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จุลนิติ

(ตอจากตอนที่แลว)

 โดยที่บทความนี้ มีขอสมมติฐานประการหนึ่งวา หลักสากลในมิติทางกฎหมาย 
หมายถงึ “หลักการใด ๆ  ทีน่านาประเทศใหการยอมรบันบัถอื (recognized) ในฐานะกฎเกณฑ
ทีท่กุรฐัจาํตองอนวุตัเิพือ่ประโยชนสงูสดุในการอยูรวมกนัในประชาคมโลก ไมวาอยูในรปูแบบใด” 
ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความคิดเห็นวา ควรนําเสนอแนวความคิดเก่ียวกับ “ความเปนสากล”
ในทางกฎหมายระหวางประเทศ (International Law) เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
วาดวย “ความเปนสากล” (Universality) อันเปนฐานที่มาของการสรางแนวคิดวาดวย 
“หลักสากล” (Universal Principles) ดังจะไดอธิบายตอไป 

แนวคิดเกี่ยวกับ “ความเปนสากล” ของกฎหมายระหวางประเทศ

 ในทางวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศ ไดมีการใชแนวความคิดวาดวย 
“ความเปนสากล” หรอื “Universality” ในการอธบิายลกัษณะของ “กฎหมายระหวางประเทศ”
วาเปน “ระบบสากลแหงกฎหมาย” โดยเรียกแนวคิดนี้วา “The Universality of 
International Law”
 แนวคิดเก่ียวกับความเปนสากลของกฎหมายระหวางประเทศอธิบายวา โดยที่รัฐ
ทุกรัฐในโลกลวนมีสวนรวมในกระบวนการของกฎหมายระหวางประเทศผานวิธีการตาง ๆ 
เชน การพัฒนาจารีตประเพณีระหวางประเทศ การทําสนธิสัญญา และการเขารวมดําเนินงาน
ในองคการระหวางประเทศ โดยดําเนินการตามแบบแผนของกฎหมายระหวางประเทศ
ที่รัฐต าง ๆ  จําตองมีบทบาทรวมกัน สิ่งเหลานี้จึงสะทอนลักษณะความเปนสากล
ของระบบกฎหมายระหวางประเทศไดเปนอยางดี๑
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนที่ ๒

จุลนิติ

 ๑. องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO)  
 มีภารกิจในการเปนเวทีความรวมมือระดับสากลเพื่อแกไขปญหาความอดอยาก ตลอดจนมี
บทบาทในฐานะเวทีเจรจาจัดทําความตกลงระหวางประเทศและแหลงรวมองคความรูเพื่อการพัฒนา
ดานอาหารและเกษตรกรรมในระดับสากล๑๒ 

 ๒. องคการการบินพลเรอืนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization
- ICAO) 
 กอตั้งตามอนุสัญญาการบินพลเรือนระหวางประเทศ (Convention on International Civil 
Aviation) ในป ค.ศ. ๑๙๔๗ โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งองคการเพ่ือสรางและพัฒนามาตรฐาน
ดานการบนิในระดับสากล ตลอดจนจัดระเบยีบเสนทางการบนิบนนานฟาสากลของประเทศภาคีสมาชิก
ทั้ง ๑๙๒ ประเทศ เพื่อใหเปนดวยความปลอดภัยและกาวหนา และมีประสิทธิภาพสูงสดุ๑๓  
 ๓. กองทนุระหวางประเทศเพือ่พฒันาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural 
Development - IFAD) 
 นับแตการกอต้ังในป ค.ศ. ๑๙๗๗ กองทุนระหวางประเทศน้ีโดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ัง
เพื่อแกไขสภาพปญหาความอดอยาก การขาดสารอาหาร โดยวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การเพิ่มพูนรายได ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ชนบทของประเทศ
กําลังพัฒนาทั่วโลก๑๔ 

 ๔. องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization - ILO)
 จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกในป ค.ศ. ๑๙๑๙ พรอมกบัการกอตัง้สนันบิาตชาต ิ(The League of Nations) 
ภายใตสนธิสัญญาแวรซายส (Treaty of Versailles) จากน้ันไดเขาสูการเปนองคการชํานัญพิเศษ
ของสหประชาชาติเปนองคการแรกในป ค.ศ. ๑๙๔๖ โดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังเพ่ือสงเสริม
สิทธิแรงงานระหวางประเทศโดยการพัฒนามาตรฐานแรงงานระดับสากล๑๕ 

 ๕. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund- IMF)
 โดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยางย่ังยืน 
โดยการใหความชวยเหลือดานการเงินและดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของแกประเทศท่ีรองขอ เพื่อประโยชน
ในการเปนหลักประกันเสถียรภาพทางการเงินของโลก สงเสริมการคาระหวางประเทศ และลดความ
ยากจนในสังคมนานาประเทศ๑๖ 

 ๖. องคการทางทะเลระหวางประเทศ (The International Maritime Organization - IMO)
 มบีทบาทในการสรางหลักเกณฑดานการขนสงทางทะเล มาตรการดานความปลอดภยัทางทะเล
การรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การปองกันมลพิษที่เกิดจากเรือเดินทะเล กฎหมายการขนสงทางทะเล 

๑๒United Nations Department of Public Information, p. 42
๑๓Ibid., pp. 42-43. 
๑๔Ibid., p. 43.
๑๕Ibid., pp. 43-44.
๑๖Ibid., p. 44.
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จุลนิติ

ความรวมมือระหวางประเทศทางเทคนิคการเดินเรือ ความมั่นคงทางทะเล และประสิทธิภาพของ
การขนสงทางทะเล๑๗  
 ๗. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (The International Telecommunication Union - ITU) 
 กอตัง้ขึน้ครัง้แรก ในป ค.ศ. ๑๘๖๕ ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส เดิมใชชือ่วา “International 
Telegraph Union” ปจจบุนัดาํเนนิงานในฐานะเปนองคการชาํนญัพเิศษของสหประชาชาติทีก่อตัง้ขึน้
โดยมีวัตถปุระสงคในการกอตัง้เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานเทคโนโลยีและการสือ่สาร 
โดยมีบทบาทหลักในการคุมครองและรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในการติดตอสื่อสารของมนุษยชาติ๑๘  
 ๘. องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientif ic and Cultural Organization- UNESCO)
 เปนองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติที่กอตั้งข้ึนใน 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) 
 เปนหนวยงานขององคการสหประชาชาติที่รับผิดชอบเร่ืองการสงเสริมการทองเท่ียว
ใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของทุกประเทศทั่วโลกสามารถดําเนินไปไดโดยวิถีทางที่เปนสากล 
มีความรับผิดชอบ และเปนไปอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการดําเนินงานในประเทศกําลังพัฒนาเปนหลัก๒๑ 

 ๑๑. สหภาพสากลไปรษณีย (Universal Postal Union - UPU)
 กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๘๗๔ โดยสนธิสัญญากรุงเบิรน และมีสถานะเปนองคการชํานัญพิเศษ
ของสหประชาชาต ิในป ค.ศ. ๑๙๔๘  โดยมวัีตถปุระสงคในการกอตัง้องคการเพือ่สงเสรมิและชวยเหลอื
และสรางมาตรฐานดานการไปรษณียในระดับสากล๒๒ 

๑๗Ibid., pp. 44-45.
๑๘Ibid., p. 45.
๑๙Ibid., pp. 45-46.
๒๐Ibid., pp. 44-45.
๒๑Ibid., p. 47.
๒๒Ibid.
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หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ 
(Universal Principles : Legal Aspect and Globalization) ตอนที่ ๒

จุลนิติ

 แนวคิดวาดวยความเปนสากลน้ันผูกพันทุกรัฐในโลกโดยผลของส่ิงที่เรียกวา “คุณคารวมกัน
ของสหประชาชาติและมนุษยชาติ” ซึ่งสอดคลองกับเร่ืองหลักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) 
และหลกัความยตุธิรรมตามธรรมชาต ิ(Natural Justice) จากแนวคดินีจ้งึเกิดแนวคดิเร่ืองสิทธแิละหนาที่
ในทางระหวางประเทศ (International Rights and Obligations) ขึ้น จึงกลาวไดวาแนวคิดเรื่อง
ความเปนสากลนีน้าํไปสูการสรางชุดกฎเกณฑทางกฎหมายทีก่อสิทธิและหนาท่ีตอรัฐและปจเจกบคุคล
ที่เปนองคภาวะหลักของกฎหมายระหวางประเทศ๒

  ดังนั้น หากมีผูตั้งคําถามวา “หลักการดานสิทธิมนุษยชน” เปนหลักสากลหรือไม ยอมสามารถ
วิเคราะหไดวา หลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) นี้เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดเรื่องหลัก
กฎหมายหรือความยุติธรรมตามธรรมชาติ ที่กลาวอางขึ้นที่ใดในโลกแลวยอมไดรับการยอมรับนับถือ
เสมอในฐานะท่ีเปนหลักการท่ีมีลักษณะเปนคุณคารวมกันของสหประชาชาติและมนุษยชาติ ดังนั้น
หลักสิทธิมนุษยชนจึงถือเปนหลักสากล  
 ทัง้น้ี ในเวลาตอมาแนวคดิเรือ่งความเปนสากลนีก้ไ็ดนาํไปสูการสรางหลกักฎหมายจารตีประเพณี
ระหวางประเทศ เชน หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (ius cogens) และพันธกรณีระหวางประเทศ
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป (erga omnes) ดวยเชนกัน 

พัฒนาการของแนวคิดเรื่องความเปนสากล

 จุดเร่ิมตนของแนวคิดเร่ืองความเปนสากลเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมเม่ือมีการกอตั้งองคการ
สหประชาชาติในป ค.ศ. ๑๙๔๕ ซึ่งพิจารณาไดจากนโยบายในการเปดรับรัฐตาง ๆ เขาเปนสมาชิก
ในลักษณะเปดกวางสําหรับทุกประเทศที่ประสงคสันติสุข โดยมิไดกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ หรือระบบกฎหมายแตอยางใด ดังจะเห็นไดจาก ขอบท หมวด ๑ วัตถุประสงค
และหลักการ (CHAPTER I : PURPOSES AND PRINCIPLES) ของกฎบัตรสหประชาชาติที่แสดงถึง
หลักการและแนวคดิดานความเปนสากลขององคการไดเปนอยางด ีและเปนผลใหทีป่ระชุมสมชัชาใหญ
แหงสหประชาชาติ (UN General Assembly) กลายเปนศูนยรวมแหงประชาคมสากลของโลก
มาจนถึงปจจุบัน๔

 แนวความคิดความเปนสากลไดพัฒนามาโดยลําดับผานยุคการปลดปลอยอาณานิคม
 (Decolonization) ทีม่กีารใหความสาํคญักบัการกาํหนดเจตจาํนงของตนเองภายในรัฐ ทัง้นี ้การพัฒนา
ไดสะดุดหยุดลงเม่ือเกิดสงครามเย็น (Cold War) จากนั้นเมื่อภาวะสงครามเย็นยุติลงแลว ขอจํากัด
ตาง ๆ จากสถานการณแบงขั้วอํานาจหลักของการเมืองโลกไดสิ้นสดุลง เปนผลใหระบบของโลกเกิด
การพัฒนาแนวคดิความเปนสากลครัง้ใหม ซึง่จากการศกึษาพบวาไดเกิดการจัดทําสนธิสญัญาพหุภาคี

๒ Ibid.
๓ Ibid. 
๔ Ibid., p.3. 
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ในกรอบขององคการสหประชาชาตเิพือ่ความรวมมอืในระดบัสากล จาํนวนเพิม่ขึน้จาก ๓๗๑ ฉบบั
ในหวงป ค.ศ. ๑๙๖๙๕ – ค.ศ. ๑๙๘๙๖ เปนจํานวนถงึ ๑,๒๘๖ ฉบบั ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ – ค.ศ. ๒๐๐๐๗   
  องคการระหวางประเทศและสนธิสัญญาเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญภายหลังการลมสลาย
ของกําแพงเบอรลิน ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ และสามารถสังเกตไดวาองคการดังกลาวนั้น ลวนจัดตั้งขึ้น
จากเหตุผลสําคัญในระดับสากลในรูปแบบของทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ 
(The UN Specialized Agencies) ซึง่แตละองคการ “ไดสรางและพัฒนากฎเกณฑสากล” สาํหรบั
การบรรลุเปาหมายภารกิจตามหลักการจัดต้ังมาโดยลําดับ เปนผลใหเกิด “ระบบกฎเกณฑสากล
เฉพาะดาน” ซึ่งในบางกรณีมีความแตกตางจากระบบกฎหมายระหวางประเทศระบบหลัก๘  
 จากท่ีกลาวขางตน จงึสามารถวเิคราะหไดวา หลักการหรือแนวคิด ตลอดจนกฎเกณฑสากล 
ที่พัฒนาขึ้นโดยทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติผานกระบวนการสรางกฎเกณฑ 
การตีความ การบังคับใช ตลอดจนการระงับขอพิพาทภายในองคการตาง ๆ เหลานั้นยอมพึง
พิจารณาไดวามีสถานะเปน “หลักสากล” ของแตละสาขา เชน หลักสากลดานสิทธิมนุษยชน
ดานการคาระหวางประเทศ ดานสิง่แวดลอมระหวางประเทศ เปนตน ดงัที ่Professor Bruno Simma 
นักกฎหมายระหวางประเทศสัญชาติเยอรมัน อดีตผูพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศเรียกวา
เปน “ระบบรองของกฎหมายระหวางประเทศ” (Sub-system of International Law) อันสามารถ
พัฒนาสูระบบกฎหมายระหวางประเทศระบบหลักไดในอนาคต๙

 UN Specialized Agencies เปนองคกรที่บริหารอิสระที่ดําเนินงานภายใตองคการ
สหประชาชาติ ทั้งนี้ บางองคกรจัดต้ังขึ้นมาตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี ๑ ภายใตการดําเนินงาน
ขององคการสันนิบาตชาติ (League of Nations)๑๐ ทั้งนี้ ในปจจุบัน ทบวงการชํานัญพิเศษ
แหงสหประชาชาติ (The UN Specialized Agencies) มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ องคการ ไดแก๑๑    

๕ มีการประกาศใชอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙  (Vienna Convention on the Law 
of Treaties 1969)

๖ เกิดเหตุการณ (Fall of the Berlin Wall) ในวันที ่๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๙ ซึง่มกีารทาํลายกาํแพงเบอรลนิทีก่ัน้ระหวาง
เยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกลง 

๗ Oxford Public International Law, p.3.
๘ Ibid., p.4.
๙Brono  Simma, “Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner,” The European 

Journal of International Law  20, No. 2, (2009):  p.276.
๑๐United 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].
๑๑United 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]. 
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 ๑๒. องคการอนามัยโลก (World Health Organization -  WHO)
 มีสถานะเปนองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ ในป ค.ศ. ๑๙๔๘  โดยมีวัตถุประสงค
ในการกอต้ังองคการเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีสาระสําคัญวา มนุษยทุกคนพึงมีสุขภาพอนามัยในระดับ
สูงสุดเทาที่จะทําได กลาวคือ มีสุขภาพทางกาย จิตใจ ตลอดจนมสีุขภาวะทางสังคมที่สมบูรณ๒๓  
 ๑๓. องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization - 
WIPO)
 มสีถานะเปนทบวงการชาํนญัพเิศษของสหประชาชาติ ซึง่กอตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่พฒันา
ระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศใหมีความสมดุล เพ่ือประโยชนในการสงเสริม
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ๒๔ 
 ๑๔. องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization-WMO)
 มีสถานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติในป ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึ่งกอต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลและขาวสารทางอุตุนิยมวิทยาอยางเสรีระหวางประเทศสมาชิก
เพื่อการใชประโยชนในดานการเดินอากาศ การเดินเรือทะเล ความมั่นคง และเกษตรกรรม๒๕  
 ๑๕. ธนาคารโลก (World Bank)๒๖ 
 มีสถานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักคือ 
การลดภาวะความยากจนและยกมาตรฐานการครองชีพของประชากรโลกใหสูงข้ึน โดยมีมาตรการ
ชวยเหลือทางการเงิน เชน การใหกูยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือปราศจากอัตราดอกเบี้ย การใหเงิน
ชวยเหลือสําหรับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนดานการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การจัดใหมี
สิ่งสาธารณูปโภค และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม  
 ทัง้นี ้ธนาคารโลกประกอบดวยสถาบัน ๔ แหง หรอืทีรู่จกักนัในนาม “World Bank Group” 
ไดแก 
 - ธนาคารเพ่ือการบรูณะและพัฒนาระหวางประเทศ (International Bank for Reconstruction
and Development - IBRD) 
 - บรรษัทการเงินระหวางประเทศ (International Finance Corporation - IFC) 
 - สมาคมพัฒนาระหวางประเทศ (International Development Association -IDA) และ
 - องคการประกนัการลงทนุหลายฝาย (Multilateral Investment Guarantee Agency- MIGA) 

     (โปรดติดตามตอนตอไป)

๒๓Ibid., p. 48.
๒๔Ibid., p. 48.
๒๕Ibid., pp. 48-49.
๒๖Ibid., pp. 49-50.
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