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ความนํา
 “องคการระหวางประเทศ” เปนองคการที่จัดตั้งขึ้นจากการ

รวมตัวกันของรัฐอธิปไตยที่มีเจตจํานงรวมกันภายใตวัตถุประสงค
อนัเปนทีม่าของการรวมตัวกนัจดัตัง้องคการระหวางประเทศ เมือ่รฐัตาง ๆ 
ไดมีการใหความเห็นชอบกรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศ
นัน้แลว ยอมเกดิองคการระหวางประเทศเปน “นติบิคุคลในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศ” ขึ้นใหม อันมีขอบเขตวัตถุประสงค สิทธิหนาที่
และความรับผิดเกิดขึ้นแยกตางหากจากรัฐอธิปไตยแตละรัฐที่รวมตัว
กันนั้นในทํานองเดียวกับนิติบุคคลตามกฎหมายภายในของแตละรัฐ 

 การท่ีวัตถุประสงคขององคการระหวางประเทศจะบรรลุ
ผลสําเร็จไดนั้นยอมมีการประชุมปรึกษาหารือกันในระหวางรัฐสมาชิก 
และแสดงออกมาในรปูแบบของ “ขอมติขององคการระหวางประเทศ” 
ในฐานะที่เปนเจตจํานงรวมกันของรัฐสมาชิกทุกประเทศภายใต
วตัถปุระสงคของการจดัตัง้องคการระหวางประเทศนัน้ ๆ  ประการสาํคัญ
ที่ควรพิจารณาตอมาคือ ขอมติขององคการระหวางประเทศมีผล
ทางกฎหมายระหวางประเทศในฐานะที่เปนพันธกรณีของรัฐสมาชิก
หรือรัฐอ่ืนในประชาคมโลกท่ีมิไดเปนสมาชิกขององคการระหวาง
ประเทศนั้นหรือไม และมีขอบเขตมากนอยเพียงใด 

ในบทความน้ีจะกลาวถึงความท่ัวไปเก่ียวกับ“ขอมติของ
องคการระหวางประเทศ” เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงความหมาย
และลกัษณะของขอมตขิององคการระหวางประเทศ ตลอดจน “ขอมต”ิ 
ในลักษณะที่ถือวาเปนกฎเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศ
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ความหมายและลักษณะของขอมติขององคการระหวางประเทศ๑

 “ขอมติ” (Resolution) ขององคการระหวางประเทศ คอื การแสดงเจตนารมณขององคการ
ระหวางประเทศในรูปแบบท่ีเปนลายลักษณอักษรซ่ึงตองผานกระบวนวิธีการตาง ๆ ตามท่ีตราสาร
กอตัง้องคการระหวางประเทศไดระบุไว เชน จาํตองกระทําโดยมกีารประชุมรวมกันในองคการระหวาง
ประเทศ โดยมีรัฐสมาชิกที่มีสิทธิเขารวมประชุมโดยครบองคประชุม มีการถกแถลง แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและอภิปรายเพื่อหาขอสรุปตามหัวขอที่ปรากฏอยูในระเบียบวาระการประชุม ตลอดจน
ไดมีการลงคะแนนเสียงตามวิธีการท่ีกําหนดไว ภายหลังจากท่ีมีการลงคะแนนเสียงแลวยอมมีขอมติ
ขององคการระหวางประเทศน้ันปรากฏข้ึน ดังนั้น ขอมติขององคการระหวางประเทศ ยอมถือเปน
การแสดงเจตนารมณที่มิใชของรัฐสมาชิกโดยเอกเทศ แตถือวาเปนขอมติขององคการระหวาง
ประเทศออกในนามขององคการระหวางประเทศนั้น ๆ 

ขอมติขององคการระหวางประเทศนี้ อาจมีการเรียกขานแตกตางกันออกไป เชน คําประกาศ 
(Declaration) คําวินิจฉัย (Decision) คําเสนอแนะ (Recommendation) กฎบตัร (Charter) หรือ
กฎขอบังคับ (Regulation) ฯลฯ อยางไรก็ตาม แมวาขอมติขององคการระหวางประเทศมีการ
เรียกขานเปนประการตาง ๆ  ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว แตการพจิารณาถงึผลทางกฎหมายยอมตองพจิารณา
ถึงสภาพทางกฎหมายของขอมติ มิใชพิจารณาแตเพียงการเรียกขาน ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียด
ตอไป 

แมสวนใหญขอมติจะกระทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร แตก็ไมมีการบังคับในเร่ืองรูปแบบ
แตประการใด สมัชชาใหญสหประชาชาติซึ่งเปนองคกรท่ีออกขอมติมากที่สุดไดใชถอยคํา
ทีเ่หมาะสมใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระของขอมติแตละฉบับ เชน การออกขอมติไปยังรฐัมกัใชคาํวา 
แนะนํา (Recommends) รองขอ (Requests) เชื้อเชิญ (Invites) ขอรอง (Urges) เรียกรอง (Calls 
upon) แสดงความหวังวา (Express the hope) ชี้ใหเห็นวา (Draws the attention of) ยืนยันวา 
(Firmly maintains) พิจารณาวา (Considers) 
รับทราบวา (Takes note of) และรองเรียน 
(Appeals to) จากลักษณะถอยคําดังกลาวแสดง
ใหเห็นวา ขอมติของสหประชาชาติอาจมีแต
เพียงผลทางการเมืองระหวางประเทศแตไมมี
พนัธกรณีใหรฐัสมาชิกจาํตองปฏิบตัติามเสมอไป 
ในขณะเดยีวกัน ขอมตบิางสวนกอ็าจมลีกัษณะ
ในทางกฎหมาย กลาวคือ มีการวางกฎเกณฑ 
แนวทางปฏิบัติของรัฐไวดวยเชนกัน 

 ๑ ดูเพิ่มเติม ชุมพร  ปจจุสานนท, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศ (หนวยที่ ๙), พิมพครั้งท่ี ๑๒ 
(กรุงเทพฯ ; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หนา ๔๙-๕๑,๕๔.
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ในประการสาํคัญ คาํวา “ขอมต”ิ หรอื “Resolution” นัน้ จะไมปรากฏในกฎบตัรสหประชาชาติ 
แตจะพบแตเพียงคําวา คาํวนิจิฉยั (Decision) และขอเสนอแนะ (Recommendation) ซึง่คาํทัง้สอง
ก็มีความหมายเชนเดียวกับ “ขอมติ” ในความหมายของบทความน้ีนั่นเอง ทั้งนี้ คําวินิจฉัยสวนใหญ
มักจะมีลักษณะบังคับทางกฎหมายอันเนื่องมาจากขอบทของกฎบัตร ในขณะท่ีขอเสนอแนะน้ัน
ไมมีผลผูกพันทางกฎหมายเปนพันธกรณีใหรัฐสมาชิกจําตองปฏิบัติตาม

   
“ขอมติ” ในมิติดานการเปนกฎเกณฑอันเกิดจากองคการระหวางประเทศ๒

 กฎเกณฑอันเกิดจากองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการสหประชาชาตินั้น
มีมากมายในรูปแบบของขอมติ (Resolutions)๓ ซึ่งยังมิไดรับการยอมรับหรือพัฒนาไปถึงระดับที่เปน
สนธสิญัญา โดยเปนแตเพยีงกฎเกณฑทีแ่สดงถงึพฤตกิรรม ตลอดจนสิทธแิละหนาทีข่องรฐั เชน ปฏญิญา
สหประชาชาติวาดวยการจัดตั้งระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหม ค.ศ. ๑๙๗๔ (United Nations 
Declaration on the Establishment of a New International Economic Order,1974) หรอือาจ
มิไดมีลักษณะเปนการกําหนดสิทธิและหนาที่อยางชัดแจง เชน ปฏิญญาสากลแหงสิทธิมนุษยชน 
ค.ศ. ๑๙๔๘ (The Universal Declaration of Human Rights, 1948) ซึ่งเปนเพียงการกําหนด
มาตรฐานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามปฏิญญานั้น

 กฎเกณฑอันเกิดจากองคการสหประชาชาติไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไรก็ตาม ยอมไมอาจถือวา
เปนบอเกดิของกฎหมายในลกัษณะของจารตีประเพณรีะหวางประเทศและไมเปนบอเกดิของกฎหมาย
ระหวางประเทศในรูปของสนธิสัญญาซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยู (Lex lata) อยางไรก็ตาม
ไมอาจปฏเิสธไดเชนเดยีวกนัวา กฎเกณฑอนัเกดิจากองคการสหประชาชาตท่ีิไดรบัการรบัรองโดยทัว่ไป
นัน้มลีกัษณะของการพัฒนาท่ีกาวหนาของกฎหมายระหวางประเทศ (Progressive development 
of international law) ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ควรจะเปน (Lex ferenda) และก็มีแนวโนมวา
กฎเกณฑที่เกิดจากองคการสหประชาชาติเหลาน้ีจะพัฒนาเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ
หรือสนธิสัญญาตอไปไดในอนาคต

 ในคําวินิจฉัยช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการในคดี Texaco Overseas Petroleum Et AI.
v. Libyan Arab Republic นัน้ อนุญาโตตลุาการไดกลาวถงึลกัษณะและสถานะทางกฎหมายระหวาง
ประเทศของขอมติโดยท่ัวไปวา ตองพิจารณาจากสภาวการณในการรับรองขอมติวา ขอมตินัน้ไดรบัการ
รับรองจากรัฐในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกและในระบบเศรษฐกิจตาง ๆ ของโลกหรือไม ตลอดท้ังตอง
พิจารณาถึงหลักที่ปรากฏอยูในขอมติเหลานั้นดวยวาเปนหลักที่มีอยูแลวหรือเปนหลักที่เกิดขึ้นใหม
และไดรับการยอมรับจากรัฐตาง ๆ มากนอยเพียงใด หากขอมติใดไดรับการรับรองจากรัฐในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลกและในระบบเศรษฐกิจตาง ๆ ของโลกก็อาจถือไดวา หลักเกณฑในขอมติเหลานั้น

 ๒ ดเูพิม่เตมิ จมุพต  สายสนุทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๑, พมิพครัง้ที ่๘ (กรงุเทพฯ :วญิญชน, ๒๕๕๒), หนา ๘๓-๙๖.
 ๓ ดูเพิ่มเติมเก่ียวกับผลทางกฎหมายของขอมติของคณะมนตรีความม่ันคงและสมัชชาแหงสหประชาชาติได ที่ 
Marko Divac Oberg., “The legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the 
Jurisprudence of the ICJ”. The European Journal of International Law, Vol. 16, No. 5, 2005, pp. 879-906.
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มีสถานะเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศ ดังเชนท่ีศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
ในคดี Western Sahara ไดสรุปวา ขอมติที่เกี่ยวกับการปลดปลอยอาณานิคม (Decolonization) 
และการเลือกปกครองตนเอง (Self-Determination) นั้นเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศ

 ศาสตราจารยจุมพต สายสุนทร มีความคิดเห็นวา การท่ีขอมติใดจะมีสถานะเปนกฎเกณฑ
ของกฎหมายระหวางประเทศไดนั้นตองพิจารณาจากเนื้อหาของขอมตินั้นเปนหลักวาไดรับการรับรอง
จากนานาประเทศอยางกวางขวางเพียงพอหรือไม 

“ขอมติ” ที่เปนกฎเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศ๔

การพิจารณาขอมติองคการระหวางประเทศวามีลักษณะเปนการวางกฎเกณฑทางกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือไมนั้น จําตองพิจารณาขอมติในการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศ
ใน ๓ กรณีดวยกัน กลาวคือ ขอมติภายในองคการระหวางประเทศ ขอมติที่ใชกับรัฐสมาชิก และขอมติ
ทีใ่ชกบัรฐัทีม่ไิดเปนสมาชิก ทัง้นี ้ขอมติขององคการระหวางประเทศท้ัง ๓ กรณีขางตนจะมีลกัษณะเปน
กฎเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศไดในกรณีดังตอไปนี้

กรณีขอมติภายในองคการระหวางประเทศ
 โดยปกติแลวองคการระหวางประเทศก็ยอม

มกีารบรหิารงานภายในองคการเชนเดยีวกบัรฐั ดงัน้ัน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบรรลุผลสําเร็จ 
จึงตองมีการออกระเบียบกฎเกณฑเพื่อวางแนวทาง
ปฏิบัติในดานตาง ๆ ทั้งการบริหาร บุคลากร และ
งบประมาณ ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกลาวจะออกมา
ในรูปแบบของขอมติภายในองคการระหวางประเทศ 
หรอืบางคร้ังกม็ลีกัษณะเปนคาํแนะนําในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งเก่ียวกับการทํางานขององคการ ซึ่งขอมติประเภทดังกลาวไดปรากฏเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ
ในวงงานของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ๒ ใน ๓ ของขอมติทั้งหมดนั้นมีลักษณะเปนขอมติ
ทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารงานภายในองคการระหวางประเทศ จงึทาํใหคาํอธิบายในบางตาํราเรยีกขอมติ
ดงักลาววาเปน “กฎหมายภายในองคการระหวางประเทศ” หรอื “กฎหมายระหวางประเทศวาดวย
องคการระหวางประเทศ”

 กฎหมายภายในองคการระหวางประเทศ มีความแตกตางจากกฎหมายภายในประเทศ
และกฎหมายระหวางประเทศ เนื่องจากกฎหมายภายในองคการระหวางประเทศเกิดจากอํานาจ
และหนาที่ซึ่งไดมีการกําหนดไวในกรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศ สําหรับกฎหมายภายใน
ของแตละประเทศนั้น ยอมไดรับการตราขึ้นโดยองคกรผูใชอํานาจในทางนิติบัญญัติโดยอาศัยอํานาจ
มาจากรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายทีม่ลีาํดบัศกัด์ิเทยีบเทารฐัธรรมนญู ในขณะทีก่ฎหมายภายในองคการ

 ๔ ดเูพิม่เตมิ นาตยา  ทพิวนัต, “ขอมตขิององคการระหวางประเทศในฐานะทีเ่ปนบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ,” 
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๓๔), หนา ๒๓-๔๐.
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ระหวางประเทศนัน้ใชบงัคบัแกรฐัสมาชกิขององคการโดยตรง แตกฎหมายระหวางประเทศจะใชบงัคับ
ตอรัฐที่ยอมรับกฎหมายดังกลาวตามหลักวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา กฎหมายจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ หรอืตามหลกักฎหมายทัว่ไป ดงันัน้ กฎหมายภายในองคการระหวางประเทศจึงมลีกัษณะพเิศษ
เปนการเฉพาะสําหรับเพื่อใชในการดําเนินงานในองคการระหวางประเทศนั้น ๆ 

 นักกฎหมายบางทานเห็นวา ขอมติขององคการระหวางประเทศเปนสวนหน่ึงของกฎหมาย
ระหวางประเทศ อนัเนือ่งมาจากขอมตนิัน้มลีกัษณะเปนการกระทาํในทางกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการ
ตกลงระหวางรัฐสมาชิกและเกิดข้ึนโดยถูกตองตามขอบทของกรรมสารกอต้ังองคการซึ่งมีสถานะ
เปนสนธิสัญญาที่มีสถานะเปนกฎหมายระหวางประเทศอยูแลว ดังนั้น ขอมติขององคการระหวาง
ประเทศในประการนี้ จึงถูกพิจารณาวาเปนสวนหน่ึงของกฎหมายระหวางประเทศ ขณะเดียวกัน
กเ็ปนบอเกดิของกฎหมายระหวางประเทศตามมาตรา ๓๘ ของธรรมนญูศาลยตุธิรรมระหวางประเทศ๕ 
ดวยเชนกัน

 ขอมตภิายในองคการระหวางประเทศนัน้สวนใหญไมมปีญหาในทางปฏบิตั ิเนือ่งจากกรรมสาร
กอตัง้องคการระหวางประเทศมักจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงอาํนาจหนาทีข่ององคกรภายในท่ีมอีาํนาจ
หนาที่ในการบริหารงานภายในขององคการประการตาง ๆ  

 อยางไรก็ตาม ในกรณีหากกรรมสารกอต้ังองคการมิไดระบุไว การพิจารณาดูวาขอมติใด
จะมีผลในทางปฏิบัติหรือไม จําตองพิจารณาวาขอมตินั้นมีขึ้นโดยองคกรใด และแจงไปยังองคกร
ใดดวย โดยสามารถพิจารณาจากขอมติในลักษณะ ๓ ประการดวยกัน ดังนี้

ประการแรก ขอมติที่เปนเรื่องการบริหารงานโดยทั่วไป
 ขอมติในเรื่องนี้มักจะมีลักษณะเปน คําวินิจฉัย (Decision) ซึ่งรัฐสมาชิกจําตองปฏิบัติตาม

จึงกลาวไดวาขอมติที่เปนเรื่องการบริหารงานโดยทั่วไปมีผลบังคับในทางปฏิบัติ 
 ประการท่ีสอง ขอมติที่ใชกับองคการ/องคกร ที่มีสถานะสูงกวา หรืออยูภายใตการบังคับ

บัญชา
 ขอมติที่ไดมีขึ้นจากองคกรที่มีอํานาจในการบริหารสูงกวาแจงหรือสั่งการไปยังองคกรที่อยู

ภายใตการบงัคบับญัชา ขอมตนิัน้ยอมมผีลทางกฎหมาย เชน ขอมตทิีอ่อกจากองคกรหลกั (Principal 
organ) ที่แจงไปยังองคกรยอย (Subsidiary organ) เพื่อใหกระทําหรืองดเวนกระทําการอยางใด
อยางหน่ึง นอกจากน้ี กฎบัตรอาจระบุใหองคกรหลักหนึง่กํากับและควบคุมการทํางานขององคกรหลัก
อีกองคการหนึ่งได เชน หมวดที่ ๑๐ กําหนดใหสมัชชาใหญมีอํานาจสั่งการใหคณะมนตรีเศรษฐกิจ

 ๕ 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:
   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 by civilized nations;
   d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly 
qualifi ed 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 ex aequo et bono, if the 
parties agree thereto.
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และสังคมปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง๖ หรือในมาตรา ๘๕๗ และมาตรา ๘๗๘ กําหนดใหคณะมนตรี
ภาวะทรัสตีดําเนินงานโดยอยูภายใตการควบคุมของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ

ในทางกลับกัน องคกรที่มีลําดับการบังคับบัญชาตํ่ากวาอาจมีขอมติไปยังองคกรที่มีลําดับ
สูงกวา ขอมติดังกลาวยอมไมมีผลตามกฎหมายระหวางประเทศใหองคกรที่มีฐานะเหนือกวา
ตองปฏบิตัติาม โดยขอมตดิงักลาวยอมมสีถานะเปนแตเพยีงขอเสนอแนะเทานัน้ จงึไมจาํเปนตองปฏบิตัิ
ตาม อยางไรกด็ ีมกีรณพีเิศษยกเวนอยูกรณหีน่ึง คอื ศาลปกครอง
ในสหประชาชาต ิ(United Nations Administrative Tribunal) 
ซึ่งเปนองคกรยอยของสมัชชาใหญ สามารถออกคําสั่งในรูปของ
คําพิพากษาตัดสิน มีผลบังคับผูกพันใหสมัชชาใหญตองปฏิบัติ
ตามได และ

 ประการสุดทาย ขอมติที่ใชกับองคการหรือองคกรท่ีมี
สถานะเทาเทยีมกนัหรอืเปนอสิระตอกนั

 ขอมติทีม่ขีึน้จากองคกรหนึง่ไปยังอกีองคกรหนึง่ซึง่มสีถานะเทาเทยีมหรอืเปนอสิระตอกนั เชน 
ขอมตทิีม่ขีึน้ระหวางองคกรหลกับางองคกรในสหประชาชาต ิหรอืมขีึน้ระหวางสหประชาชาตติอทบวง
การชาํนัญพิเศษ ขอมตดิงักลาวยอมไมมผีลผกูพนัใหอกีองคกรหนึง่ตองปฏบิตัติาม เวนแตกรรมสาร
กอตั้งองคการนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 นอกจากน้ี ในความสัมพันธระหวางองคกรตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนอิสระตอกัน กรรมสารกอตั้ง
องคการมักจะกําหนดใหองคกรเหลาน้ีมกีารทํางานรวมกันในบางเร่ือง เชน การตัดสนิใจรวมกันระหวาง
สมัชชาใหญกับคณะมนตรีความมั่นคง

ี ื 

 ๖ Charter of the United Nations: Article 66;
 1.  The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence 
in connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.
 2.  It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members 
of the United Nations and at the request of specialized agencies.
 3.  It shall perform such other functions as are specifi ed elsewhere in the present Charter or as may be 
assigned to it by the General Assembly. 
 ๗ Charter of the United Nations: Article 85;
 1.  The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not 
designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration 
or amendment, shall be exercised by the General Assembly.
 2.  The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly shall assist 
the General Assembly in carrying out these functions. 
 ๘ Charter of the United Nations: Article 87;
The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may: 
 a) consider reports submitted by the administering authority;
 b) accept petitions and examine them in consultation with the administering authority;
 c)  provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering 
authority; and
 d) take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.
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กรณีขอมติที่ใชกับรัฐสมาชิก
 โดยหลักทั่วไปแลว ขอมติขององคการระหวางประเทศน้ันไมถือวามีผลผูกพันใหรัฐสมาชิก

ตองปฏบิตัติามในทุกกรณ ีทัง้นี ้ขอมตขิององคการระหวางประเทศจํานวนมากมีลกัษณะเปนการกําหนด
กฎเกณฑบรรทัดฐานทั่วไปทั้งทางดานการเมือง ดานศีลธรรม และดานกฎหมาย โดยสามารถพิจารณา
ผลทางกฎหมายในการเปนกฎเกณฑระหวางประเทศของขอมติไดจากเงื่อนไขตาง ๆ คือ

 ๑. ขอพิจารณาดานลักษณะขององคการระหวางประเทศท่ีมีขอมติ
 การแบงประเภทขององคการระหวางประเทศไดแสดงถึงสถานะบางประการท่ีจะสงผลถึง

การดําเนินงานขององคการระหวางประเทศน้ัน ๆ อันเนื่องมาจากลักษณะความหลากหลาย 
และเฉพาะเจาะจงขององคการระหวางประเทศแตละองคการ เชน การดําเนินงานโดยอาศัยขอมติ
ขององคการสหประชาชาตินัน้ ขอมตขิองสหประชาชาติสวนใหญจะไมมผีลผกูพนัใหรฐัสมาชกิจาํตอง
ปฏบิตัติาม แตอาจมผีลเปนการวางกฎเกณฑหรอืทางปฏบิตัใินลกัษณะทีก่วางขวางทัว่ไป นอกจากน้ี 
องคการระหวางประเทศในลักษณะทํานองเดียวกับองคการสหประชาชาติยังสามารถขยายอํานาจ
นอกเหนือจากที่กรรมสารกอตั้งองคการไดระบุไวเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดเชนกัน

หลักเกณฑดังกลาวอาจอธิบายไดโดยใช ทฤษฎีอํานาจโดยปริยาย (Implied Power) ของ
องคการระหวางประเทศ ซึ่งทฤษฎีนี้มีจุดมุงหมายในการขยายขอบเขตอํานาจขององคการระหวาง
ประเทศใหกวางขวางออกไปโดยไมขัดกับวัตถุประสงคหลักในการกอตั้งองคการระหวางประเทศ
ทั้งนี้ ทฤษฎีอํานาจโดยปริยายมีสาระสําคัญวา องคการระหวางประเทศยอมมีอํานาจทุกประการ
เทาที่จําเปนในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว แมวาอํานาจ
ดังกลาวกรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศนั้นจะมิไดมีการกําหนดไวโดยชัดแจงก็ตาม

 ๒. ขอพิจารณาดานกรรมสารกอตั้งขององคการระหวางประเทศท่ีมีขอมติ
 องคการระหวางประเทศนั้นกอตั้งขึ้นไดโดยอาศัยกรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศ

ซึ่งมีลักษณะเปนสนธิสัญญาที่รัฐตาง ๆ ซึ่งภายหลังไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศ
นั้น ไดรวมกันจัดทําขึ้นและตกลงรวมกันเพื่อวางขอบเขตแหงวัตถุประสงคและการดําเนินงาน
ขององคการระหวางประเทศ จึงกลาวไดวา กรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศเปนแมบท
หรือธรรมนูญที่องคการระหวางประเทศและรัฐสมาชิกขององคการระหวางประเทศนั้นจําตองยอมรับ
นับถือและปฏิบัติตาม

 ขอมติขององคการระหวางประเทศเปนเครื่องมือประการสําคัญที่ทําใหองคการระหวาง
ประเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามกรรมสารกอตั้ง เชน ในกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งถือเปน
กรรมสารกอตั้งองคการสหประชาชาติ ไดกําหนดใหองคกรหลักทั้ง ๕ องคกร สามารถท่ีจะออกขอมติ
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จุลนิติ

เพื่อใหการดําเนินงานของสหประชาชาติบรรลุผลสําเร็จได๙ 
ทั้งนี้ ขอมติขององคการสหประชาชาติมีอยูดวยกัน ๒ รูปแบบ 
คือ

 คําวินิจฉัย (Decision) มักเปนขอมติที่มีลักษณะ
บังคับใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตาม เชน ในมาตรา ๒๕ ของ
กฎบตัรสหประชาชาติไดกาํหนดวา “สมาชิกของสหประชาชาติ
ตกลงท่ีจะยอมรับและปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะมนตรีความม่ันคงตามกฎบัตรฉบับปจจุบัน” 
ดงันัน้ เมือ่ไรกต็ามทีค่ณะมนตรคีวามมัน่คงมขีอมตทิีม่ลีกัษณะเปนคาํวนิจิฉยั ขอมตนิัน้ยอมมผีลผกูพนั
ใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตาม โดยผลของขอบทมาตรา ๒๕ ของกฎบัตรสหประชาชาติ 

 คําวินิจฉัยลักษณะดังกลาวขางตน มักเปนขอมติที่กําหนดใหรัฐใดรัฐหนึ่งตองปฏิบัติตาม 
ซึ่งจะมีผลเปนพันธกรณีเฉพาะตอรัฐน้ันโดยเฉพาะเจาะจง ดังน้ัน ขอมติประเภทน้ีสวนใหญจึงไมมี
ลักษณะเปนการกําหนดกฎเกณฑทางกฎหมายเปนการทั่วไป อยางไรก็ตาม หากขอมติประเภทน้ีไดมี
การอางถึงกฎเกณฑที่ไดรับการยอมรับเปนการทั่วไป เชน หลักการหามใชกําลัง ก็อาจพิจารณาไดวา
เปนบอเกิดของกฎหมายไดเชนเดียวกัน

สาํหรบัคาํวนิจิฉยัของสมชัชาใหญสหประชาชาติตามมาตรา ๑๘๑๐ ของกฎบัตรสหประชาชาตินัน้ 
ไมมีผลบังคับตอรัฐสมาชิก เนื่องจากกรรมสารกอตั้งองคการหรือกฎบัตรมิไดกําหนดใหสมัชชาใหญ
มีอํานาจออกขอมติที่มีผลผูกพันใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตามแตประการใด

 ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอมตทิีไ่มมผีลผกูพนัตอรฐัสมาชกิตามกรรมสาร
กอตั้งองคการ แตอาจมีลักษณะเปนการวางกฎเกณฑทางกฎหมาย หรือมีอิทธิพลตอการกอตัว
ของกฎหมายระหวางประเทศได

ั่ ั ั  ั

 ๙ นอกจากองคการสหประชาชาติแลวยังมีองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ ที่กรรมสารกอตั้งองคการระหวางประเทศน้ันได
ระบุไวแนชัดถึงผลผูกพันของขอมติตาง ๆ ที่ออกโดยองคการระหวางประเทศ เชน กรรมสารกอต้ังประชาคมยุโรป (European 
Community) ไดบัญญัติถึงผลทางกฎหมายของขอมติหลายรูปแบบแตกตางกันออกไป ไดแก
 กฎขอบังคับ (Regulation) วามีขอบขายทั่วไปกวาง ๆ แตมีผลผูกพันรัฐสมาชิกทุกประเด็น และมีผลบังคับโดยตรง 
(Directly applicable) ตอรัฐสมาชิกทุกรัฐ กลาวคือ ขอมติเหลานี้ภายหลังประกาศแลวยอมมีผลบังคับเสมือนกฎหมายภายใน
 แนวปฏิบัติ (Directive) วาเปนขอมติที่ผูกพันรัฐสมาชิกทุกรัฐ ในการที่จะตองปฏิบัติใหบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดไว 
แตวิธีการและรูปแบบที่จะปฏิบัตินั้น รัฐสมาชิกสามารถที่จะเลือกปฏิบัติไดเอง
 คําตัดสินหรือคําวินิจฉัย (Decision) วามีผลผูกพันรัฐสมาชิกที่ไดรับแจงทุกประเด็น และ
 สําหรับคําเสนอแนะและความเห็น ไมมีผลผูกพันตอรัฐสมาชิก
 ๑๐  Charter of the United Nations: Article 18; 
 1. Each member of the General Assembly shall have one vote.
 2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority 
of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the 
maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security 
Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the 
Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, the admission of new Members to the 
United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions 
relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.
 3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be 
decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting.
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

 ๓. ขอพิจารณาดานสาระสําคัญของขอมติ
 ขอมติตาง ๆ ทีอ่อกจากองคการระหวางประเทศจะมีเนือ้หาสาระท่ีแตกตางกนัออกไปข้ึนอยูกบั

สภาวะแวดลอมหรอืสถานการณในขณะน้ันทีส่งผลใหมกีารออกขอมต ิทัง้นี ้ในการประชุมน้ันรฐัสมาชิก
แตละรัฐจะเปนผูพิจารณาวาควรออกขอมติในลักษณะใดและมีเน้ือหาอยางไร เพ่ือใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคขององคการระหวางประเทศนั้น ๆ

 การพจิารณาในมติดิานสาระสาํคญัของขอมตอิงคการระหวางประเทศนัน้ กลาวไดวาขอมตอิาจ
มสีาระสาํคญัและผลทางกฎหมายทีผ่กูพนัตอรฐัสมาชกิขององคการะหวางประเทศ เชน ขอมติทีก่าํหนด
กฎเกณฑทางกฎหมาย ขอมติที่กําหนดการมีอยูจริงของเหตุการณหรือสถานะทางกฎหมาย ซึ่งจะ
สงผลใหประเทศท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติตาม ขอมติที่มีลักษณะเปนการกอตัวของขอตกลงระหวาง
ประเทศสมาชิกขององคการ ซึ่งมีลักษณะเปนการกอตัวของขอตกลงหลายฝายท่ีมีรูปแบบงาย ๆ 
(Simplified Form) และมีผลผูกพันตอรัฐสมาชิก และขอมติทีม่ลีกัษณะเปนการวางกฎเกณฑ  ซึง่จะ
มีอิทธิพลตอการกอตัวของกฎหมายระหวางประเทศ 

ขอมตทิีใ่ชกบัรฐัทีม่ไิดเปนรฐัสมาชกิหรอืบคุคลภายนอกองคการระหวางประเทศ
 โดยหลักทั่วไปแลว ขอมติยอมมีผลใชบังคับตอรัฐสมาชิกขององคการระหวางประเทศและไมมี

ผลบังคับใชตอรัฐภายนอกหรือรัฐที่สาม ซึ่งเปรียบเทียบไดกับหลักในเร่ืองสนธิสัญญาท่ีวา สนธิสัญญา
ยอมผกูพนัเฉพาะแตภาคสีนธสิญัญาเทานัน้ อยางไรกต็าม ขอมตขิององคการระหวางประเทศอาจมีผล
ตอรัฐที่มิไดเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศหรือบุคคลภายนอกองคการระหวางประเทศ 
ไดในกรณีดังตอไปนี้ 

 ๑. กรณีที่รัฐที่มิไดเปนสมาชิกใหความยินยอม
 สําหรับกรณีที่กอใหเกิดสิทธิตอรัฐที่สามนั้น อาจพิจารณาไดจากหลักในเรื่องขอกําหนด

เพือ่ประโยชนแกบคุคลภายนอก เชน อาจมีขอมตขิององคการระหวางประเทศท่ีระบใุหความชวยเหลือ
แกรัฐที่มิไดเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศนั้น ดังนั้น รัฐที่มิไดเปนสมาชิกดังกลาวก็สามารถ
แสดงความยนิยอมเขาถอืเอาประโยชนจากขอมติน้ันได ซึง่อาจกระทาํโดยชดัแจงเปนหนงัสอื หรอืวาจา
หรือโดยปริยาย โดยวิธีการอื่นใดก็ได 

๒. กรณทีีข่อมตจิากองคการระหวางประเทศมสีถานะเปนการทัว่ไป (Objective Situation)
 ขอมติขององคการระหวางประเทศท่ีมีขอบเขตการดําเนินงานกวางขวางในระดับโลก อาจสง

ผลกระทบหรือมีความสัมพันธตอรัฐอื่น ๆ ที่มิไดเปนสมาชิกไดดวยเชนกัน เชน องคการสหประชาชาติ
ซึง่เปนองคการระหวางประเทศท่ีใหญทีส่ดุ ประกอบดวย สมาชกิเกอืบทกุรฐัในโลก โดยในมาตรา ๒ (๖) 
ของกฎบัตรสหประชาชาติไดกําหนดวา “องคการสหประชาชาติจักใหความม่ันใจวา รัฐที่มิใชสมาชิก
ของสหประชาชาติจะพึงตองปฏิบัติตามหลักการเหลานี้เทาที่จําเปนแกการธํารงไวซึ่งสันติภาพ
และความม่ันคงระหวางประเทศ” ดังนี้ แสดงใหเห็นวาในการรักษาสันติภาพและความม่ันคง
ระหวางประเทศนั้น ไมเพียงแตอาศัยรัฐสมาชิกขององคการสหประชาชาติเทาน้ัน ทวาจําตองอาศัย
ความรวมมอืของประชาคมระหวางประเทศท้ังหมดดวย
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 ๓. กรณีที่ขอมติไดแสดงถึง “หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด” 
 หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (Jus Cogens) คือกฎเกณฑแบบแผนที่เปนที่ยอมรับนับถือกัน

ในประชาคมระหวางประเทศในฐานะท่ีเปนกฎเกณฑทีไ่มอนญุาตใหมขีอยกเวน และจะแกไขไดกแ็ตโดย
กฎเกณฑแบบแผนทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัในภายหลงัเทาน้ัน ทัง้นี ้บทบญัญตัดิงักลาวไดเนนวา Jus Cogens 
เปนกฎเกณฑแบบแผนบังคับเด็ดขาดของกฎหมายระหวางประเทศท่ัวไป (Peremptory norm of 
general international law) ดังนั้น “หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด” หรือ “Jus Cogens” จึงมี
ลักษณะที่เปนหลักกฎหมายทั่วไปอันเปนที่ยอมรับและรับรูโดยรัฐตาง ๆ วาเปนหลักการที่มี
ผลผูกพันตอรัฐทั้งหมดในประชาคมโลก โดยไมมีขอยกเวน อาทิ การหามการทําลายลางเผาพันธุ

 ดังนั้น ขอมติขององคการระหวางประเทศที่มีสาระสําคัญวาดวยหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด
จงึมผีลบังคบัตอรฐัทกุรฐัโดยเด็ดขาด ทัง้รฐัสมาชิกและรัฐทีม่ใิชสมาชิกในองคการระหวางประเทศใด ๆ  
ในอดีตท่ีผานมา องคการสหประชาชาติไดเคยออกขอมติในประการเก่ียวกับการทําลายลางเผาพันธุ 
(Genocide) ไวในขอมติที่ ๙๕ (I) และขอมติที่ ๙๖ (I) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๖ 
ขอมติที่ ๑๗๗ (II) และขอมติที่ ๑๘๐ (II) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๔๗ และขอมติที่ ๒๖๐ (III) 
A เม่ือ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ โดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดยืนยันวา การทําลายลางเผาพันธุ 
(Genocide) เปนอาชญากรรมภายใตกฎหมายระหวางประเทศ

ความสงทาย
ดงันัน้ “ขอมตขิององคการระหวางประเทศ” จงึเทากับเปนการแสดงเจตนารมณขององคการ

ระหวางประเทศ ตามที่ตราสารกอตั้งองคการระหวางประเทศไดระบุไว ซึ่งขอมติขององคการระหวาง
ประเทศยอมถือเปนการแสดงเจตนารมณที่มิใชของรัฐสมาชิกโดยเอกเทศ แตถือวาเปนขอมติของ
องคการระหวางประเทศในนามขององคการระหวางประเทศอันเปนทีร่วมตวักันของรัฐสมาชิกทัง้หลาย 

 ขอมติขององคการระหวางประเทศนั้นแมมีการเรียกขานแตกตางกันออกไป เชน คําประกาศ 
(Declaration) คาํวินจิฉยั (Decision) คาํเสนอแนะ (Recommendation) กฎบตัร (Charter) หรือกฎ
ขอบงัคบั (Regulation) ฯลฯ การพจิารณาถงึผลทางกฎหมายยอมตองพิจารณาถึงรายละเอยีดประการ
ตาง ๆ ดังที่ไดนําเสนอมาแลวขางตน

 ในประการสาํคญัแมขอมตบิางประเภทจะมไิดมผีลทางกฎหมายระหวางประเทศในฐานะทีเ่ปน
พันธกรณีระหวางประเทศโดยเครงครัดซึ่งหากรัฐสมาชิกไมปฏิบัติตามแลวจะมีผลในดานความรับผิด
ของรัฐก็ตาม ผูเขียนมีความเห็นวา ขอมติขององคการระหวางประเทศไมวาในลักษณะใด
ยอมเกดิข้ึนจากเจตจํานงอนัมีขึน้รวมกนัของรฐัสมาชกิท่ีรวมตวักันเพือ่วตัถปุระสงคสาํคญัของการ
กอต้ังองคการระหวางประเทศ ดงันัน้ รฐัสมาชกิจึงสมควรทีจ่ะพจิารณาดาํเนนิการอนวุตักิารขอมตนิัน้ ๆ  
เทาที่จะกระทําได องคการระหวางประเทศจึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดสมตามเจตนารมณของการ
จัดใหมีความรวมมือในสังคมนานาประเทศไดเปนอยางสมบูรณ 
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