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หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต้โลกาภิวัตน์

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)

ตอนที่ ๔

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ�นาญการ สำ�นักกฎหมาย

(ต่อจากตอนที่แล้ว)
หลักสากลจากหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Rule of Customary International Law)
เป็นหนึ่งในบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
มาตรา ๓๘ ทีใ่ นวงการวิชาการด้านนีท้ ราบกันเป็นอย่างดีถงึ ทีม่ า องค์ประกอบ และสถานะของ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวทีม่ ผี ลทางกฎหมายอันเป็นทีย่ อมรับนับถือในฐานะหลักสากลอีก
ประเภทหนึ่ง
ในทางวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้พฒ
ั นาหลักการทีว่ า่ หลักกฎหมายจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศถือเป็นกฎเกณฑ์หนึ่งที่อาจมีผลต่อรัฐหนึ่งรัฐใดให้พึงยอมรับนับถือ
แม้รฐั นัน้ จะมิได้มสี ว่ นในการจัดให้มหี ลักกฎหมายดังกล่าวขึน้ ดังเช่นกรณีของการจัดท�ำสนธิสญ
ั ญา
ก็ตาม จึงกล่าวได้วา่ “หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ” พึงได้รบั การพิจารณาว่าเป็น
หลักหรือ “กติกาสากล” ที่ทุกรัฐพึงยอมรับนับถือเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายดังกล่าวนีม้ ไิ ด้มกี ารจัดท�ำขึน้ เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็น
ทางการว่าหมายถึงหลักการในเรือ่ งใดบ้าง เพราะเป็นผลมาจากพัฒนาการของการกระท�ำของรัฐ
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง (General Practice) อย่างยอมรับนับถือว่าถูกต้องและเป็นกฎหมาย
(Opinio Juris)๑ ทีจ่ ำ� ต้องพิจารณาในรายละเอียดโดยอาศัยองค์ความรูท้ างวิชาการด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศเพือ่ ทราบถึงหลักเกณฑ์พจิ ารณาว่าแนวปฏิบตั ขิ องรัฐในเรือ่ งใดบ้างทีจ่ ดั ว่าเป็น
“หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ” ทีป่ รากฏขึน้ ได้ ทัง้ ในระดับสากล และในระดับ
ภูมิภาคหรือกลุ่มประเทศ ดังจะได้อธิบายในบทความตอนนี้
UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” https://undocs.org/A/73/10 [accessed 1 April 2019], pp .122.-123.
๑
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คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติซงึ่ เป็นองค์กรทีม่ ภี ารกิจหลัก
ในการสนับสนุนด้านกฎหมายแก่องค์การสหประชาชาติได้จดั ให้มรี ายงาน Report of the International
Law Commission ที่จัดท�ำขึ้นโดยผ่านการพิจารณาและอภิปรายอย่างเข้มข้นจากองค์คณะที่เป็น
ผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างสูงในด้านกฎหมายระหว่างประเทศของโลก ในการประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ ๓๔๔๔ เมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations)๒ ทั้งนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติได้รับรองข้อมติ (Resolution) ในการประชุมครั้งที่ ๗๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๑ ยืนยันเนือ้ หาทีป่ รากฏในร่างบทสรุปและข้อสังเกตว่าด้วยเกณฑ์บง่ ชีค้ วามเป็นหลักกฎหมายจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศ (Draft conclusions on identification of customary international law)
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ๓ ซึ่งมีเจตนารมณ์ส�ำคัญว่ามีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนด
แนวทางในการพิจารณาการมีอยู่ (existence) และเนือ้ หา (content) ของหลักกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ เพื่อทราบว่ากรณีใดจะถือเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศบ้าง๔
เช่นเดียวกับทีน่ กั วิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการใช้หลักกฎหมาย
นี้มีความต้องการทราบรายละเอียดข้อบ่งชี้หรือพิสูจน์ทราบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยล�ำดับ๕
ข้อความคิดส�ำคัญของเกณฑ์บง่ ชีค้ วามเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศคือ
ต้องมีลักษณะของ “แนวปฏิบัติโดยทั่วไปที่มีการยอมรับอย่างเป็นกฎหมาย”(a general practice
that is accepted as law) ท�ำนองเดียวกันกับที่ก�ำหนดในธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
มาตรา ๓๘ ย่อหน้า ๑ ข้อบี๖ และที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้เคยวางแนวความเห็นไว้๗ ดังนั้น
การทราบถึงหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศทีจ่ ะมีผลอย่างสากลผูกพันรัฐทัว่ โลกหรือบาง
กลุ่มประเทศ ก็จ�ำต้องมีการศึกษาและประเมินแนวปฏิบัตินั้น ๆ ให้ทราบแน่ชัดว่ามีลักษณะดังกล่าว
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ โดยอาศัยแนวทางและวิธกี ารทีป่ รากฏจากผลการพิจารณาศึกษาของคณะ
กรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศโดยละเอียด ว่ากรณีใดจัดว่าเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไป (General
Practice) และกรณีใดถือเป็นการยอมรับอย่างกฎหมาย (accepted as law - opinio juris)

Ibid., p. 118.
UN General Assembly, “Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2018,” https://
undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/73/265 (accessed January 22, 2019) .
๔
UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” p.119.
๕
Ibid., P. 122.
๖
Statute 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:
... b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; …”
๗
North Sea Continental shelf, Judgment, International Court of Justice Report 1969, p.3.
๒
๓
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ปัญหาการพิสูจน์ทั้ง ๒ ปัจจัยข้างต้น จัดเป็นองค์ประกอบตามระเบียบวิธีวิจัยที่เรียกว่า
“two-element approach”๘ ซึ่งเป็นการตั้งปัญหาการวิจัยขึ้นว่า “หากปรากฏการณ์นี้คือการ
ปฏิบัติโดยทั่วไปของรัฐอย่างกว้างขวางแล้ว การปฏิบัติเช่นว่านั้นเป็นการกระท�ำอย่างยอมรับว่า
เป็นกฎหมายหรือไม่”
การประเมินหลักฐานเพือ่ ทราบถึงการมีขนึ้ ของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศทัง้ สอง
องค์ประกอบ ที่ต้องมีความชัดเจนแน่นอน โดยต้องประเมินบริบทสถานการณ์ต่าง ๆ โดยละเอียด
รวมถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย๙
แนวปฏิบัติโดยทั่วไป (a General Practice)
แนวปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปเป็นองค์ประกอบประการแรกของการพิจารณาความมีอยูข่ องหลักกฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ มีลักษณะองค์ประกอบด้านกายภาพที่เป็นรูปธรรม๑๐
ในทางวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า “รัฐอธิปไตย”
ถือเป็นองคภาวะหลัก ดังนัน้ แนวปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปของรัฐอธิปไตยจึงถือเป็นหลักฐานประการส�ำคัญของ
หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาโดยตลอด ในอันทีจ่ ะเป็นปัจจัยส่งเสริมการก่อตัวขึน้ ของ
หลักสากลอันเกิดจากหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติที่กระท�ำ
ขึ้นโดย “องค์การระหว่างประเทศ” ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีธรรมนูญก่อตั้งให้มีสภาพบุคคลในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้แก่ องค์การสหประชาชาติอนั เป็นทีร่ วมของรัฐสมาชิกประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก ก็นับว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ขิ ององคภาวะอืน่ นอกจากรัฐและองค์การระหว่างประเทศแม้ไม่จดั ว่าเป็นองค์ประกอบ
แต่สามารถใช้เป็นปัจจัยเสริมเพือ่ ประเมินความเป็นแนวปฏิบตั ทิ วั่ ไปขององคภาวะทัง้ สองข้างต้นได้เช่นกัน๑๑
เช่น Non-governmental Organizations – NGOs ซึง่ ไม่ถอื เป็นองค์การระหว่างประเทศในความหมายนี้
แต่มอี ทิ ธิพลในฐานะเป็นองคภาวะทีม่ อี ทิ ธิพลในวงการกฎหมายระหว่างประเทศสูงขึน้ เป็นล�ำดับโดยผล
ของกระบวนการโลกาภิวตั น์ (Globalization) ทีส่ ร้างพลวัตต่อวงการกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสูง๑๒
แนวปฏิบัติขององค์การระหว่างประเทศที่จะจัดเป็นองค์ประกอบของกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศได้นนั้ จ�ำต้องเป็นการปฏิบตั ทิ มี่ สี าระส�ำคัญอยูภ่ ายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์การ
ระหว่างประเทศนั้น ๆ เอง หรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่ขององค์การนั้นเป็นกรณีเฉพาะเจาะจง๑๓
UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” p. 125.
๙
Ibid., p. 127.
๑๐
Ibid., p.129.
๑๑
Ibid., pp. 130, 132.
๑๒
Mégret, Frédéric, “Globalization and International Law” in MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONAL
LAW (Oxford: Oxford University Press, 2009), pp.3-4.
๑๓
UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” p.131.
๘
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ลักษณะการกระท�ำของรัฐที่จัดเป็นองค์ประกอบของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ
การกระท�ำของรัฐ (Conduct of the State) มีความหมายที่รวมถึงการกระท�ำของรัฐผ่าน
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยตามหลักการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ (Separation
of Powers) ได้แก่ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นของรัฐ ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและมลรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น กรณียังรวมถึงเอกชนที่ได้รับ
มอบอ�ำนาจจากองค์กรของรัฐให้กระท�ำการแทนตามอ�ำนาจหน้าที่อีกด้วย๑๔
นอกจากนี้ ไม่วา่ รัฐจะได้สร้างแนวปฏิบตั ทิ กี่ ระท�ำต่อคนชาติ หรือต่อรัฐอืน่ หรือองคภาวะอืน่ ใด
กรณีทงั้ ปวงข้างต้นก็สามารถน�ำมาพิจารณาความมีอยูข่ องหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
ได้ทงั้ สิน้ ทัง้ นี้ การกระท�ำของรัฐอาจมีขนึ้ โดยรัฐเดียว หรือรัฐทัง้ แต่ ๒ รัฐ ขึน้ ไปกระท�ำด้วยกัน และต้อง
เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปส�ำหรับรัฐอื่น ๆ ด้วย๑๕
รูปแบบการปฏิบัติของรัฐ (Form of Practice)
รูปแบบการปฏิบตั ขิ องรัฐนัน้ สามารถมีได้อย่างหลากหลาย ทัง้ การกระท�ำทางกายภาพ และการกระท�ำ
ทางวาจา และในบางกรณียงั รวมถึงการไม่กระท�ำการใด ๆ ของรัฐโดยเจตนาด้วย ตัวอย่างเช่น การด�ำเนิน
มาตรการทางการทูต การมีหนังสือโต้ตอบประสานงาน การด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมติของ
องค์การระหว่างประเทศหรือมติของทีป่ ระชุมผูแ้ ทนรัฐบาลระหว่างประเทศ การด�ำเนินการทางบริหาร
การกระท�ำของรัฐเกี่ยวด้วยการจัดท�ำสนธิสัญญา ตลอดจนการด�ำเนินการต่าง ๆ โดยสืบเนื่องจาก
การกระท�ำทางนิติบัญญัติ การกระท�ำทางปกครอง หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลภายใน
ทัง้ นี้ รูปแบบการปฏิบตั ขิ องรัฐทีก่ ล่าวข้างต้น ไม่วา่ มีขนึ้ ในลักษณะใดนัน้ ย่อมปราศจากการจัดล�ำดับศักดิ์
(hierarchy) แต่อาจได้รับการประเมินค่าน�้ำหนักที่แตกต่างกันส�ำหรับการพิจ ารณาความมีอ ยู่
ของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศในแต่ละกรณี๑๖
การประเมินแนวปฏิบัติในแต่ละกรณี จ�ำต้องพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดอย่างรอบด้าน
(as a whole) ว่าแนวปฏิบตั ขิ องรัฐในเรือ่ งเดียวกันนัน้ มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
ดังที่ปรากฏในคดี Jurisdictional Immunities of the State case ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ส�ำหรับในกรณีที่แนวปฏิบัติของรัฐในกรณีเรื่องเดียวกันมีความแตกต่างกัน การให้น�้ำหนัก
การพิจารณาความเป็นองค์ประกอบของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศย่อมลดลง
โดยขึน้ อยูก่ บั บริบทในแต่ละกรณี ประกอบกับการพิจารณาสถานะทางรัฐธรรมนูญตลอดจนอ�ำนาจหน้าที่
ของแต่ละองค์กรด้วย เช่น หากเป็นกรณีทางการทูต แนวทางปฏิบัติขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
ย่อมมีนำ�้ หนักมากกว่าองค์กรอืน่ หรือในกรณีทวั่ ไป แนวทางปฏิบตั ขิ องรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐย่อม
มีนำ�้ หนักมากกว่าทีก่ ระท�ำโดยรัฐบาลของมลรัฐ เป็นต้น ทัง้ นี้ องค์กรทีม่ สี ถานะสูงกว่าอาจมิได้มนี ำ�้ หนัก
ค่าประเมินมากกว่าองค์กรที่มีสถานะต�่ำกว่าแต่อย่างใด๑๗
Ibid., p.132.
Ibid., p. 133.
๑๖
Ibid., pp.133-134.
๑๗
Ibid., p.135.
๑๔
๑๕
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แนวปฏิบัติต้องมีลักษณะเป็นการทั่วไป (The Practice must be General)
แนวทางปฏิบตั ทิ จี่ ะน�ำมาพิจารณาการเป็นหลักฐานการมีขนึ้ ของหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ต้องมีลกั ษณะเป็นการทัว่ ไป (generality) ซึง่ มีองค์ประกอบทีต่ อ้ งพิจารณา ๒ ประการด้วยกัน กล่าวคือ
ประการแรก ต้องมีการปฏิบัติเช่นนั้นอย่างกว้างขวางเพียงพอ (sufficiently widespread)
อย่างมีลักษณะเป็นแบบฉบับ (representative) และ
ประการที่สอง คือ การปฏิบัติเช่นว่านั้นต้องมีความสอดคล้องต้องกัน (consistent)
ทัง้ นี้ ดังทีศ่ าลยุตธิ รรมระหว่างประเทศได้วางแนวไว้ในค�ำพิพากษาคดี North Sea Continental
Shelf ว่า แนวทางปฏิบัติที่จะเป็นองค์ประกอบของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้นั้น
ต้องมีลกั ษณะทีแ่ พร่หลายอย่างกว้างขวาง (extensive) และเป็นเอกภาพอย่างแท้จริง (virtually uniform)
ตลอดจนมีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติที่มั่นคงถาวรแล้ว (settled practice) ไม่ว่าการปฏิบัติเช่นว่านั้นจะ
เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานเพียงใด๑๘ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า บริบทของสังคมระหว่างประเทศภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจัยด้านเวลามีความส�ำคัญลดน้อยลงเป็นล�ำดับ๑๙
อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบตั เิ ช่นว่านัน้ มิจำ� เป็นต้องเกิดขึน้ โดยการกระท�ำของ “ทุกรัฐ” ในโลก
แต่ต้องมีลักษณะเป็นการแพร่หลายอย่างเพียงพอซึ่งหมายความถึง รัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นหรือ
มีโอกาส หรือความเป็นไปได้ที่จะได้ใช้บังคับหลักการที่พิจารณาอยู่เท่านั้น ก็เป็นการเพียงพอ
(sufficiently) ส�ำหรับการจัดว่าเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไป ประการส�ำคัญ ต้องพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่พิจารณาโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมด เช่น การพิจารณาความมีอยู่
และเนื้อหาของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ก็จ�ำต้อง
พิจารณาแนวทางปฏิบตั ขิ องรัฐชายฝัง่ (Coastal States) ทัง้ ปวงในกรณีดงั กล่าว๒๐ อย่างไรก็ตาม ศาลยุตธิ รรม
ระหว่างประเทศได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า ข้อพิจารณาเรื่องความสอดคล้องของแนวปฏิบัติของรัฐ
ไม่จ�ำต้องสมบูรณ์ไร้ที่ติเสมอไป๒๑
			
(โปรดติดตามตอนต่อไป)

Ibid., p. 136.
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