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 วงการวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบันยังไม่มีการประมวล 
หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดว่าหมายถึงหลักการในเรื่องใดบ้าง ดังนั้น ในมิติ 
ของการปรับใช้หลักกฎหมายในเรื่องดังกล่าว เช่น เมื่อจะต้องพิจารณาว่า  
เน้ือความที่จะก�าหนดให ้มีขึ้นในร ่างสนธิสัญญาหรือร ่างกฎหมายจะขัด 
หรือแย้งต่อหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ย่อมน�าหลักการ
เรื่ององค์ประกอบและเงื่อนไขในการเกิดขึ้นของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด 
มาพจิารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการศกึษาพบว่า แนวคดิว่าด้วยองค์ประกอบ
หรือเง่ือนไขยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และในวงการวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศก็ยังไม่ปรากฏผลข้อยุต ิ
ตลอดจนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น วิธีการที่สะดวกรวดเร็ว 
และเหมาะสมทีสุ่ดในการท่ีจะปรบัใช้แนวคดิว่าด้วยหลกักฎหมายบงัคบัเดด็ขาด 
คือ การท�าความเข้าใจหลักการที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการแล้วว่าเป็น 
หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดแล้ว ดังจะน�าเสนอผลการศึกษาในบทความตอนนี้  
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   ๑ United Nations, Report of the International Law Commission (Seventieth-first session) - A/74/10 (New York: 
United Nations, 2019), pp. 203-208.

 จากการศึกษารายงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนที่ว่าด้วยเรื่อง 
หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด ได้มีการแสดง “ตัวอย่าง” ของหลักกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา 
ตามล�าดับชั้นในที่ประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
ว่าเป็นหลกัการได้รบัการอ้างองิและปรับใช้ในฐานะ “หลักกฎหมายบงัคบัเดด็ขาด” ในการปฏบิติังาน
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้ว ได้แก่๑  
 ๑. หลกัการห้ามรุกราน (The prohibition of aggression)
 ๒. หลกัการห้ามฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์(The prohibition of genocide)
 ๓. หลักการห้ามก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาต ิ (The prohibition of crimes against  
humanity)
  ๔. หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (The basic rules of  
international humanitarian law)
  ๕. หลกัการห้ามเลือกปฏบิติัทางเชือ้ชาติและการแบ่งแยกสีผวิ (The prohibition of racial  
discrimination and apartheid) 
 ๖. หลกัการห้ามน�าคนลงเป็นทาส (The prohibition of slavery)
 ๗. หลกัการห้ามกระท�าทรมาน (The prohibition of torture) และ
  ๘. หลักการว่าด้วยสทิธใินการก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง (The right of self-determination)
 จากการศึกษาพบว่า หลักการข้างต้นได้พัฒนาเข้าสู่กระบวนการจัดท�าเป็นความตกลง 
ระหว่างประเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
แล้วทั้งส้ิน และค่อนข้างมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น ในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญา
ระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) ได้ก�าหนดความหมาย 
ที่เป็นประโยชน์ในการตีความเกี่ยวกับหลักการห้ามรุกราน (The prohibition of aggression)  
หลกัการห้ามฆ่าล้างเผ่าพนัธุ ์(The prohibition of genocide) หลกัการห้ามก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 
(The prohibition of crimes against humanity) ในฐานะที่เป็นความผิดที่อยู่ในเขตอ�านาจของ 
ศาลอาญาระหว่างประเทศ ส�าหรับหลักการอื่น ได้แก่ หลักการห้ามการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติและ
การแบ่งแยกสีผิว (The prohibition of racial discrimination and apartheid) หลักการห้ามน�าคน 
ลงเป็นทาส (The prohibition of slavery) หลกัการห้ามกระท�าทรมาน (The prohibition of torture) 
กไ็ด้มอีนสัุญญาทีเ่กีย่วข้องทีส่ามารถศกึษาเพิม่เตมิถงึสาระส�าคญัและความหมายของหลกัการดงักล่าว  
ได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามและลงโทษอาชญากรรมการเหยียดผิว 
และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอันทารุณไร้มนุษยธรรมหรือเลวร้าย
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 ในบทความน้ีขอยกตัวอย่างหลกัการส�าคญัท่ีควรศกึษาในบรบิทของหลักสากล 
ในมติขิองกฎหมายระหว่างประเทศ ดังน้ี  

หลักการห้ามรุกราน (The prohibition of aggression)

 หลักการและแนวคิดว่าด้วยการห้ามการรุกรานเป็นแนวคิดพื้นฐานเพื่อการธ�ารงสันติภาพ 
และความสงบของมวลมนุษยชาติ ดังที่ปรากฏในกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ มาตรา ๑ ย่อหน้า ๑๒  
ในฐานะหลักการและวตัถปุระสงค์ส�าคญัในการก่อตัง้องค์การสหประชาชาตซิึง่รฐัสมาชกิจ�าต้องถอืปฏบิตัิ 
โดยในกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ มาตรา ๒ ย่อหน้า ๔ ก�าหนดให้รัฐสมาชิก“ตองละเวนการคุกคาม
หรือการใชกําลังตอบูรณภาพแหงอาณาเขตหรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใด ๆ ตลอดจนการกระทํา
ในลักษณะการอื่นใดที่ไมสอดคลองกับความมุงหมายของสหประชาชาติ” ไวดวย
 นิยามค�าว่า “Aggression” ปรากฏในข้อมติที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาต ิ
ที่ ๓๓๑๔ XXIX วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๑๙๗๔ ๓ มีสาระส�าคัญว่า 
  “Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty,  
territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner 
inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition.”
 จงึหมายความว่า ในทางสากลได้มกีารนยิามความหมายของ “Aggression” หรือการรุกราน  
ว่าหมายความถึง การที่รัฐใด ๆ ใช้ก�าลังอาวุธกระท�าต่ออธิปไตย บูรณภาพดินแดน หรือเอกราช 
ทางการเมืองการปกครองแห่งรัฐอ่ืน หรือการกระท�าอื่นใดในลักษณะท่ีไม่สอดคล้องกับกฎบัตร
สหประชาชาต ิซึ่งก็เป็นไปโดยสอดคล้องกับมาตรา ๒ (๔) ของกฎบัตรดังกล่าว 
 อย่างไรกต็าม รัฐต่าง ๆ ย่อมสามารถใช้ก�าลงัอาวุธได้ในกรณเีข้าข้อยกเว้นหลกัการห้ามใช้ก�าลัง 
ตามกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งถือว่าเป็นการใช้ก�าลังอาวุธที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ๔ เช่น  
กรณีการใช้สิทธิป้องกันตนเองของรัฐ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณี 

หลักห้ามการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ (The prohibition of genocide)
 
 หลักการห้ามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นหลักการแรก ๆ  ที่ผู้คนในวงการกฎหมายระหว่างประเทศ
มักจะกล่าวถึงในบริบทของหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองคุณค่าพื้นฐานของสังคม 
นานาประเทศ เพราะการพรากชีวิตมนุษย์ย่อมเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างยิ่งตามสามัญส�านึกโดยธรรมชาติ 

 ๒ Charter of the United Nations , Article 1 para 1;
 “The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with 
the following Principles
 1. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the 
territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes 
of the United Nations.”.
   ๓ UN General Assembly, Definition of Aggression, 14 December 1974,  A/RES/3314(XXIX). 
 ๔ Ibid.
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 เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญา 
ว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide) หรือ Genocide Convention อันมีสถานะ 
เป็นตราสารกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่ก�าหนดให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาชญากรรม  
เพื่อเน้นย�้าว่าการกระท�าดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นซ�้ารอยเหตุการณ์อันโหดร้ายในช่วงเวลาระหว่าง
สงครามโลก ครั้งที่ ๒๕ 

 ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้กล่าวรับรองไว้ว่า หลักห้ามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์  
(The prohibition of genocide) มีสถานะเป็นหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (Peremptory norm) 
ในความเห็นแนะน�า (Advisory opinion) ส�าหรับกรณี Reservations to the Convention on the  
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ในปี ค.ศ. ๑๙๕๑๖  เป็นครัง้แรก และรบัรองไว้ 
ในลักษณะเดียวกันในคดีต่อมาอีกหลายคดี 
 ดงันัน้ แม้บางประเทศจะไม่ได้เข้าเป็นภาคอีนุสญัญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรม
การฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุ กย่็อมต้องมพีนัธกรณรีะหว่างประเทศในการห้ามการฆ่าล้างเผ่าพนัธุต์ามอนสุญัญา
ฉบับดังกล่าวเพราะมีลักษณะเป็นกฎหมายบังคับเด็ดขาดผูกพันทุกประเทศในประชาคมโลก 

หลักห้ามการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (The prohibition of crimes against 
humanity)
 
 อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crimes against humanity) เป็นหลักการหนึ่งที่ธรรมนูญ 
กรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court)  
ก�าหนดให้อยู่ในเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ๗ ซึ่งได้ก�าหนดความหมายไว้ว่า หมายถึง  
การกระท�าอันเป็นส่วนหนึ่งของการกระท�าอย่างกว้างขวาง หรือโจมตีอย่างเป็นระบบ โดยเจตนาต่อ 
กลุ่มพลเรือน อันรวมถึงการกระท�า เช่น การฆาตกรรม การท�าล้ายล้าง การเอาตัวลงเป็นทาส  
การเนรเทศหรือการบังคับให้ย้ายถิ่นฐาน๘ เป็นต้น

 ๕ United Nations, “The Genocide Convention,” United Nations, https://www.un.org/en/genocideprevention/
genocide-convention.shtml  (accessed October 2, 2020). 
   ๖ International Court of Justice, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment  
of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 15.
   ๗ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court; 
 “The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international 
community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following 
crimes: 
  (a) The crime of genocide; 
  b) Crimes against humanity; 
  (c) War crimes; 
  (d) The crime of aggression.” .
   ๘ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 3 Elements of Crimes.
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หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (The basic rules of 
international humanitarian law)

 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law – IHL)  
ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศสาขาหนึ่ง เรียกอีกชื่อว่าเป็น “International Law of Armed 
Conflict” หรอืทีใ่นวงการวชิาการกฎหมายระหว่างประเทศเรยีกเป็นภาษาละตนิว่า “Jus in bello” 
หลักการนี้ มีขึ้นตามแนวคิดด้านมนุษยธรรมในห้วงเวลาระหว่างเกิดสงครามเพื่อจ�ากัดผลของสงคราม  
มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับวิธีการท�าสงครามและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทางการทหารและพลเรือน 
อย่างมีมนุษยธรรมในระหว่างการท�าสงคราม อันเป็นที่มาของกิจการกาชาดสากลในเวลาต่อมา๙  
ในปัจจุบัน สามารถทราบถึงที่มาของหลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  
ได้จากความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ อนุสัญญาที่จัดท�าขึ้นที่กรุงเจนีวา 
และกรุงเฮก พิธีสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ๑๐ 
 อนสุญัญาฉบบัแรกจดัท�าขึน้ ณ กรงุเจนวีา ในปี ค.ศ. ๑๙๖๔ โดยความคดิรเิร่ิมของนายองัร ีดนูงัต์ 
(Henry Dunant) เพ่ือคุม้ครองผู้บาดเจ็บของกองทพัในสนามรบ จากน้ันได้มกีารพัฒนาข้อบททีเ่กีย่วข้อง 
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการจัดท�า อนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ จ�านวน ๔ ฉบับ ซึ่งมีผล
ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน มีข้อบทเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม 
แต่ละประเภท ได้แก่ การคุ้มครองดูแลทหารผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในสมรภูมิ การคุ้มครองดูแลทหาร 
ผูบ้าดเจบ็ หรอืเจ็บป่วย และเรืออปัปางในสมรภมูทิางทะเล การปฏบิตัต่ิอนกัโทษสงคราม และการคุม้ครอง
พลเรือนในภาวะสงคราม ตามล�าดับ๑๑ 

หลักการว่าด้วยสิทธิ ในการก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง (The right of self-
determination)
 
 หลักการว่าด้วยสิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงของตนเองได้รับการก�าหนดรับรองไว้ในกฎบัตร
สหประชาชาต ิมาตรา ๑ ย่อหน้า ๒ ในฐานะวัตถปุระสงค์ของการก่อตัง้องค์การสหประชาชาตปิระการหนึง่ 
ในอันที่จะ “... พัฒนาสัมพันธไมตรีระหวางประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพตอหลักการแหงสิทธิ 
ที่เทาเทียมกัน และการกําหนดเจตจํานงของตนเองแหงประชาชนท้ังปวงเปนมูลฐาน และ 
จะไดดาํเนนิมาตรการอนัเหมาะสมอยางอืน่ ๆ  เพือ่เปนกําลงัแกสนัตภิาพสากล...” ๑๒  และต่อมาได้ก�าหนด
รบัรองสทิธใินการก�าหนดเจตจ�านงของตนเองไว้ใน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธิ
ทางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights) ข้อ ๑ ทีแ่สดงให้เหน็ถงึ

 ๙ Jean-Marie Henckaerts, “History and Sources,” in The Oxford Guide to International Humanitarian Law, 
ed. Ben Saul, Dapo Akande  (Oxford: Oxford University Press, 2020), p.1.
  ๑๐ Ibid, pp. 3-10.
    ๑๑ International Committee of The Red Cross, “International humanitarian law and the protection of war 
victims,” https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jm93.htm (accessed October 2, 2020). 
   ๑๒ Charter of the United Nations, Article 1 para 2 ; 
 “The Purposes of the United Nations are:
 2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and 
self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;”. 
 



หลักสากล : มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์ (Universal Principles : Legal Aspect and Globalization)
ตอนท่ี ๑๓ ตัวอย่างหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดท่ีสำาคัญ
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สาระส�าคญัของสิทธิดงักล่าวอย่างเป็นรปูธรรมว่า “ประชาชนทัง้ปวงย่อมมสิีทธใินการก�าหนดเจตจ�านง
ของตนเอง ในการก�าหนดสถานะทางการเมอืงของตนอย่างเสร ีรวมท้ังสามารถด�าเนนิการอย่างเสร ี
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” ๑๓ 

 ในฐานะหลกัสากล พนัธกรณจีากหลกักฎหมายบงัคบัเดด็ขาดสามารถพจิารณาได้เองโดยเหตผุล
ตามธรรมชาติว่าไม่พึงกระท�าอย่างยิ่ง แต่รัฐทุกรัฐในสังคมโลกย่อมต้องผูกพันภายใต้หลักการดังกล่าว 
แม้มิได้เป็นภาคีในอนุสัญญา ตามหลักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
 อย่างไรกต็าม รฐัย่อมมพัีนธกรณใีนการทีจ่ะออกกฎหมายภายในหรอืหน้าทีอ่ืน่ ๆ ในการจัดให้มี
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางบริหาร หรือการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออนุวัติการ
ในรายละเอียดปลีกย่อย หากเป็นกรณีเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศใด ๆ  
ทีน่�าเอาหลักกฎหมายบงัคบัเดด็ขาดมาจัดท�าขึน้เป็นการเฉพาะ ซึง่ในกรณน้ีีย่อมมปีระเดน็ข้อพจิารณา
ด้านการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลมากยิ่งขึ้น 

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

 ๑๓ International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1;
 “1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their 
political status and freely pursue their economic, social and cultural development.”.


