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 นบัเปนทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปวาการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย
นั้นเปนวาระแหงชาติที่สําคัญของประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งนับแต
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หรอืรฐัธรรมนญู
ฉบับปจจุบันไดมีผลใชบังคับโดยได กําหนดใหการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมาย๑ รวมถึงการจัดใหมีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบยีบ หรอืขอบงัคบัตาง ๆ ทีใ่ชอยูกอนวนัประกาศใชรฐัธรรมนญู 
“โดยตองพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล” ดวย 
  ดังนั้น การทําความเขาใจถึงหลักการ แนวคิด ความหมาย 
ตลอดจนสถานะของ “หลักสากล” ทีจ่ะมลีาํดบัศกัดิท์างรฐัธรรมนญู
ดงักลาวนัน้จงึมคีวามสาํคญัสาํหรบัการทีจ่ะดาํเนนิการพฒันากฎหมาย
ของไทยเราใหสอดคลองกับหลักสากล ทัง้นี ้เพ่ือใหการปฏิรูปประเทศ
บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพ่ือสราง

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ, มาตรา ๒๕๘ บัญญัติวา
 “มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้
        ฯลฯ    ฯลฯ
 ค. ดานกฎหมาย
 (๑) มีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆ ที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้

ใหสอดคลองกบัหลกัการตามมาตรา ๗๗ และพฒันาใหสอดคลองกบัหลกัสากล โดยใหมกีารใชระบบอนญุาตและระบบการดาํเนนิการ
โดยคณะกรรมการเพียงเทาที่จําเปน เพื่อใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และไมสรางภาระแกประชาชน
เกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        ฯลฯ    ฯลฯ”.

ตอนที่ ๑

ความนํา

                                                    หลักสากล : หลักสากล : มิติทางกฎหมายมิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� ภายใต�โลกาภิวัตน� 

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต�โลกาภิวัตน� 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  
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มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ (Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) 
ตอนที่ ๑

จุลนิติ

ความเขาใจที่ชัดเจนย่ิงขึ้นวา หลักการและแนวความคิดท่ีไดรับการพัฒนาในสังคมนานาประเทศ
ในเรือ่งใดบางสมควรไดรบัการยอมรบันบัถอืในฐานะกฎเกณฑทางรัฐธรรมนูญ
 ทั้งนี้ เมื่อกลาวถึงความเปนสากล (Universality) พึงพิจารณาถึง แนวคิดวาดวยโลกาภิวัตน 
(Globalization) ไปพรอมกนั เพราะเปนทีท่ราบดีวา สงัคมโลกในปจจบุนัมแีนวโนมเขาสูความเปนเอกภาพ
หรือเปนสังคมที่ไรพรมแดนมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาวะเชนวานี้มีผลในมิติทางกฎหมายอยูหลายประการ
 นอกจากนั้น ความหมายของ “หลักสากล” นาจะตีความไปในขอบเขตกวางขวางกวา
คําวา “พันธกรณีระหวางประเทศ” ที่มีผลผูกพันกับรัฐโดยชัดแจง และ “หลักสากล”นั้น ผูเขียน
มีความเห็นวานาจะหมายความรวมถึงหลักการท่ีนานาประเทศใหการยอมรับอยางเปนสากลนิยม
ซึง่ใกลเคียงกับความหมายของหลักกฎหมายระหวางประเทศภายใตโลกาภวิตันของศตวรรษท่ี ๒๑

โลกาภิวัตนและมิติทางกฎหมาย
  
 โลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ผูคนทั่วโลกตางรูสึกถึงประโยชนรวมกัน และภายใตปรากฏการณนี้ 
รัฐโดยขอเท็จจริงในปจจุบันก็คือโลกทั้งใบ ดังนั้น โลกาภิวัตนมิใชแตเพียงปรากฏการณดานเศรษฐกิจ
อีกตอไป๒ ภาวะเชนวานี้มีผลในมิติทางกฎหมายอยูหลายประการ โดยเฉพาะกฎเกณฑของสังคมโลก
ที่เรียกวา “กฎหมายระหวางประเทศ” ที่ไดเกิดพลวัตรท่ีจําตองทําความเขาใจความเปลี่ยนแปลง
ทีเ่กิดข้ึน ในยุคเดิม รัฐชาติ (Nation-State) ถือเปนองคภาวะ (Entity) หลักสําหรับการพิจารณา
ผลและความสัมพันธทางกฎหมายระหวางประเทศ ดังเชนที่บุคคลบางกลุมอาจเขาใจวาเมื่อกลาวถึง
หลักกฎหมายระหวางประเทศ ยอมนาจะไดแก ความตกลงเปนลายลักษณอักษรรูปแบบตาง ๆ ที่ได
กระทาํขึน้ “ระหวาง” กนัของ “ประเทศ” ตัง้แต ๒ ประเทศขึน้ไป แตทีจ่รงิแลว กฎหมายระหวางประเทศ
ทีน่านาประเทศไดใหการยอมรบันบัถอืมอียูหลายประเภท ในบางกรณอีาจมิไดเกดิขึน้จากการตกลง
ระหวางรัฐ และเกณฑการพิจารณาความเปนหลักกฎหมายระหวางประเทศก็มีการพัฒนาสู
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
 ผลของโลกาภิวตันสวนหนึง่ไดทาํใหเกิดกระบวนการท่ีรฐัไดลดบทบาทภายในประเทศเก่ียวกับ
การดาํเนินกิจการตาง ๆ  ถายโอนไปยงัภาคเอกชน เชนเดียวกับในเวทรีะหวางประเทศรฐัอธิปไตยแตละรัฐ
กถ็ายโอนบทบาทไปยังองคกรเหนือรฐั (Supra-National Institutions) ทีไ่ดเขารวมเปนสมาชิก นอกจากนี้ 
ยังเกิดองคภาวะที่มีบทบาทสําคัญในสังคมระหวางประเทศที่มิใชรัฐ (Non-State Entities) เชน 
Non-Governmental Organizations (NGOs) องคกรตาง ๆ๓ 
 จงึพจิารณาไดวา ในวงการวิชาการไดยอมรบัวา กระบวนการโลกาภวิตันในปจจบุนัสงผลใหตอง
ทาํความเขาใจแนวความคดิดานกฎหมายระหวางประเทศเสียใหม โดยเฉพาะอยางยิง่ การท่ีพจิารณาวา 

๒Charles A. Hunnicutt, “Globalization and International Law”, speech on April 9, 2003, at the Annual 
Spring Banquet for the Georgia Jounal of International and Comparative Law, Georgia Journal of International and 
Comparative Law 32. 99-106, p.100.  

๓Jost Dellbruck, Prospects for a “”World (Internal) Law”? : Legal Development in a Changing International 
System,” Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol.9 : Iss.2, Article 3. p.409.
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“รัฐอธิปไตย” เปนศูนยกลางประการเดียวในการพิจารณาในทางกฎหมายระหวางประเทศ
ในยุคโลกาภิวัตนน้ันยอมไดรับการต้ังขอสังเกตอยูเสมอ๔ และจําตองอาศัยสหวิทยาการดานตาง ๆ 
ในการพิจารณาสรางกรอบแนวคิดวามีองคภาวะอื่นใดบางที่สามารถสรางกติการะหวางประเทศ
หรือหลักสากลภายใตโลกาภิวัตนได๕

ความหมายและขอบเขตของหลักสากลทางกฎหมาย

 แมคาํวา หลักสากล (Universal Principle) มไิดปรากฏความหมายอยางชดัแจงวาหมายถงึ
หลกัการในเรื่องใดบาง อยางไรก็ตาม ในเบื้องตน สิ่งที่ผูเขียนมีความเห็นวาใกลเคียงจะเปนหลักสากล
ทางกฎหมายได เหน็ควรเทยีบเคยีงกบัแนวความคดิวาดวยบอเกดิหรอืทีม่าของกฎหมายระหวางประเทศ 
(Sources of International Law)  วามขีอพจิารณาอยางไรวาหลกัการหรอืแนวคิดในเร่ืองใดพึงยอมรับ
นับถือวามีสถานะเปนกฎหมายระหวางประเทศ นอกจากนี้ ตามหลักวิชาการดานกฎหมายที่ทราบอยู
โดยทัว่ไป การพจิารณาสถานะของหลักการใดท่ีจะบงัคบัใชในฐานะกฎเกณฑทางกฎหมายท่ีมผีลบงัคบัใช
ยอมพิจารณาสิ่งที่เปนลายลักษณอักษรและลําดับศักดิ์ (Hierarchy) ในเบื้องแรก ทั้งนี้ ในสังคม
นานาประเทศมักทําขึ้นในรูปแบบความตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษรผานกระบวนการใหความยินยอม
เขาผูกพันเชนการใหสัตยาบัน ที่เรียกกันทั่วไปวา “สนธิสัญญา” 
 อยางไรก็ตาม ในบางกรณีอาจมีหลักการท่ีนานาประเทศใหการยอมรับและมิไดอยูในรูปแบบ
ของการทําขึ้นเปนขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐ ดวยเชนกัน เชน จารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป หรือแมแตขอมติขององคการระหวางประเทศที่สําคัญ
 ดงันัน้ ในบทความน้ี ผูเขยีนขอตัง้ขอพจิารณาเปนสมมตฐิานวา “หลกัสากลในมติทิางกฎหมาย 
หมายถึง “หลักการใด ๆ ที่นานาประเทศใหการยอมรับนับถือ (recognized) ในฐานะกฎเกณฑ
ที่ทุกรัฐจําตองอนุวัติเพื่อประโยชนสูงสุดในการอยูรวมกันในประชาคมโลก ไมวาอยูในรูปแบบใด”  
ทัง้นี้ การศกึษาและพจิารณาเนือ้หาของบทความในสวนตอไปจะมุงศกึษาขอบเขตและความหมาย
ที่ควรจะเปนของหลักสากลทั้งในทางรูปแบบและทางเนื้อหา และขอพิจารณาวาหลักการใด ๆ 
พึงจําแนกวามีลักษณะเปน “หลักสากล” อันอยูในฐานะจุดมุงหมายประการหนึ่งของการ “พัฒนา
กฎหมาย” ของไทย ภายใตการบังคับใช “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” 

หลักสากลกับแนวคิดวาดวยบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ
   
 ในทางวิชาการกลาวถึงบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศวาหมายถึงบอเกิดของกฎหมาย
ระหวางประเทศในทางเนื้อหา (Material sources of international law) ในลักษณะที่เปนหลักฐาน 
(Evidence) อันแสดงถึงการมีอยูของกฎเกณฑระหวางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของรัฐตาง ๆ 

๔Pail Schiff Berman, “From International Law to Law and Globalization”, Columbia Journal of Transnational Law, 
2005, 487-556. P. 487.

๕Ibid, p. 556.
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โดยเปนที่รับรูกันโดยทั่วไป ตาม “มาตรา ๓๘ ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ”๖ ซึ่งมี
สาระสาํคญัเพยีงวา ศาลยตุธิรรมระหวางประเทศจะใช “สนธสิญัญาระหวางประเทศ” “จารตีประเพณี
ระหวางประเทศ” และหลกักฎหมายทัว่ไปเปนหลกัเกณฑในการพจิารณาและวินจิฉัยช้ีขาดกรณพีพิาท 
สวนคําพพิากษาตดัสนิคดีทีม่อียูกอนแลว รวมท้ังขอคดิเห็นของนกักฎหมายทีท่รงคุณวฒุจิะถูกใชเปนวธิี
รองลงมา เพ่ือชวยกําหนดกฎเกณฑของกฎหมาย อยางไรก็ตาม ถาคูกรณีทัง้สองฝายตกลงศาลยตุธิรรม
ระหวางประเทศอาจใชหลักความรูสึกยุติธรรมและสุจริต (ex aequo et bono) เปนเกณฑพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดได 
 ดงันัน้ การทีจ่ะทราบถงึฐานท่ีมาของ “หลกัสากลในมิตทิางกฎหมาย” ผูเขยีนเหน็วาควรพิจารณา
จากบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศดานตาง ๆ โดยลําดับ อยางไรก็ตามพึงพิจารณาจาก
กฎเกณฑหรือกติการะหวางประเทศอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวถึงในมาตรา ๓๘ ของธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศท่ีงานวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศไดใหการยอมรับประกอบดวย 
เชน ขอมติขององคการระหวางประเทศ หรอืการยอมรบัหลักการในเรือ่งใด ๆ ในเวทกีารประชุมนานาชาติ 
เปนตน นอกจากนี้ ในปจจุบนัมีความเหน็ทางวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศวา มาตรา ๓๘
ของธรรมนูญศาลยุตธิรรมระหวางประเทศอาจไมเพียงพอท่ีจะพจิารณาบอเกดิของกฎหมายระหวาง
ประเทศในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งตองพิจารณากันตอไป
 อยางไรกต็าม เม่ือศึกษาแลวอาจพบวา “หลักสากล” อาจมีขอบเขตและความหมายทีก่วางขวาง
กวาบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศตามมาตรา ๓๘ กลาวคือส่ิงท่ีในทางวิชาการอาจเปน
เพียง “กฎหมายอยางออน” หรือ “Soft Law” ที่ไมไดรับการพิจารณาวาเปนบอเกิดหรือที่มาของ
กฎหมายระหวางประเทศตามแนวคดิกระแสหลกั กน็ับวาเปนหลกัสากลท่ีเราตองการศึกษา ดงัเชน 
กฎเกณฑอนัเกิดจากองคการสหประชาชาตทิีไ่ดรบัการรับรองโดยท่ัวไปน้ันมลีกัษณะของการพัฒนา
ที่กาวหนาของกฎหมายระหวางประเทศ (Progressive development of international law) 
ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ควรจะเปน (Lex ferenda) และก็มีแนวโนมวากฎเกณฑที่เกิดจากองคการ
สหประชาชาติเหลาน้ี “มีคุณคา” ในฐานะท่ีจะพัฒนาเปน “จารีตประเพณีระหวางประเทศ”
หรือ “สนธิสัญญา” ตอไปไดในอนาคต๗ 

                (โปรดติดตามตอนตอไป)

๖Statute of 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 

qualified 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. ” 
๗จุมพต  สายสุนทร, “กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๑”, พิมพครั้งที่ ๘ (กรุงเทพฯ :วิญญชน, ๒๕๕๒), หนา ๘๓-๙๖.
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