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๑๓๕

“องคการระหวางประเทศ” เปนองคการที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกัน
ของรฐัอธปิไตยทีม่เีจตจาํนงรวมกนัภายใตวตัถปุระสงคอนัเปนท่ีมาของการรวมตวักนั
จัดตั้งองคการระหวางประเทศ เมื่อรัฐตาง ๆ ไดมีการใหความเห็นชอบตราสาร
กอตั้งองคการระหวางประเทศนั้นแลว ยอมเกิดองคการระหวางประเทศ
เปน “นิติบุคคลในทางกฎหมายระหวางประเทศ” ขึ้นใหม อันมีขอบเขต
วัตถุประสงค สิทธิหนาที่ และความรับผิดเกิดขึ้นแยกตางหากจากรัฐอธิปไตย
แตละรัฐที่รวมตัวกันนั้น๑  
 การที่วัตถุประสงคขององคการระหวางประเทศจะบรรลุผลสําเร็จไดนั้น
ยอมมีการประชุมปรึกษาหารือกันในระหวางรัฐสมาชิก และแสดงออกมา
ในรูปแบบของ “ขอมติขององคการระหวางประเทศ” ในฐานะที่เปนเจตจํานง
รวมกันของรัฐสมาชิกทุกประเทศภายใตวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการ
ระหวางประเทศนัน้ ๆ  ประการสาํคญัทีค่วรพจิารณาตอมาคอื ขอมตขิององคการ
ระหวางประเทศมีผลทางกฎหมายระหวางประเทศในฐานะท่ีเปน “หลักสากล”
ที่กอพันธกรณีของรัฐสมาชิกหรือรัฐอื่นในประชาคมโลกที่มิไดเปนสมาชิก
ขององคการระหวางประเทศนั้นหรือไม และมีขอบเขตมากนอยเพียงใด 

(ความนํา)
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หลักสากลจากข�อมติหลักสากลจากข�อมติ
ขององค�การระหว�างประเทศ

ตอนที่ ๑ตอนที่ ๑

  ๑ James Crawford, “Brownlie’s Principles of Public International Law, 9th eds. (Oxford: Oxford University 
Press, 2019),  p.159.
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หลักสากลจากข�อมติขององค�การระหว�างประเทศ ตอนท่ี ๑

๑๓๖

ความหมายและลักษณะของข�อมติขององค�การระหว�างประเทศ๒

  “ขอมต”ิ (Resolution) ขององคการระหวางประเทศ คอื การแสดงเจตนารมณขององคการ
ระหวางประเทศในรูปแบบท่ีเปนลายลกัษณอักษรซ่ึงตองผานกระบวนวิธกีารตาง ๆ  ตามทีต่ราสารกอตัง้
องคการระหวางประเทศไดระบุไว เชน จาํตองกระทําโดยมีการประชุมรวมกันในองคการระหวางประเทศ 
โดยมีรัฐสมาชิกท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมโดยครบองคประชุม มีการถกแถลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และอภิปรายเพื่อหาขอสรุปตามหัวขอที่ปรากฏอยู ในระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนไดมี
การลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่กําหนดไว ภายหลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงแลวยอมมีขอมติ
ขององคการระหวางประเทศนั้นปรากฏขึ้น ดังนั้น ขอมติขององคการระหวางประเทศยอมถือเปน
การแสดงเจตนารมณที่มิใชของรัฐสมาชิกโดยเอกเทศ แตถือวาเปนขอมติขององคการระหวาง
ประเทศออกในนามขององคการระหวางประเทศนั้น ๆ
  ขอมติขององคการระหวางประเทศน้ี อาจมีการเรียกขานแตกตางกันออกไป เชน คําประกาศ
(Declaration) คําวินิจฉัย (Decision) คําเสนอแนะ (Recommendation) กฎบัตร (Charter) 
หรือกฎขอบังคับ (Regulation) ฯลฯ อยางไรก็ตาม แมวาขอมติขององคการระหวางประเทศ
มีการเรียกขานเปนประการตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว แตการพิจารณาถึงผลทางกฎหมาย
ยอมตองพิจารณาถึงสภาพทางกฎหมายของขอมติ มิใชพิจารณาแตเพียงการเรียกขาน ซึ่งจะได
กลาวในรายละเอียดตอไป 
  แมสวนใหญขอมติจะกระทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร แตก็ไมมีการบังคับในเร่ืองรูปแบบ
แตประการใด สมัชชาใหญสหประชาชาตซิึง่เปนองคกรท่ีออกขอมตมิากทีส่ดุไดใชถอยคาํท่ีเหมาะสม
ใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระของขอมติแตละฉบับ เชน การออกขอมติไปยังรัฐมักใชคําวา 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) 
จากลักษณะถอยคําดังกลาวแสดงใหเห็นวา ขอมติของสหประชาชาติอาจมีแตเพียงผลทางการเมือง
ระหวางประเทศแตไมมพีนัธกรณีใหรฐัสมาชิกจาํตองปฏิบตัติามเสมอไป ในขณะเดยีวกนั ขอมตบิางสวน
ก็อาจมีลักษณะในทางกฎหมาย กลาวคือ มีการวางกฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติของรัฐไวดวยเชนกัน
  ในประการสําคญั คาํวา “ขอมติ” หรอื “Resolution” นัน้ จะไมปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติ 
แตจะพบแตเพยีงคาํวา คาํวนิจิฉยั (Decision) และขอเสนอแนะ (Recommendation) ซึง่คาํทัง้สอง
ก็มีความหมายเชนเดียวกับ “ขอมติ” ในความหมายของบทความน้ีนั่นเอง ทั้งนี้ คําวินิจฉัยสวนใหญ
มักจะมีลักษณะบังคับทางกฎหมายอันเนื่องมาจากขอบทของกฎบัตร ในขณะท่ีขอเสนอแนะนั้น
ไมมีผลผูกพันทางกฎหมายเปนพันธกรณีใหรัฐสมาชิกจําตองปฏิบัติตาม

  ๒ ดูเพิ่มเติม ชุมพร ปจจุสานนท, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหวางประเทศ (หนวยที่ ๙), พิมพครั้งที่ ๑๒ 
(กรุงเทพฯ ; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หนา ๔๙-๕๑,๕๔.
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๑๓๗

สถานะทางกฎหมายของข�อมติองค�การระหว�างประเทศ

  ขอมตขิององคการระหวางประเทศเปนสวนหนึง่ของกฎหมายระหวางประเทศ อนัเนือ่งมาจาก
ขอมตนิัน้มลีกัษณะเปนการกระทาํในทางกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการตกลงระหวางรฐัสมาชกิและเกดิขึน้
โดยถูกตองตามขอบทของตราสารกอต้ังองคการระหวางประเทศซึ่งมีสถานะเปน “สนธิสัญญา” 
ที่มีสถานะเปนกฎหมายระหวางประเทศอยูแลว ดังนั้น ขอมติขององคการระหวางประเทศน้ี 
จงึไดรบัการพิจารณาวาเปนสวนหนึง่ของกฎหมายระหวางประเทศ และในขณะเดียวกนักอ็าจเปนบอเกดิ
ของกฎหมายระหวางประเทศ ตามมาตรา ๓๘ ของธรรมนญูศาลยุตธิรรมระหวางประเทศ๓ ดวยเชนกัน 
  ศ.ดร. อรณุ ภาณพุงศ มคีวามเหน็วา “ทีม่าของกฎหมายทีถ่อืวามคีวามสาํคญัอนัหนึง่ในกฎหมาย
ระหวางประเทศปจจบุนั ไดแก ขอมตขิององคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ขอมต ิ(Resolutions)
ขององคการสหประชาชาติ แตไมไดหมายความวาขอมติทุกประการขององคการระหวางประเทศนัน้
เปนท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศไปเสยีทัง้หมด โดยทีย่อมรบัวาเปนทีม่าประการสาํคญันัน้ ไดแก 
ขอมตทิีแ่ถลงยนืยนักฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศท่ีมอียูเดมิประการหน่ึง กบัขอมตอินักอใหเกดิ
หรือนําไปสูการมีขึ้นของกฎเกณฑใหมของกฎหมายระหวางประเทศอีกประการหนึ่ง”๔  

  ศ.ดร. จมุพต  สายสนุทร มคีวามคดิเหน็วา “กฎเกณฑอันเกิดจากองคการสหประชาชาตทิีไ่ดรบั
การรับรองโดยท่ัวไปน้ันมลีกัษณะของการพัฒนาท่ีกาวหนาของกฎหมายระหวางประเทศ (Progressive 
development of international law) ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ควรจะเปน (Lex ferenda) และก็
มีแนวโนมวากฎเกณฑที่เกิดจากองคการสหประชาชาติเหลานี้จะพัฒนาเปน “จารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ” หรือ “สนธิสัญญา” ตอไปไดในอนาคต”๕   
  ดังนั้น ขอมติขององคการระหวางประเทศจึงนับวามีอิทธิพลตอการกอตัวของกฎเกณฑ
ทางกฎหมายระหวางประเทศ ในบางกรณี ขอมติยังมีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑที่มีลักษณะ
เปนข้ันตอนการดาํเนนิงาน (Programmatic rules) ซึง่ถอืเปนพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศ 
เชน ขอมติของสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมื่อวันที ่๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ เรื่อง ปฏิญญาสากล
วาดวยสทิธมินษุยชน (The Universal Declaration of Human Rights) อนัถอืเปนการวางรากฐาน
ในการสรางกฎเกณฑระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน และตอมาไดมีการนําหลักการจากขอมติ
ดงักลาวมาสูการจดัทาํกตกิาระหวางประเทศเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนดานตาง ๆ  อนัแสดงถงึบทบาทสาํคญั
ของขอมติขององคการระหวางประเทศวาสงผลตอการเกิดขึ้นของกฎหมายระหวางประเทศแมไมได
จัดวาเปนบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศอยางชัดแจงก็ตาม
  ๓ Statute 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 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. ” 

๔ อรุณ ภาณุพงศ, “มิติใหมของกฎหมายระหวางประเทศ” ใน หนังสือวิชาการทางกฎหมายในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๙) หนา ๑๗๘.

๕ จุมพต  สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๑, พิมพครั้งที ่๘ (กรุงเทพฯ :วิญญชน, ๒๕๕๒), หนา ๘๓-๙๖.
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  ตัวอยางสําคัญอีกประการไดแก การกําหนดนยิามของหลักการหามรกุราน (The prohibition 
of aggression) อันเปนแนวคิดพื้นฐานเพื่อการธํารงสันติภาพและความสงบของมวลมนุษยชาติ 
ปรากฏในกฎบัตรแหงสหประชาชาติ๖ ในฐานะหลักการและวัตถุประสงคสําคัญในการกอต้ังองคการ
สหประชาชาติซึ่งรัฐสมาชิกจําตองถือปฏิบัติ ซึ่งตอมา ที่ประชุมไดนิยามคําวา “Aggression” ไวในขอ
มติที่ประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติที่ ๓๓๑๔ XXIX วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๑๙๗๔ ๗  มีสาระสําคัญวา 
   “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.”
  จงึหมายความวา ในทางสากลไดมกีารนยิามความหมายของ “Aggression” หรอืการรกุรานวา
หมายความถึง การทีร่ฐัใด ๆ ใชกาํลังอาวธุกระทําตออธิปไตย บรูณภาพดินแดน หรอืเอกราชทางการเมือง
การปกครองแหงรัฐอื่น หรือการกระทําอื่นใดในลักษณะที่ไมสอดคลองกับกฎบัตรสหประชาชาติ 
ซึ่งก็เปนไปโดยสอดคลองกับมาตรา ๒ (๔) ของกฎบัตรดังกลาว    
   ดังนั้น แมขอมติขององคการระหวางประเทศจะไดรับการกลาวถึงในฐานะที่เปน “Soft Law” 
หรือ “กฎหมายอยางออน” ก็ตาม แตจากขอเท็จจริงทั้งหลายในวงวิชาการกฎหมายระหวางประเทศ
ยอมพจิารณาไดวา ขอมตขิององคการระหวางประเทศไดมบีทบาทในการกาํหนดกฎเกณฑและพฒันา
ตอเนือ่งจนใกลชดิกบัการเปนกฎหมาย และในอนาคตขางหนากอ็าจพัฒนาเปนกฎหมายทีม่ผีลบงัคบั
อยางแทจรงิ ดงัท่ี Professor Dupuy ไดมคีวามเห็นสนบัสนนุวา“A legitimacy which anticipates
the legality of tomorrow”๘ อยางไรก็ตาม พัฒนาการของแนวคิดเร่ืองความเปนสากล
นับแตภายหลังการกอตั้งองคการสหประชาชาติ ไดเปนผลใหขอมติขององคการระหวางประเทศ
มสีภาพบงัคับมากย่ิงขึน้ในการทางปฏิบตั ิในฐานะ “หลกัสากลทางกฎหมาย” ทีส่งัคมนานาประเทศ
ไดใหการยอมรบันับถือวาตองปฏิบัติ

  ๖ 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.”. 

๗ UN General Assembly, Defi nition of Aggression, 14 December 1974,  A/RES/3314(XXIX).
๘ Blaine Sloan, “United Nations General Assembly Resolutions in Our Changing World”, (New York: 

Transnational Publishers, 1991),  p. 51.
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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,t Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide,Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 15.

๗Rome Statute of the International Criminal Court, Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court;
 “The ju-risdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. 
TThe Court hasjurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: หน�าต�างโลก : The Knowledge Windowsหน�าต�างโลก : The Knowledge Windows
  (a) Thecrime of genocide; 
  b)Crimes against humanity; h
  (c) Warcrimes;
  (d) The crime of aggression.” .
   ๘ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 3 Elements of Crimes.

พัฒนาการของแนวคิดเรื่องความเป�นสากล

  ความเปนหลักสากลของขอมติขององคการระหวางประเทศมีความสัมพันธกับแนวคิดเรื่อง
ความเปนสากลท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมเม่ือมีการกอตั้งองคการสหประชาชาติในป ค.ศ. ๑๙๔๕ 
ซึง่พจิารณาไดจากนโยบายในการเปดรบัรฐัตาง ๆ  เขาเปนสมาชกิในลกัษณะเปดกวางสาํหรบัทกุประเทศ
ท่ีประสงคสันติสุข โดยมิไดกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ หรือระบบกฎหมาย
แตอยางใด ดังจะเห็นไดจาก ขอบท หมวด ๑ วัตถุประสงคและหลักการ (CHAPTER I : PURPOSES 
AND PRINCIPLES) ของกฎบัตรสหประชาชาติที่แสดงถึงหลักการและแนวคิดดานความเปนสากล
ขององคการไดเปนอยางดี และเปนผลใหที่ประชุมใหญสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UN General 
Assembly) กลายเปนศูนยรวมแหงประชาคมสากลของโลกมาจนถึงปจจุบัน๙

  แนวความคิดความเปนสากลไดพัฒนามาโดยลําดับผานยุคการปลดปลอยอาณานิคม 
(Decolonization) ทีม่กีารใหความสําคญักบัการกําหนดเจตจํานงของตนเองภายในรัฐ ทัง้นี ้การพัฒนา
ไดสะดดุหยดุลงเมือ่เกดิสงครามเย็น (Cold War) จากนัน้เมือ่ภาวะสงครามเย็นยตุลิงแลว ขอจาํกดัตาง ๆ
จากสถานการณแบงขัว้อาํนาจหลักของการเมืองโลกไดสิน้สดุลง เปนผลใหระบบของโลกเกิดการพัฒนา
แนวคิดความเปนสากลคร้ังใหม ซึ่งจากการศึกษาพบวาไดเกิดการจัดทําสนธิสัญญาพหุภาคีในกรอบ
ขององคการสหประชาชาติเพื่อความรวมมือในระดับสากล จํานวนเพิ่มขึ้นจาก ๓๗๑ ฉบับ ในหวงป 
ค.ศ. ๑๙๖๙๑๐ - ค.ศ. ๑๙๘๙๑๑ เปนจํานวนถึง ๑,๒๘๖ ฉบับในป ค.ศ. ๑๙๘๙ - ค.ศ. ๒๐๐๐๑๒  
   องคการระหวางประเทศและสนธิสัญญาเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญภายหลังการลมสลาย
ของกําแพงเบอรลิน ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ และสามารถสังเกตไดวาองคการดังกลาวนั้น ลวนจัดตั้งขึ้น
จากเหตผุลสําคญัในระดบัสากลในรปูแบบของทบวงการชาํนญัพเิศษแหงสหประชาชาต ิ(The UN 
Specialized Agencies) ซึง่แตละองคการ “ไดสรางและพัฒนากฎเกณฑสากล” สาํหรับการบรรลุ
เปาหมายภารกจิตามหลกัการจดัต้ังมาโดยลาํดับ เปนผลใหเกดิ “ระบบกฎเกณฑสากลเฉพาะดาน”
ซึ่งในบางกรณีมีความแตกตางจากระบบกฎหมายระหวางประเทศระบบหลัก๑๓  

(โปรดติดตามตอนตอไป)

  ๙ Oxford Public International Law, Universality, [online]. 2015. Available from : http://opil.ouplaw.com/
view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1497. [2018, October 15],  p.3.

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

๑๑ เกิดเหตุการณ (Fall of the Berlin Wall) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๙ ซึ่งมีการทําลายกําแพงเบอรลินที่กั้น
ระหวางเยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกลง

๑๒ Oxford Public International Law, p.3.
๑๓ Ibid., p.4.
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