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หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใตโลกาภิวัตน
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and Globalization)
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(ตอจากตอนที่แลว)
โดยที่ บ ทความนี้ มี ข  อ สมมติ ฐ านประการหนึ่ ง ว า หลั ก สากลในมิ ติ ท างกฎหมาย
หมายถึง “หลักการใด ๆ ทีน่ านาประเทศใหการยอมรับนับถือ (recognized) ในฐานะกฎเกณฑ
ทีท่ กุ รัฐจําตองอนุวตั เิ พือ่ ประโยชนสงู สุดในการอยูร ว มกันในประชาคมโลก ไมวา อยูใ นรูปแบบใด”
ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความคิดเห็นวา ควรนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ “ความเปนสากล”
ในทางกฎหมายระหวางประเทศ (International Law) เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
วาดวย “ความเปนสากล” (Universality) อันเปนฐานที่มาของการสรางแนวคิดวาดวย
“หลักสากล” (Universal Principles) ดังจะไดอธิบายตอไป
แนวคิดเกี่ยวกับ “ความเปนสากล” ของกฎหมายระหวางประเทศ

ในทางวิ ช าการด า นกฎหมายระหว า งประเทศ ได มี ก ารใช แ นวความคิ ด ว า ด ว ย
“ความเปนสากล” หรือ “Universality” ในการอธิบายลักษณะของ “กฎหมายระหวางประเทศ”
วาเปน “ระบบสากลแหงกฎหมาย” โดยเรียกแนวคิดนี้วา “The Universality of
International Law”
แนวคิดเกี่ยวกับความเปนสากลของกฎหมายระหวางประเทศอธิบายวา โดยที่รัฐ
ทุกรัฐในโลกลวนมีสวนรวมในกระบวนการของกฎหมายระหวางประเทศผานวิธีการตาง ๆ
เชน การพัฒนาจารีตประเพณีระหวางประเทศ การทําสนธิสัญญา และการเขารวมดําเนินงาน
ในองคการระหวางประเทศ โดยดําเนินการตามแบบแผนของกฎหมายระหวางประเทศ
ที่ รั ฐ ต า ง ๆ จํ า ต อ งมี บ ทบาทร ว มกั น สิ่ ง เหล า นี้ จึ ง สะท อ นลั ก ษณะความเป น สากล
ของระบบกฎหมายระหวางประเทศไดเปนอยางดี๑
Oxford Public International Law, Universality, [online]. 2015. Available from : http://opil.ouplaw.com/
view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1497. [2018, October 15]. p.1.
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๑. องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO)
มีภารกิจในการเปนเวทีความรวมมือระดับสากลเพื่อแกไขปญหาความอดอยาก ตลอดจนมี
บทบาทในฐานะเวทีเจรจาจัดทําความตกลงระหวางประเทศและแหลงรวมองคความรูเพื่อการพัฒนา
ดานอาหารและเกษตรกรรมในระดับสากล๑๒
๒. องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization
- ICAO)
กอตั้งตามอนุสัญญาการบินพลเรือนระหวางประเทศ (Convention on International Civil
Aviation) ในป ค.ศ. ๑๙๔๗ โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งองคการเพื่อสรางและพัฒนามาตรฐาน
ดานการบินในระดับสากล ตลอดจนจัดระเบียบเสนทางการบินบนนานฟาสากลของประเทศภาคีสมาชิก
ทั้ง ๑๙๒ ประเทศ เพื่อใหเปนดวยความปลอดภัยและกาวหนา และมีประสิทธิภาพสูงสุด๑๓
๓. กองทุนระหวางประเทศเพือ่ พัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural
Development - IFAD)
นับแตการกอตั้งในป ค.ศ. ๑๙๗๗ กองทุนระหวางประเทศนี้โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้ง
เพื่อแกไขสภาพปญหาความอดอยาก การขาดสารอาหาร โดยวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การเพิ่ ม พู น รายได ตลอดจนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรในพื้ น ที่ ช นบทของประเทศ
กําลังพัฒนาทั่วโลก๑๔
๔. องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization - ILO)
จัดตัง้ ขึน้ ครัง้ แรกในป ค.ศ. ๑๙๑๙ พรอมกับการกอตัง้ สันนิบาตชาติ (The League of Nations)
ภายใตสนธิสัญญาแวรซายส (Treaty of Versailles) จากนั้นไดเขาสูการเปนองคการชํานัญพิเศษ
ของสหประชาชาติเปนองคการแรกในป ค.ศ. ๑๙๔๖ โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อสงเสริม
สิทธิแรงงานระหวางประเทศโดยการพัฒนามาตรฐานแรงงานระดับสากล๑๕
๕. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund- IMF)
โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยางยั่งยืน
โดยการใหความชวยเหลือดานการเงินและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแกประเทศที่รองขอ เพื่อประโยชน
ในการเปนหลักประกันเสถียรภาพทางการเงินของโลก สงเสริมการคาระหวางประเทศ และลดความ
ยากจนในสังคมนานาประเทศ๑๖
๖. องคการทางทะเลระหวางประเทศ (The International Maritime Organization - IMO)
มีบทบาทในการสรางหลักเกณฑดา นการขนสงทางทะเล มาตรการดานความปลอดภัยทางทะเล
การรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การปองกันมลพิษที่เกิดจากเรือเดินทะเล กฎหมายการขนสงทางทะเล
United Nations Department of Public Information, p. 42
Ibid., pp. 42-43.
๑๔
Ibid., p. 43.
๑๕
Ibid., pp. 43-44.
๑๖
Ibid., p. 44.
๑๒
๑๓
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ความรวมมือระหวางประเทศทางเทคนิคการเดินเรือ ความมั่นคงทางทะเล และประสิทธิภาพของ
การขนสงทางทะเล๑๗
๗. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (The International Telecommunication Union - ITU)
กอตัง้ ขึน้ ครัง้ แรก ในป ค.ศ. ๑๘๖๕ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส เดิมใชชอื่ วา “International
Telegraph Union” ปจจุบนั ดําเนินงานในฐานะเปนองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติทกี่ อ ตัง้ ขึน้
โดยมีวตั ถุประสงคในการกอตัง้ เพือ่ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
โดยมีบทบาทหลักในการคุมครองและรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในการติดตอสื่อสารของมนุษยชาติ๑๘
๘. องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO)
เปนองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติที่กอตั้งขึ้นใน ป ค.ศ. ๑๙๔๕ โดยมีวัตถุประสงค
ในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศผานกลไกดานการศึกษา วิทยาศาสตร และการธํารงรักษา
มรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ๑๙
๙. องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial
Development Organization – UNIDO)
มีภารกิจดานการสงเสริมและเรงการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
ที่มีเศรษฐกิจในชวงเปลี่ยนผาน ตลอดจนสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
ตามแนวคิดวาดวยโลกาภิวัตน ทั้งนี้ เพื่อลดปญหาความยากจนของประชากรและสงเสริมความยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอมของโลก๒๐
๑๐. องคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (United Nations World Tourism
Organization: UNWTO)
เป น หน ว ยงานขององค ก ารสหประชาชาติ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
ใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของทุกประเทศทั่วโลกสามารถดําเนินไปไดโดยวิถีทางที่เปนสากล
มีความรับผิดชอบ และเปนไปอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการดําเนินงานในประเทศกําลังพัฒนาเปนหลัก๒๑
๑๑. สหภาพสากลไปรษณีย (Universal Postal Union - UPU)
กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๘๗๔ โดยสนธิสัญญากรุงเบิรน และมีสถานะเปนองคการชํานัญพิเศษ
ของสหประชาชาติ ในป ค.ศ. ๑๙๔๘ โดยมีวตั ถุประสงคในการกอตัง้ องคการเพือ่ สงเสริมและชวยเหลือ
และสรางมาตรฐานดานการไปรษณียในระดับสากล๒๒

Ibid., pp. 44-45.
Ibid., p. 45.
๑๙
Ibid., pp. 45-46.
๒๐
Ibid., pp. 44-45.
๒๑
Ibid., p. 47.
๒๒
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แนวคิดวาดวยความเปนสากลนั้นผูกพันทุกรัฐในโลกโดยผลของสิ่งที่เรียกวา “คุณคารวมกัน
ของสหประชาชาติและมนุษยชาติ” ซึ่งสอดคลองกับเรื่องหลักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law)
และหลักความยุตธิ รรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) จากแนวคิดนีจ้ งึ เกิดแนวคิดเรือ่ งสิทธิและหนาที่
ในทางระหวางประเทศ (International Rights and Obligations) ขึ้น จึงกลาวไดวาแนวคิดเรื่อง
ความเปนสากลนีน้ าํ ไปสูก ารสรางชุดกฎเกณฑทางกฎหมายทีก่ อ สิทธิและหนาทีต่ อ รัฐและปจเจกบุคคล
ที่เปนองคภาวะหลักของกฎหมายระหวางประเทศ๒
ดังนั้น หากมีผูตั้งคําถามวา “หลักการดานสิทธิมนุษยชน” เปนหลักสากลหรือไม ยอมสามารถ
วิเคราะหไดวา หลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) นี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดเรื่องหลัก
กฎหมายหรือความยุติธรรมตามธรรมชาติ ที่กลาวอางขึ้นที่ใดในโลกแลวยอมไดรับการยอมรับนับถือ
เสมอในฐานะที่เปนหลักการที่มีลักษณะเปนคุณคารวมกันของสหประชาชาติและมนุษยชาติ ดังนั้น
หลักสิทธิมนุษยชนจึงถือเปนหลักสากล
ทัง้ นี้ ในเวลาตอมาแนวคิดเรือ่ งความเปนสากลนีก้ ไ็ ดนาํ ไปสูก ารสรางหลักกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ เชน หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (ius cogens) และพันธกรณีระหวางประเทศ
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป (erga omnes) ดวยเชนกัน
พัฒนาการของแนวคิดเรื่องความเปนสากล

จุดเริ่มตนของแนวคิดเรื่องความเปนสากลเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมเมื่อมีการกอตั้งองคการ
สหประชาชาติในป ค.ศ. ๑๙๔๕ ซึ่งพิจารณาไดจากนโยบายในการเปดรับรัฐตาง ๆ เขาเปนสมาชิก
ในลักษณะเปดกวางสําหรับทุกประเทศที่ประสงคสันติสุข โดยมิไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ หรือระบบกฎหมายแตอยางใด ดังจะเห็นไดจาก ขอบท หมวด ๑ วัตถุประสงค
และหลักการ (CHAPTER I : PURPOSES AND PRINCIPLES) ของกฎบัตรสหประชาชาติที่แสดงถึง
หลักการและแนวคิดดานความเปนสากลขององคการไดเปนอยางดี และเปนผลใหทปี่ ระชุมสมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติ (UN General Assembly) กลายเปนศูนยรวมแหงประชาคมสากลของโลก
มาจนถึงปจจุบัน๔
แนวความคิ ด ความเป น สากลได พั ฒ นามาโดยลํ า ดั บ ผ า นยุ ค การปลดปล อ ยอาณานิ ค ม
(Decolonization) ทีม่ กี ารใหความสําคัญกับการกําหนดเจตจํานงของตนเองภายในรัฐ ทัง้ นี้ การพัฒนา
ไดสะดุดหยุดลงเมื่อเกิดสงครามเย็น (Cold War) จากนั้นเมื่อภาวะสงครามเย็นยุติลงแลว ขอจํากัด
ตาง ๆ จากสถานการณแบงขั้วอํานาจหลักของการเมืองโลกไดสิ้นสุดลง เปนผลใหระบบของโลกเกิด
การพัฒนาแนวคิดความเปนสากลครัง้ ใหม ซึง่ จากการศึกษาพบวาไดเกิดการจัดทําสนธิสญ
ั ญาพหุภาคี
Ibid.
Ibid.
๔
Ibid., p.3.
๒
๓
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

ในกรอบขององคการสหประชาชาติเพือ่ ความรวมมือในระดับสากล จํานวนเพิม่ ขึน้ จาก ๓๗๑ ฉบับ
ในหวงป ค.ศ. ๑๙๖๙๕ – ค.ศ. ๑๙๘๙๖ เปนจํานวนถึง ๑,๒๘๖ ฉบับ ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ – ค.ศ. ๒๐๐๐๗
องค ก ารระหว า งประเทศและสนธิ สั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ภายหลั ง การล ม สลาย
ของกําแพงเบอรลิน ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ และสามารถสังเกตไดวาองคการดังกลาวนั้น ลวนจัดตั้งขึ้น
จากเหตุ ผ ลสํ า คั ญ ในระดั บ สากลในรู ป แบบของทบวงการชํ า นั ญ พิ เ ศษแห ง สหประชาชาติ
(The UN Specialized Agencies) ซึง่ แตละองคการ “ไดสรางและพัฒนากฎเกณฑสากล” สําหรับ
การบรรลุเปาหมายภารกิจตามหลักการจัดตั้งมาโดยลําดับ เปนผลใหเกิด “ระบบกฎเกณฑสากล
เฉพาะดาน” ซึ่งในบางกรณีมีความแตกตางจากระบบกฎหมายระหวางประเทศระบบหลัก๘
จากทีก่ ลาวขางตน จึงสามารถวิเคราะหไดวา หลักการหรือแนวคิด ตลอดจนกฎเกณฑสากล
ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยทบวงการชํ า นั ญ พิ เ ศษแห ง สหประชาชาติ ผ  า นกระบวนการสร า งกฎเกณฑ
การตีความ การบังคับใช ตลอดจนการระงับขอพิพาทภายในองคการตาง ๆ เหลานั้นยอมพึง
พิจารณาไดวามีสถานะเปน “หลักสากล” ของแตละสาขา เชน หลักสากลดานสิทธิมนุษยชน
ดานการคาระหวางประเทศ ดานสิง่ แวดลอมระหวางประเทศ เปนตน ดังที่ Professor Bruno Simma
นักกฎหมายระหวางประเทศสัญชาติเยอรมัน อดีตผูพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศเรียกวา
เปน “ระบบรองของกฎหมายระหวางประเทศ” (Sub-system of International Law) อันสามารถ
พัฒนาสูระบบกฎหมายระหวางประเทศระบบหลักไดในอนาคต๙
UN Specialized Agencies เปนองคกรที่บริหารอิสระที่ดําเนินงานภายใตองคการ
สหประชาชาติ ทั้งนี้ บางองคกรจัดตั้งขึ้นมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ ๑ ภายใตการดําเนินงาน
ขององคการสันนิบาตชาติ (League of Nations)๑๐ ทั้งนี้ ในปจจุบัน ทบวงการชํานัญพิเศษ
แหงสหประชาชาติ (The UN Specialized Agencies) มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ องคการ ไดแก๑๑

มีการประกาศใชอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law
of Treaties 1969)
๖
เกิดเหตุการณ (Fall of the Berlin Wall) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๙ ซึง่ มีการทําลายกําแพงเบอรลนิ ทีก่ นั้ ระหวาง
เยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกลง
๗
Oxford Public International Law, p.3.
๘
Ibid., p.4.
๙
Brono Simma, “Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner,” The European
Journal of International Law 20, No. 2, (2009): p.276.
๑๐
United Nations, Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others, [online]. 2018. Available from
: http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others. [2018, Oct 15].
๑๑
United Nations Department of Public Information, Basic Fact about the United Nations, 42nd editions, (New
York : United Nations Publication, 2017), pp. 42-53. and The UN System Chief Executives Board for Coordination (CEB),
Specialized Agencies [online]. 2018. Available from : http://www.unsceb.org/members/specialized-agencies. [2018, Oct 15].
๕
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนที่ ๒

๑๒. องคการอนามัยโลก (World Health Organization - WHO)
มีสถานะเปนองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ ในป ค.ศ. ๑๙๔๘ โดยมีวัตถุประสงค
ในการกอตั้งองคการเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีสาระสําคัญวา มนุษยทุกคนพึงมีสุขภาพอนามัยในระดับ
สูงสุดเทาที่จะทําได กลาวคือ มีสุขภาพทางกาย จิตใจ ตลอดจนมีสุขภาวะทางสังคมที่สมบูรณ๒๓
๑๓. องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization WIPO)
มีสถานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ ซึง่ กอตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนา
ระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศใหมีความสมดุล เพื่อประโยชนในการสงเสริม
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ๒๔
๑๔. องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization-WMO)
มีสถานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติในป ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึ่งกอตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสารทางอุตุนิยมวิทยาอยางเสรีระหวางประเทศสมาชิก
เพื่อการใชประโยชนในดานการเดินอากาศ การเดินเรือทะเล ความมั่นคง และเกษตรกรรม๒๕
๑๕. ธนาคารโลก (World Bank)๒๖
มีสถานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักคือ
การลดภาวะความยากจนและยกมาตรฐานการครองชีพของประชากรโลกใหสูงขึ้น โดยมีมาตรการ
ชวยเหลือทางการเงิน เชน การใหกูยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปราศจากอัตราดอกเบี้ย การใหเงิน
ชวยเหลือสําหรับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนดานการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การจัดใหมี
สิ่งสาธารณูปโภค และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
ทัง้ นี้ ธนาคารโลกประกอบดวยสถาบัน ๔ แหง หรือทีร่ จู กั กันในนาม “World Bank Group”
ไดแก
- ธนาคารเพือ่ การบูรณะและพัฒนาระหวางประเทศ (International Bank for Reconstruction
and Development - IBRD)
- บรรษัทการเงินระหวางประเทศ (International Finance Corporation - IFC)
- สมาคมพัฒนาระหวางประเทศ (International Development Association -IDA) และ
- องคการประกันการลงทุนหลายฝาย (Multilateral Investment Guarantee Agency- MIGA)
(โปรดติดตามตอนตอไป)

Ibid., p. 48.
Ibid., p. 48.
๒๕
Ibid., pp. 48-49.
๒๖
Ibid., pp. 49-50.
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