออกโดยการประกาศฝาย
เดียวของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐที่มีอํานาจ
ทําเปนลายลักษณอักษร/ ปากเปลา ก็ได

Nuclear test
Greenland [Denmark v. 

Norway]

Resolution ของ องคการระหวางประเทศ

ขอมติเกี่ยวกับการดําเนินงาน > ไมชัด
ขอมติท่ีมีผลภายนอก ก็อาจมีผลผูกพันเปน
กฎหมายได ขึ้นอยูกับวากอใหเกิดผลในระดับใด
Declaratory effect 
Crystallizing effect
Constitutive /Generating effect
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Resolution ของ องคการระหวางประเทศ

กรณีศึกษามติของสหประชาชาติ
มติของ Security Council
มติของ General Assembly

ผูทรงสิทธิในกฎหมายระหวางประเทศ

State
International Organization
Individual person


